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Woord vooraf

Sinds de inwerkingtreding van de Faillissementswet is het doel van het
faillissement onveranderd gebleven. De wetgever meende destijds dat “[d]e
instelling van het faillissement niets anders [beoogt] dan, bij staking van
betaling door den schuldenaar, diens vermogen op eene billijke wijze onder al
zijne schuldeisers, met eerbiediging van ieders recht, te verdeelen […].”
Tegenwoordig wordt er echter steeds vaker op gewezen dat van een billijke
verdeling van het faillissementsactief geen sprake lijkt te zijn. Het boedelactief
zou in te grote mate aan de separatist (veelal de banken) toekomen en er zou
veel te weinig resteren voor de concurrente crediteuren. De vaak aangewezen
oorzaken hiervoor zijn (i) (nieuwe) financieringsstructuren en bankvriendelijke
wetgeving en jurisprudentie, (ii) de veranderende economie en (iii) de
gewijzigde, meer complexe, maatschappelijke verhoudingen.

Reeds lange tijd vindt er een discussie plaats over het doel van de Faillisse-
mentswet en over de wijze van de verdeling van het boedelactief. Harmonisa-
tiedrift van de Europese Commissie op het terrein van het materiële
insolventierecht maakt deze discussie nog urgenter. De koers wordt straks
immers niet door de Nederlandse maar door de Europese wetgever bepaald.
Het zal lastig zijn om in Europa een lans te breken voor het Nederlandse
systeem als het Nederlandse systeem moeilijk uitlegbaar is vanwege het feit
dat het gebaseerd is op een Faillissementswet die niet meer past bij de huidige
praktijk en maatschappelijke opvattingen.

VII



Deze bundel beoogt een bijdrage leveren aan de discussie over wat inmiddels
het ‘herverdelingsvraagstuk’ is gaan heten. De auteurs in deze bundel zijn
aangemoedigd om hun bijdrage in de vorm van een opiniestuk te schrijven. Zij
hebben vanuit verschillende invalshoeken hun zienswijze gegeven en in veel
gevallen ook een voorstel gedaan om tot een andere, betere herverdeling te
komen. De redactie is de auteurs bijzonder dankbaar voor hun bijdragen en
wenst de lezers veel genoegen bij het lezen van deze bundel.

Redactie INSOLAD jaarbundel 2022

Mr. B. Rikkert
Mr. R.F. Feenstra
Mr. E.J. Oppedijk van Veen
Mr. B.F. Louwerier
Mr. L.J.J. Kerstens

VIII

Woord vooraf



Het herverdelingsvraagstuk door de bril van de
moraalfilosofie, een verkenning

A. KARAPETIAN1

1. Inleiding

Laat ik gelet op de gewichtige titel meteen een voorbehoud maken. Het essay
bevat geen voorstel voor een herverdeling van het failliete vermogen. Hoewel
ik denk dat wel degelijk herverdelingsvoorstellen aan de moraalfilosofie
kunnen worden ontleend, is dat niet het doel van dit essay. Dit stuk zal vooral
de – aan de herverdelingsvraag prealabele – vragen bevatten, tegen het licht
van de moraalfilosofie.2 Het is, om preciezer te zijn, een verkennende
zoektocht naar de maatstaven op grond waarvan de noodzaak en inhoud van
de herverdeling moeten worden beoordeeld. Want dat is een belangrijke
voorvraag die wellicht niet altijd even goed de aandacht heeft: aan welke
maatstaven van rechtvaardigheid moet een ideale verdeling voldoen? Het is
verleidelijk om de gedachten te laten gaan over wie in faillissement meer of
minder moet krijgen, maar indien het beoordelingskader niet objectief is, blijft
het bij een pleidooi voor de handhaving of opwaardering van de positie van de
ene of de andere schuldeiser dat weliswaar te herleiden is tot een bepaalde
maatschappijvisie, maar toch een subjectieve invulling betreft. Zo is in de
herverdelingsdiscussie wel te horen dat – even gesimplificeerd – in faillisse-
ment de banken minder en de concurrente schuldeisers meer moet toekomen.
Daar kun je wel of niet sympathiek tegenover staan, maar dat kan in mijn visie
niet de basis vormen voor een aanpassing van het verhaalsrecht. De vragen die
in dat verband moeten worden beantwoord zijn: verdienen de concurrente
schuldeisers het om er niet bekaaid vanaf te komen in faillissement (‘do the
poor deserve not to be poor?’)3 en verdient de bank het om er met nagenoeg de
gehele poet vandoor te gaan?

1. Arpi Karapetian is als universitair docent privaatrecht verbonden aan de Rijksuniversiteit
Groningen.

2. Met moraalfilosofie wordt gewoonlijk de denkstroming aangeduid in de filosofie die zich
bezighoudt met vragen over het juiste (ethische, rechtvaardige) van het menselijk handelen.

3. Een vrije verwijzing naar S. Fleischacker, A short history of distributive justice, London:
Harvard University Press 2004, p. 67 die met deze frase Adam Smiths, An Inquiry into the
Nature and Causes of the Wealth of Nations parafraseert.
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De vragen kunnen worden beantwoord met economische beoordelings-
maatstaven zoals die van de maximalisatie van welvaart die gewoonlijk wordt
uitgedrukt in termen van een kosten-batenafweging. Het voordeel hiervan kan
zijn dat de analyse gevrijwaard is van ethisch-morele inbreng die in het
standaardbeeld een subjectieve inslag heeft. Het grote nadeel is – en dat is ook
in de context van het herverdelingsvraagstuk in faillissement naar voren
gebracht –4 dat een analyse die uitsluitend op efficiëntie is gebaseerd
gebrekkig kan zijn omdat daarin de voorspelling van menselijk gedrag centraal
staat en die voorspelling notoir complex, maar belangrijker nog, onbetrouw-
baar is. In dit essay neem ik het concept van de verdelende rechtvaardigheid in
de moraalfilosofie als uitgangspunt. Ook binnen dat concept bestaat aandacht
voor waardemaximalisatie, maar omdat de algehele rechtvaardigheid van de
verdeling daarin centraal staat, biedt het potentieel een steviger anker voor de
beantwoording van herverdelingsvragen dan het economische kader.

2. Een kort exposé over de verdelende rechtvaardigheid in de
moraalfilosofie

Rechtvaardigheid is een begrip dat past in de categorie begrippen als ‘eerlijk’,
‘redelijk’, ‘juist’, ‘deugdelijk’ om er maar een paar te noemen. Iedereen is
vóór, maar het is moeilijk uit te leggen wat deze precies inhouden, als het al
mogelijk is een afgebakende definitie te geven waarin het te definiëren begrip
niet voorkomt. Toch vormen deze begrippen belangrijke pijlers bij de inrich-
ting van onze samenleving en in ons recht. Rechtvaardigheid is daarbij een van
de belangrijkste ethische deugden te noemen. In essentie is rechtvaardigheid de
vaardigheid om recht te doen. En recht doen is ieder het zijne geven,5 eenieder
geven wat hem toekomt of, met andere woorden hem datgene geven wat hij
verdient. Wát iemand toekomt en dus wát hij verdient is het voorwerp van
onderzoek van de stroming in de moraalfilosofie die zich bezighoudt met de
verdelende rechtvaardigheid. Verdelende rechtvaardigheid gaat over de recht-
vaardigheid van de verdeling van schaarse goederen. Die goederen kunnen
nogal gevarieerd zijn: van politieke (zeggenschaps)rechten tot materiële
goederen. In het denken over verdelende rechtvaardigheid wordt gewoonlijk

4. Zie bijvoorbeeld het afscheidscollege van S.C.J.J. Kortmann, ‘Het faillissement, een
paradijs voor banken’, p. 15 waarin het argument dat een verzwakking van de zekerheids-
positie van de bank gevolgen zal hebben voor de kredietverlening in twijfel wordt
getrokken op de grond dat ‘wij dit niet kunnen weten’.

5. Justinianus opent zijn Digesten met de bekende opmerking dat rechtvaardigheid inhoudt
ieder het zijne te geven.
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Aristoteles als beginpunt en Rawls als voorlopig eindpunt aangewezen.6

Aristoteles stelde in zijn Nicomachische Ethiek dat een verdeling slechts
rechtvaardig is wanneer zij geschiedt op basis van merite: een beloning naar
verdienste. Wat iemand toekomt is in deze leer dus evenredig aan wat de
omvang van zijn verdienste is (of was). Het begrip verdienste kan velerlei
vormen aannemen. Afkomst, intelligentie, arbeid, maar ook bijdrage kunnen in
deze opvatting bepalend zijn voor wat iemand toekomt.

De ontwikkeling die het begrip sinds deze karakterisering van Aristoteles
heeft doorgemaakt, wordt gekenmerkt door de vraag of de onverdienstelijke
‘armen’ op grond van een andere maatstaf dan merite iets toekomt. De
geschiedenis van het denken hierover laat een divers beeld aan schrijvers
zien die in meer of mindere mate moeite hebben gedaan de armen tegemoet te
komen met argumenten die wijzen in de richting van een herverdeling van
goederen. De eerste concrete voorstellen daartoe worden toegeschreven aan
Adam Smith die in de Wealth of Nations de minder bedeelden (dagloners,
kleine ambachtslui) voorstelt als mensen die in niets verschillen van de
schrijver en zijn vrienden en die net zomin als zij het verdienen om in de
onderste maatschappelijke regionen te verkeren.7 Smith stelt zijn lezers
de vraag of de armen het niet verdienen om niet arm te zijn. Op grond van
zijn analyse doet hij specifieke voorstellen voor een herverdeling, onder meer
bestaande in een overheveling van goederen van de rijksten naar de armen,
progressieve belastingheffing, en het aanwenden van belastingopbrengsten
voor openbare voorzieningen ten behoeve van de minder bedeelden.

Ook de zogeheten utilisten hadden veel aandacht voor het lot van de
armen.8 Binnen deze stroming wordt het nutsbeginsel aangehangen op grond
waarvan de morele aanvaardbaarheid van menselijke handelingen wordt
bepaald door het nut dat zij sorteren. Zolang de voordelen voor de meerderheid
opwegen tegen de pijn van de minderheid die nodig is om die te bewerkstel-
ligen, is elke handeling aanvaardbaar op grond van het nutsbeginsel. Het
utilitarisme moest het verwijt verduren dat op grond van de gevolgde
redenering ook apert onrechtvaardige instituten als slavernij (er vallen meer
voorbeelden te bedenken) kunnen worden gerechtvaardigd. De aandacht voor
de minder bedeelden culmineerde in de theorie van Rawls, waarmee, zo wordt
betoogd, de tegenhanger was gecreëerd van Aristoteles’ opvatting van verde-
ling op basis van merite.

6. Zie M. Buijsen, ‘Recensie van Samuel Fleischacker, A Short History of Distributive
Justice’, Netherlands Journal of Legal Philosophy, 2006/1.

7. S. Fleischacker, A short history of distributive justice, London: Harvard University Press
2004, p. 67.

8. S. Fleischacker, A short history of distributive justice, London: Harvard University Press
2004, p. 103-109.
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In A Theory of Justice,9 wat door velen nog steeds wordt gezien als het ijkpunt
van de idee van verdelende rechtvaardigheid, ontvouwt Rawls zijn denk-
beelden over een rechtvaardige verdeling van schaarse goederen. Zijn theorie
gaat over de inrichting van een samenleving met een rechtvaardige verdeling
van politieke, sociale en economische goederen. Over de noodzaak om maat-
staven te ontwikkelen voor een rechtvaardige verdeling, stelt Rawls dat ‘A set
of principles is required for choosing among the various social arrangements
which determine this division of advantages and for underwriting an agreement
on the proper distributive shares.’10

De methode die Rawls aanreikt voor het ontwikkelen van die principes is
die van wat hij noemt de Original Position.11 In de Original Position ontstaat
een hypothetische onderhandelingstafel waaraan de betrokken deelnemers de
verdelingsregels moeten ontwikkelen. De rechtvaardigheid van de te ontwik-
kelen regels is gegeven door de Veil of Ignorance (sluier van onwetendheid)
waarachter de deelnemers moeten schuilen.12 De sluier van onwetendheid
brengt met zich dat de deelnemers aan de onderhandelingstafel niet weten
welke positie zij zullen innemen bij de verdeling. De onwetendheid moet
verzekeren dat de deelnemers de verdelingsregels niet zullen inrichten op een
manier die uiteindelijk hun specifieke positie versterkt. De grote verdienste
van onderhandelen vanachter de sluier van onwetendheid is dat alle deelne-
mers worden gedwongen zich te bekommeren om de positie van de minst
bedeelden: het zou immers zomaar kunnen dat zijzelf in die positie belanden.
In dit verband stelt Rawls dat rationele deelnemers bij het maken van keuzes
aan de verdelingstafel het alternatief zullen kiezen dat de beste ‘worse case
outcome’ heeft. Deze zogeheten maximin-regel houdt in dat de deelnemers
zullen proberen de positie te maximaliseren van degenen die in de meest
minimale omstandigheden verkeren.13 Dus, even simpel gesteld, als aan de
onderhandelingstafel twee alternatieven liggen voor waardetoedeling in een
bepaalde positie waarbij X staat voor niets en Yvoor een beetje, dan schrijft de
maximin-regel volgens Rawls voor dat rationele deelnemers zullen kiezen voor
Y. Immers, elke deelnemer is zich ervan bewust dat uiteindelijk hijzelf die
positie kan bekleden. Dit gedachte-experiment voert Rawls tot twee beginselen
van verdelende rechtvaardigheid.14 Het eerste beginsel is dat elke persoon een
gelijk recht dient te hebben op fundamentele vrijheden voor zover deze

9. J. Rawls, A Theory of Justice, Cambridge, Massachusetts: Belknap Press of Harvard
University Press 1971.

10. Rawls, A Theory of Justice, a.w., p. 4.
11. Rawls, A Theory of Justice, a.w., p. 15 en hoofdstuk 3.
12. Rawls, A Theory of Justice, a.w., p. 118.
13. Rawls, A Theory of Justice, a.w., p. 133.
14. Rawls, A Theory of Justice, a.w., p. 130 e.v.
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verenigbaar zijn met de fundamentele vrijheden van anderen. Het tweede
beginsel luidt dat sociale en economische ongelijkheden zodanig dienen te
worden geordend dat zij, (i) het grootste voordeel opleveren voor de minst
bevoorrechten (het zogeheten Difference Principle) en (ii) positie en functies
moeten betreffen die openstaan voor iedereen. De theorie van Rawls gaat over
de verdeling van politieke, sociale en economische goederen bij de inrichting
van een samenleving en is in die zin politiek-filosofisch van aard. Maar de
beginselen die hij formuleert, hebben gelet op hun algemene karakter ontegen-
zeggelijk een bredere strekking. En hoewel Rawls’ theorie ook veel kritiek te
verduren heeft gehad, wordt algemeen gesteld dat zijn principes van recht-
vaardigheid nog steeds leidend zijn bij de theoretisering van rechtvaardigheid.
Wat valt nu hieruit af te leiden voor de vraag naar de (her)verdeling van het
vermogen van de schuldenaar (in faillissement)?

3. De verdeling van het vermogen van de failliete schuldenaar

Het gedachte-experiment van Rawls met onderhandelen vanachter de sluier
van onwetendheid zal de insolventiejurist niet onbekend in de oren klinken. De
contouren ervan vertonen gelijkenis met een van de invloedrijkste rechts-
economische theorieën in het insolventierecht, namelijk de creditors’ bargain-
theorie.15 Deze theorie geeft een verklaring voor het bestaan van het insolven-
tierecht en biedt een kader om insolventiewetgeving op efficiëntie te toetsen.
Het uitgangspunt binnen deze theorie is dat het insolventierecht de maxima-
lisatie van de waarde van de pool of assets voor de investors as a group tot
doel heeft. Om dit doel te bereiken, zo luidt de redenering, zullen de
schuldeisers willen kiezen voor een collectieve verhaalsvoorziening. En de
inhoud van die collectieve verhaalsvoorziening dient te worden bepaald door
de hypothetische overeenkomst die de schuldeisers zouden hebben gesloten
indien zij voor het moment van de insolventie tot deze overeenkomst zouden
kunnen komen. Bij de onderhandeling over de hypothetische overeenkomst is
de vooronderstelling dat de schuldeisers niet weten welke positie zij zullen
hebben in de uiteindelijke insolventie van de schuldenaar. De creditors’
bargain-theorie formuleert tegen deze achtergrond enkele beginselen die een
efficiënt systeem van insolventierecht in acht moet nemen. Binnen de theorie
wordt het verhaalsrecht buiten het insolventierecht als vaststaand aangenomen
en schrijven de beginselen voor dat wijzigingen van dat verhaalsrecht binnen
het insolventierecht uitsluitend zijn aangewezen indien de waarde van het te

15. De creditors’ bargain-theorie is in de jaren 80 van de vorige eeuw ontwikkeld door D.G.
Baird & T.H. Jackson in ‘Bankruptcy, non-entitlements, and the creditors’ bargain’, Yale
Law Journal 1982, 91, p. 857-907.
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verdelen vermogen voor het totaal aan investors daarmee toeneemt. De theorie
ziet in essentie, als gezegd, op de efficiëntie van een systeem van insolventie-
recht en gaat in directe zin niet over de verdeling van het vermogen van de
schuldenaar omdat die regels vervat zijn in het buiten het insolventierecht
liggende verhaalsrecht. De theorie stelt wel dat afwijking van deze regels
alleen is toegestaan indien de ‘pool of assets’ voor het geheel aan ‘investors’
hierdoor toeneemt. Hoewel het toetsingskader van de creditors’ bargain-theorie
uitsluitend de efficiëntie van een insolventierechtelijk systeem lijkt te zijn
– zonder dat daarvan losstaande aspecten van rechtvaardigheid erin worden
betrokken – is het de hypothetische onderhandelingstafel met de sluier van
onwetendheid die de legitimatie vormt voor het te ontwikkelen systeem. Een
gedachte-experiment waarin de betrokkenen worden ontdaan van hun daad-
werkelijke positie en vanuit die neutraliteit de regels moeten ontwerpen biedt
aldus een goede basis voor de aanvaardbaarheid van de regels. De sleutel
daarbij is het besef bij elke deelnemer dat ook zij in de minst bevoorrechte
positie kunnen belanden en dat besef doet iedere deelnemer zich om die positie
bekommeren. In de theorie van Rawls lijkt die eigenschap van het gedachte-
experiment de rechtvaardigheid van de te ontwerpen regels te waarborgen.

Ik denk dat het gedachte-experiment van Rawls ons in het herverdelingsvraag-
stuk goede diensten kan bewijzen. De discussie over herverdeling staat in ons
recht vooral in het teken van de door de jaren heen ontstane kloof tussen de
positie van de bank en de concurrente schuldeisers. Hoewel die kloof
inderdaad de aandacht verdient – het verschil tussen de genietingen van de
bank en de pijn van de concurrente schuldeisers kan inderdaad het recht-
vaardigheidsgevoel tarten – is de vernauwing van de discussie hiertoe niet
terecht. De kloof kan worden gezien als het resultaat van een verstoring in het
systeem waar de paritas creditorum alleen op papier nog het leidende beginsel
is bij de verdeling van het vermogen van de schuldenaar. De verdeling
geschiedt in werkelijkheid vrijwel uitsluitend op grond van de uitzonderingen
op dit beginsel. Een herwaardering van de paritas creditorum is in dit verband
niet onterecht naar mijn opvatting. De paritas creditorum zouden we kunnen
zien als de Original Position waarin de schuldeisers op voet van gelijkheid met
elkaar gaan onderhandelen over de verdelingsregels. De door Rawls ontwik-
kelde regels en beginselen kunnen de schuldeisers begeleiden bij het maken
van keuzes. Een regel die hiervoor werd genoemd, is de maximin-regel die
erop neerkomt dat de schuldeisers zullen proberen de positie te maximaliseren
van degenen die in de meest minimale omstandigheden verkeren. Rationele
schuldeisers zijn zich immers ervan bewust dat ook zij wellicht in die positie
kunnen belanden. Op grond van de maximin-regel zullen de schuldeisers aan
de hypothetische onderhandelingstafel in ieder geval inspanningen doen om de
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positie van concurrente schuldeisers – thans de minst bedeelden – zoveel
mogelijk te verbeteren.

Tijdens de onderhandelingen zal de kwestie van voorrang aan de orde komen.
Ook hier kunnen de beginselen van Rawls tot op zekere hoogte als toetsings-
kader dienen voor de rechtvaardigheid van de te maken keuzes. Als belang-
rijkste richtinggevende beginsel kan worden genoemd dat ongelijkheden alleen
dan rechtvaardig zijn indien zij het grootste voordeel opleveren voor de minst
bevoorrechten. In andere woorden, afwijkingen van de paritas creditorum zijn
slechts gerechtvaardigd indien zij uiteindelijk voordeliger zijn voor de schuld-
eisers die geen voorrang hebben dan indien iedereen een gelijke behandeling
had gekregen. De grote vraag hierbij zal zijn hoe ‘voordeel’ voor de ‘achter-
blijvers’ moet worden gedefinieerd.

In de discussie over de uitbreiding van de zekerhedenpositie van de bank
wordt veelvuldig genoemd dat deze stand van zaken de kredietverlening
bevordert en in dat licht voordeel oplevert voor de concurrente schuldeisers.16

Het is de vraag of dit voldoende rechtvaardiging van bijvoorbeeld een generiek
(of gelijksoortig) voorrangsrecht is. Een goede kredietverlening is vanzelf-
sprekend voordelig voor een ongelimiteerde groep deelnemers in het econo-
mische verkeer over een onbepaald tijdvak. Het meta-karakter van dit
voordeel-argument is daarmee wellicht ook zijn zwakte. Wat hebben de
concurrente schuldeisers in een concreet faillissement aan een ruimhartig
kredietbeleid als de bank met haar verzamelpandrecht nagenoeg het gehele
verhaalsvermogen uitwint en zich uit de opbrengsten voldoet? Moeten zij het
voordeel hiervan zien in de ruime kredietverlening aan hun volgende schul-
denaar of aan zichzelf? En is voor het realiseren van dit ‘voordeel’ noodza-
kelijk dat de bank het gehele verhaalsvermogen naar zich toetrekt of kan zij
voor dat doel ook toe met een deel ervan? In de beantwoording van vragen
over het doel, de rechtvaardiging en toepassing van voorrang uit zekerheden
(in faillissement) zou in mijn opvatting oog moeten zijn voor de verschillen in
financiering zowel wat betreft het object als het type financier. De rechtvaar-
diging (en corresponderende uitwerking) voor generieke (of een soortgelijk
effect sorterende) en specifieke zekerheden kan moeilijk dezelfde zijn, en dat
geldt ook voor het type schuldeiser: de bank, handelscrediteur en aandeelhou-
der hebben daarvoor te zeer een verschillende (maatschappelijke) positie en
functie in de onderneming.

16. Ook de omstandigheid dat de bank als opperzekerheidsgerechtigde monitoringactiviteiten
zal opzetten waarmee de toestand van de schuldenaar nauwlettend in de gaten wordt
gehouden, is als voordelig voor de overige schuldeisers en daarmee als rechtvaardiging van
de voorrang genoemd. Zie N.W.M. van den Heuvel, Zekerheid en voorrang (diss.) [s.n.],
p. 131-134.
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Het is interessant dat in de beschrijving van de geschiedenis van verdelende
rechtvaardigheid de aandacht wordt gevestigd op de overgang van Aristoteles’
verdeling op basis van merite naar Rawls’ verdeling op basis van behoefte.17

Merite en behoefte zijn daarmee begrippen die beide als beoordelingskader van
rechtvaardigheid kunnen dienen in verdelingsvraagstukken. Bij een herbezin-
ning op de verhaalstitel zouden deze begrippen wat mij betreft de aandacht
verdienen. De regeling van de voorrechten staat niet echt in de belangstelling
in de actuele herverdelingsdiscussie, maar ook die regeling zou bij een
algehele herbezinning tegen het licht moeten worden gehouden. Steeds zou
de vraag moeten zijn of de argumenten die zijn aangevoerd ter rechtvaardiging
van het toekennen van een voorrecht, overeind staan. Het systeem van
voorrechten, dat gebaseerd is op het rapport van de commissie Houwing uit
1974,18 bevat zowel merite- als behoefte-elementen. Het voorrecht met
betrekking tot de kosten tot behoud is bijvoorbeeld een toedeling op grond
van merite (art. 3:284 lid 1 BW). De bijdrage (merite) die de schuldeiser met
zijn werkzaamheden heeft geleverd voor het behoud van de zaak geeft hem
voorrang boven de andere schuldeisers. En de overige schuldeisers hebben ook
concreet voordeel bij die bijdrage aangezien de zaak behouden is gebleven
(voor verhaal). De vraag is echter of andere schuldeisers op grond van dezelfde
logica ook geen voorrang zou moeten toekomen. Te denken valt bijvoorbeeld
aan de leverancier van de motor van een belangrijke fabrieksmachine. Die
machine kan niet functioneren zonder de motor en is ook overigens waardeloos
daarzonder, dus waarom zou in dit geval de leverancier zijn vordering niet met
voorrang op de machine kunnen verhalen? Op grond van merite-argumenten
zou daarvoor veel te zeggen zijn.19 Het argument dat de bevoorrechting van
een schuldeiser gerechtvaardigd is op grond van de inbreng van nieuwe waarde
zou echter voor meer schuldeisers kunnen opgaan (juist ook voor schuldeisers
die thans concurrent zijn). Dus de vraag is ook of een toedeling op grond van
merite wel een voldoende onderscheidende maatstaf is ter rechtvaardiging van
de toekenning van een voorrecht.

17. S. Fleischacker, A short history of distributive justice, London: Harvard University Press
2004.

18. Rapport van de commissie bevoorrechting van vorderingen onder voorzitterschap van
Ph.A.N. Houwing, Den Haag: Staatsuitgeverij 1974.

19. Vgl. de ‘purchase money security interest’ (PMSI) uit art. 9 van de US Uniform
Commercial Code die een voorrangsrecht inhoudt van de financier van een specifieke
asset, dat rang neemt vóór reeds gevestigde zekerheden. Zie V. Finch, Corporate Insolvency
Law: Perspectives and Principles, Cambridge University Press 2009, p. 638-639, die ter
rechtvaardiging van een dergelijk voorrangsrecht onder meer verwijst naar de inbreng van
nieuwe waarde door de desbetreffende financier.
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Het voorrecht van de werknemers is een voorbeeld van toedeling op grond van
behoefte. Hoewel de commissie Houwing terughoudend was in het toekennen
van voorrechten op grond van de maatschappelijk zwakke positie van de
schuldeisers,20 bleek zij voor werknemers wel een uitzondering te willen
maken gelet op de al te grote afhankelijkheid van de betaling van de
loonvordering voor hun levensonderhoud. Ook bij deze rechtvaardiging van
het voorrecht kunnen thans vraagtekens worden geplaatst. In het licht van de
loongarantieregeling zou de vraag kunnen worden gesteld of het voorrecht van
de loonvordering nog steeds kan worden gerechtvaardigd op grond van
behoefte. En in dezelfde geest kan de vraag rijzen of zzp’ers die in de huidige
maatschappelijke verhoudingen in grote mate afhankelijk kunnen zijn van de
betaling van hun factuur niet evengoed bescherming toekomt.

4. Tot besluit

Uit het voorgaande mag blijken dat de discussie in mijn ogen niet zozeer zou
moeten gaan over een herverdeling van het vermogen van de failliete
schuldenaar – met de huidige regels als uitgangspunt –, als wel over het
opnieuw verdelen ervan. Er is bij herverdeling het risico dat de aandacht te
veel naar één bepaalde verhouding uitgaat, waardoor de positie van andere
schuldeisers en de andere verhoudingen uit het oog geraken. Een aanpassing in
de verdelingsregels zou daarom onderdeel moeten zijn van een herbeschou-
wing van het gehele systeem waarin de paritas creditorum opnieuw als
uitgangspunt dient te worden genomen. Vanuit de gedachte dat elke vorm
van voorrang rechtvaardiging behoeft, kunnen de schuldeisers vervolgens aan
de hypothetische onderhandelingstafel de verdelingsregels ontwerpen.

20. Rapport van de commissie bevoorrechting van vorderingen onder voorzitterschap van
Ph.A.N. Houwing, Den Haag: Staatsuitgeverij 1974, p. 21.
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Het recht van de sterkste – essay over christelijke
waarden in het verhaalsrecht

PROF. MR. R.M. WIBIER*†

1. Inleiding

Vorig jaar schreef ik voor het Tijdschrift voor Insolventierecht een essay over
het thema verhaal.1 Na een overzicht van het geldende recht op dit punt,
waaruit bleek dat in veel faillissementen vrijwel alle opbrengst aan schuldei-
sers met zekerheidsrechten ten goede komt, stelde ik mijzelf de vraag hoe wij
als maatschappij tegen schulden aankijken. Daarbij putte ik uit de Bijbel en de
tradities van uitleg als een bron voor inspiratie.2 Vergeving van schulden en
zonden speelden daarbij een belangrijke rol. In deze bijdrage ga ik voort op dat
thema, door mij af te vragen of en zo ja hoe, de Bijbel als inspiratiebron kan
worden gebruikt voor het verdelingsvraagstuk dat centraal staat in deze bundel.

2. Bijbel als inspiratiebron voor het recht?

Het is de vraag of het wel legitiem is de Bijbel te gebruiken als inspiratiebron
voor het (verhaals)recht. Er zijn diverse redenen waarom het antwoord op die
vraag ontkennend dient te luiden. Ik bespreek hieronder een aantal van die
redenen. De bezwaren zijn in twee categorieën in te delen. De eerste is dat de
grenzen van mijn eigen discipline, de rechtsgeleerdheid, worden overschreden
door het gebruik van de Bijbel als bron (par. 2.1). De tweede is dat het nog
maar de vraag is of de Bijbel als zodanig wel een geschikte bron kan zijn
(par. 2.2).

* Prof. mr. R.M. Wibier is hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit van Tilburg en
redacteur essays bij Liter.

† Met dank aan prof. dr. Bart Koet, hoogleraar aan de Tilburg School of Theology, voor zijn
commentaar op een eerdere versie van dit artikel.

1. Essay ‘Schuld, zonde en verhaal’, TvI 2021/14.
2. Onder de Bijbel versta ik in dit verband ook de verschillende tradities van uitleg daarvan,

waarbij ik vooral zal putten uit de katholieke tradities.
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2.1. De grenzen van de rechtsgeleerdheid

Elders heb ik verdedigd dat rechtswetenschappers zich in de eerste plaats
dienen bezig te houden met de bestudering en systematisering van het recht.3

Ik plaatste daarmee vraagtekens bij het standpunt dat het recht vooral multi-
disciplinair moet worden benaderd en dat rechtswetenschappers zich (bijvoor-
beeld) veel meer bezig zouden moeten houden met empirisch onderzoek.

Ik ben inderdaad van mening dat een rechtswetenschapper in de eerste
plaats het (positieve of geldende) recht zou dienen te bestuderen. De kern van
die bezigheid is het in kaart brengen van de verschillende rechtsbronnen en het
beschrijven en systematiseren daarvan. Wellicht moet daaraan nog de toepas-
sing van het recht worden toegevoegd. Dat is een minder eenvoudige opgave
dan het misschien lijkt. Het recht is complex en de wetenschapper die zich van
deze taak wil kwijten, zal de nodige jaren studie moeten investeren voordat zij
werkelijk kan zeggen dat zij een rechtsgebied behoorlijk beheerst. Een logisch
gevolg van de toegenomen complexiteit van het recht is dat de generalist
steeds zeldzamer lijkt te worden. Het gaat niet te ver om te zeggen dat het
vrijwel onmogelijk is geworden om werkelijk expert te zijn op meerdere
rechtsgebieden. Burgerlijk procesrecht valt wellicht nog wel te combineren
met vermogensrecht, maar mensen die zowel op het terrein van het strafrecht
als het burgerlijk recht als expert hebben te gelden zijn tegenwoordig
behoorlijk zeldzaam geworden. Raar is dat niet, de kennis die men moet
beheersen om op een terrein expert te zijn, is veel omvangrijker dan vijftig jaar
geleden.

Tegelijkertijd is het onvermijdelijk dat uit het geldende recht, uit de aard der
zaak, niet kan worden afgeleid of het ook het juiste, rechtvaardige, wenselijke
of optimale recht is. Positivisme, de kijk op het recht die ik hier verdedig, is
tegelijkertijd de erkenning dat de vraag hoe het recht inhoudelijk zou moeten
luiden een niet-juridische vraag is. Een rechtswetenschapper kan vaststellen
dat ‘zekerheid’ geen geldige titel voor een overdracht is naar Nederlands recht
(art. 3:84 lid 3 BW). De rechtswetenschapper kan ook vaststellen en syste-
matiseren hoe die bepaling in het systeem van het Burgerlijk Wetboek past en
is geïnterpreteerd door de Hoge Raad.4 De vraag of dat een gelukkige keuze is,
is echter veelal geen juridische vraag. Er moet dan worden teruggevallen op
inzichten die uit andere disciplines komen. Over de wenselijkheid van het
fiduciaverbod is veel geschreven. Vaak worden dan economische argumenten
aangevoerd (wenselijkheid voor de financieringspraktijk) of empirische gege-

3. Essay ‘De taak van de rechtswetenschapper’, NJB 2020/814.
4. HR 19 mei 1995, NJ 1996/119, m.nt. W.M. Kleijn (Keereweer q.q./Sogelease) en HR

18 november 2005, NJ 2006/151 (BTL Lease/Van Summeren).
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vens die zouden wijzen op de wenselijkheid dat verbod te schrappen. De
scheiding is soms fluïde, in juridische debatten loopt de juridische- en buiten-
juridische argumentatie vaak door elkaar, maar het onderscheid is wel steeds
aan te wijzen, voor wie dat wil.

Wat hierbij vooral van belang is, is dat degene die zich beroept op
dergelijke niet-juridische argumenten dat duidelijk aangeeft. Het is in mijn
ogen minder zuiver een argument dat dat niet is, te presenteren als een soort
juridische noodzakelijkheid. De meeste keuzen die de Hoge Raad heeft moeten
maken op (bijvoorbeeld) het terrein van de verpanding van vorderingen
(bepaalbaarheidsvereiste,5 de verrekenbaarheid van stil verpande vorderin-
gen,6 de bevoegdheidsverdeling tussen pandhouder en pandgever,7 het gebruik
van bulk-akten,8 etc.) vergen uiteindelijk vooral een politieke keuze. Bijvoor-
beeld omdat de belangen van enerzijds de boedel tegen anderzijds die van de
financieringspraktijk moeten worden afgewogen. Een keuze waarbij de Hoge
Raad weliswaar kan proberen aan te sluiten bij ‘het systeem van de wet’ en dat
ook steeds wel zal proberen te doen, maar waarbij dat systeem zelden slechts
tot maar één denkbare uitkomst leidt. Wanneer het systeem wel een eenduidig
antwoord zou geven, zou het over het algemeen ook niet erg zinvol zijn de
hoogste rechter te raadplegen. Dat het de moeite waard is een kwestie aan de
Hoge Raad voor te leggen, impliceert al bijna dat de relevante rechtsvraag niet
slechts één, maar meerdere verdedigbare oplossingen heeft.

Omdat de vraag hoe wij ons verhaalsrecht in zouden moeten richten nu
eenmaal buiten-juridisch is, denk ik dat het niet alleen gerechtvaardigd, maar
zelfs geboden is buiten-juridische bronnen te zoeken voor de beantwoording
van die vraag.

2.2. De (on)geschiktheid van de Bijbel als bron

Dat brengt ons bij een tweede reden om te twijfelen aan mijn aanpak. Als wij
moeten aannemen dat er een buiten-juridische bron nodig is, roept dat uiteraard
direct de vraag op of de Bijbel wel een geschikte bron is. Dat ligt niet meteen
voor de hand, want er zijn nogal wat redenen om aan te nemen dat dit niet het
geval is.

In de eerste plaats worden Bijbel en christelijk geloof door steeds minder
mensen in onze contreien aanvaard als een gezaghebbende (inspiratie)bron.
Nederland is niet alleen een van de meest seculiere landen ter wereld, maar ook
de mensen die wel religieuze belangstelling hebben, baseren zich steeds

5. HR 14 oktober 1994, NJ 1995/447 (Spaarbank Rivierland/Gispen q.q.).
6. HR 17 februari 1995, NJ 1996/471, m.nt. W.M. Kleijn (Mulder q.q./CLBN).
7. HR 21 januari 2014, NJ 2015/82, m.nt. H.J. Snijders (Immun Age/Neo River).
8. HR 20 september 2002, NJ 2004/182 (Dix q.q./ING).
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minder op joodse en/of christelijke tradities.9 Diskwalificeert dit de Bijbel niet
bij voorbaat als inspiratiebron voor onze vraag? Immers, in een democratische
samenleving dient wetgeving, op welk terrein dan ook, toch altijd een zeker
minimum draagvlak te hebben. Dat minimum draagvlak ontbreekt misschien
wel noodzakelijkerwijs als het om Bijbelse waarden gaat. Bovendien is het
voor niet-religieuze mensen of aanhangers van andere religieuze tradities
misschien zelfs pijnlijk om geconfronteerd te worden met argumenten ontleend
aan geschriften waar zij niets mee hebben of zelfs een afkeer tegen koesteren.

In de tweede plaats is de Bijbel een zo omvangrijk geschrift dat het
waarschijnlijk mogelijk is voor iedere gewenste inhoud van ons verhaalsrecht
teksten aan te wijzen die die zienswijze ondersteunen. Als de aangelegde
maatstaf eigenlijk ieder denkbare invulling van het verhaalsrecht kan onder-
steunen, is de maatstaf waardeloos. Bovendien is het etiket ‘boek’ of
‘geschrift’ voor de Bijbel op zichzelf al ongeschikt. De Bijbel bestaat uit 72
boeken,10 met zeer uiteenlopende inhoud en (literaire) stijlen die tot stand zijn
gekomen gedurende een periode van ruim 1.000 jaar.11 Teksten bovendien die
in een totaal andere culturele en maatschappelijke context tot stand zijn
gekomen wat evenmin bijdraagt aan de bruikbaarheid van die teksten voor
moderne wetgeving.

In de derde plaats is datgene wat met name (een deel van) de christelijke
traditie leert vaak zo radicaal, zo onwerelds dat het maar de vraag is of het
bruikbaar kan zijn als inspiratiebron voor een zo werelds probleem als het
verdelingsvraagstuk. In zekere zin is wat de Bijbel beweert zelfs absurd te
noemen. De weg die met name het Nieuwe Testament propageert is die van

9. Het vroegste christendom is te beschouwen als een specifieke stroming binnen bepaalde
joodse tradities. Zoals bekend wordt de Bijbel door christenen ingedeeld in een Oud
Testament en een Nieuw Testament. (Uit respect voor de joodse traditie worden tegen-
woordig ook wel de termen Eerste Testament en een Tweede Testament gebruikt. Zonder
daaraan af te doen gebruik ik omwille van de duidelijkheid de meer traditionele benaming.)
Dat Oude Testament bestaat grotendeels uit geschriften die ook in de joodse traditie als
gezaghebbend worden aanvaard: alle 39 boeken van de joodse Bijbel maken onderdeel uit
van het Oude Testament. In de katholieke traditie worden de boeken uit de Hebreeuwse
Bijbel nog aangevuld met een aantal boeken uit de door de Joden uit de diaspora gebruikte
Griekse Bijbelvertaling, de Septuagint. Deze ‘extra’ boeken worden niet in alle edities van
de Bijbel opgenomen en zijn in sommige Bijbeledities herkenbaar aan het opschrift
‘Deuterocanonieke Boeken’. Zie voor een (zeer beknopte) geschiedenis van de Bijbel
bijvoorbeeld de inleiding op De Bijbel (NBV21), Querido Facto 2021.

10. Zelfs de term ‘de Bijbel’ is misleidend in dit verband omdat er verschillen bestaan in de
boeken die tot de Bijbel worden gerekend. Zo worden in katholieke kringen bepaalde
Bijbelboeken tot de canon gerekend die in protestantse Bijbeledities zullen ontbreken. Zie
ook de vorige noot.

11. De periode van ongeveer 900 vóór onze jaartelling tot circa 125 daarna.
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altruïstische liefde en geweldloosheid.12 Van kracht vinden in het zwakke. Van
een koning en verlosser die zijn koningschap vestigde door gekruisigd te
worden. Van een verlosser die aan het kruis misschien wel alles ter discussie
stelde door te bidden: ‘God mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?’13 Een
bron met een onhaalbare norm ook, daar was Paulus, auteur van de vroegste
christelijke geschriften,14 zich al van bewust:

“Immers, ik besef dat in mij, in mijn aardse natuur, het goede niet aanwezig is.
Ik wíl het goede wel, maar het goede doen kan ik niet. Want ik doe niet wat ik
wil, het goede, maar juist wat ik niet wil, het kwade, dat doe ik.”15

En:

“Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? Want
zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld Hem niet door haar
wijsheid gekend, en daarom besloot Hij hen die geloven te redden door de
dwaasheid van onze verkondiging. De Joden vragen om wonderen en de
Grieken zoeken wijsheid, maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor
Joden aanstootgevend en voor de andere volken dwaas. Maar voor wie
geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid,
want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is
sterker dan mensen.”16

Kort en goed: is de Bijbel niet gewoon te wereldvreemd om als inspiratiebron
te worden gebruikt voor het al te wereldse probleem van de inrichting van ons
verhaalsrecht?

Ik denk dat alle drie genoemde bezwaren (en er zijn er uiteraard mogelijk
meer) toch te ondervangen zijn.

Het gegeven dat veel mensen de Bijbel niet als gezaghebbend aanvaarden,
hoeft er niet aan in de weg te staan de aan die bron ontleende argumenten of
gezichtspunten als zodanig op hun eigen merites te beoordelen. En een
dergelijke afweging kan ertoe leiden dat iemand die op zich geen bijzondere
waarde hecht aan de gebruikte bron, toch overtuigd is van de merites van het
aan die bron ontleende argument. Dat gebeurt bij politieke afwegingen
voortdurend. Zo zijn D66 en de ChristenUnie het op tal van politieke

12. Vgl. Tomáš Halík, De Nacht van de biechtvader, Utrecht: Boekencentrum 2016, hoofdstuk 3.
13. Matteüs 27:46.
14. De oudste christelijke geschriften zijn de brieven van Paulus.
15. Romeinen 7:18-19.
16. 1 Korintiërs 1:20b-25.
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onderwerpen in grote lijnen met elkaar eens (vluchtelingenproblematiek,
sociale kwesties, milieuvraagstukken), terwijl zij zich op geheel andere
uitgangspunten baseren, die soms behoorlijk kunnen botsen (seculier, liberaal
humanisme tegenover christelijk-protestantse normen en waarden).

Het tweede bezwaar, de Bijbel is weinig specifiek, kan wellicht worden
ondervangen door een aantal hoofdpunten daaruit af te leiden en die als
uitgangspunt te nemen. Zo wordt voorkomen dat een passende tekst wordt
gevonden ter ondersteuning van ieder door de auteur gewenst (politiek)
standpunt. Die hoofdpunten zijn ook niet geheel onomstreden, maar er valt
toch wel iets over te zeggen. Ik kom daar nog op terug.

Bij het derde bezwaar, de Bijbel is eigenlijk te radicaal, of in ieder geval te
weinig werelds, moeten wij ons blijven realiseren dat de Bijbel vooral een
aantal gezichtspunten biedt. Gezichtspunten die volgens mij waardevol kunnen
zijn, waar wij iets van kunnen leren en die invloed kunnen hebben op hoe wij
het recht (willen) inrichten, maar die uiteraard niet op zichzelf staan, laat staan
dat het de enige relevante gezichtspunten zouden zijn. Economische, socio-
logische, filosofische of maatschappelijke inzichten kunnen andere perspec-
tieven bieden die tot andere afwegingen kunnen leiden. De kunst van het
wetgeven is alle relevante perspectieven en belangen af te wegen en tot een zo
goed mogelijke oplossing komen.17 Het voordeel van het in kaart brengen van
het Bijbels perspectief, althans, van een poging daartoe, is dan juist dat het een
geheel andere, niet-wereldse invalshoek biedt. Misschien niet een perspectief
dat leidend is, dat zullen toch wel de economische afwegingen blijven, maar in
ieder geval een perspectief dat wellicht waar nodig corrigerend kan optreden.

3. Wat is dan de kern van de christelijke leer?

De in het opschrift van deze paragraaf gestelde vraag, rechtvaardigt een
proefschrift of misschien wel een hele reeks proefschriften. Zoveel gelovi-
gen,18 zoveel geloven en bovendien staat het uiteraard ook niet-gelovigen vrij
om hun eigen invulling te geven aan wat zij beschouwen als de christelijke
leer. Beter de handdoek maar direct in de ring geworpen dus.

17. Opnieuw een utopie, maar daarom niet minder nastrevenswaardig in dit verband.
18. De term ‘gelovige’ is sowieso problematisch. Er zijn vast mensen die een rotsvast geloof

zonder enige twijfel kennen, maar voor veel mensen die zichzelf gelovig noemen geldt dat
zij wel degelijk min of meer permanent twijfelen. Er is veel interessante literatuur
beschikbaar over deze kwestie. Ik noem slechts een aantal voorbeelden. Stephan Sanders,
Godschaamte, Amsterdam: Van Oorschot 2021, Tomáš Halík, Geduld met God, Twijfel als
brug tussen geloven en niet-geloven, Utrecht: Boekencentrum 2014 en Joseph Ratzinger,
Einfhührung in das Christentum, München: Kösel-Verlag 2000, p. 33-71. Volgens sommi-
gen is de term ‘vertrouwen’ of desnoods ‘geloofsvertrouwen’ beter in het uitdrukken van de
houding die de Bijbel vraagt.
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Ik waag toch een poging, vanuit de overtuiging dat niet iedereen het geheel
eens zal zijn met mijn antwoord op de vraag, maar dat het desalniettemin
mogelijk is een verdedigbaar antwoord te geven, dat wellicht aanvulling,
nuancering of bijstelling vergt, maar daardoor niet direct onbruikbaar is voor
het doel van deze bijdrage. Daarbij heb ik niet de pretentie dé kern van de leer
weer te geven,19 maar wel een aantal punten die waarschijnlijk tot die kern
behoren:

(i) Het eerste gebod

Als Jezus wordt gevraagd wat het allereerste gebod is, antwoordt Hij als volgt:

“Het eerste is dit: Luister Israël, de Heer onze God is de enige Heer; u zult de
Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel, met heel uw
verstand en met heel uw kracht. Het tweede is dit: U zult uw naaste liefhebben
als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze twee, is er niet.”20

Het eerste deel van het citaat (luister Israël…heel uw kracht) is een citaat uit
het Oude Testament. In het boek Deuteronomium komt de tekst al voor21 en zij
sluit ook aan bij de tien geboden zoals die door God aan Mozes werden
geopenbaard. Ook het tweede deel van het citaat heeft wortels in het Oude
Testament.22 Jezus koppelt de twee teksten aan elkaar.

In de eerste plaats valt op dat er het nodige commitment gevraagd wordt
door Jezus. God wel oké vinden is niet voldoende, je moet God liefhebben met
al je capaciteiten. Een kernpunt in het christendom is dat er slechts één is die
God is,23 wat impliceert dat alle afgoden moeten worden afgezworen. Het
vervallen in afgoderij is al een belangrijk thema in het Oude Testament en is
niet geheel zonder raakvlakken met de huidige tijd. Afgoden of zelfgemaakte
goden liggen voortdurend op de loer. Moderne verleidingen die het risico lopen

19. Zo zullen de meeste christenen het paasmysterie tot de kern van het geloof rekenen. Daarbij
gaat het om het gegeven dat Christus na zijn kruisdood tot leven is gewekt (vgl. Marcus
16:6) en diverse keren is verschenen aan zijn leerlingen, zie onder meer Marcus 16:9-20,
Matteüs 28 en Lucas 24. In deze bijdrage laat ik dit kernpunt verder rusten.

20. Marcus 12:29-31.
21. Deuteronomium 6:4-5 luiden als volgt: ‘Luister Israël! De HEER is onze God, de HEER is

de Enige. U zult de HEER uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met al
uw krachten.’

22. Leviticus 19:18 luidt als volgt: ‘Neem geen wraak op een volksgenoot en koester geen wrok
tegen hem. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de HEER.’

23. Ook het jodendom en de islam leggen sterk de nadruk op de ene God. Zie daarover
bijvoorbeeld: Marc de Kesel, Goden breken – essays over monotheïsme, Amsterdam:
Boom 2010 en specifiek over de islam: Emilio Platti, Wat gelooft een goede moslim?,
Amsterdam: Rainbow Paperbacks 1996, p. 66 e.v.
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tot afgod te verworden zijn bijvoorbeeld het streven naar eeuwige jeugd en
eeuwige gezondheid, maatschappelijke status, materiële welstand in de vorm
van een groot huis of dure auto, iPhones en andere consumptiegoederen, likes
op sociale media en andere vormen van roem en zo kunnen nog wel meer
voorbeelden worden genoemd. Daarbij verdient opmerking dat al deze zaken
op zichzelf weinig problemen opleveren, maar het in zich hebben tot afgod te
verworden wanneer zij verabsoluteerd worden.

Een tweede element dat ik hier zou willen noemen is de vraag wie je dan als
je naaste zou moeten beschouwen. Wie zijn dat, de mensen die je moet
liefhebben als jezelf? Zijn dat de mensen die sowieso al dicht bij je staan of
gaat het om een bredere groep? Het antwoord laat zich raden en wordt door
Jezus gegeven in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan:

“Op reis van Jeruzalem naar Jericho viel iemand in handen van rovers. Ze
schudden hem uit, mishandelden hem en lieten hem halfdood achter. Toevallig
kwam er een priester langs die weg; hij zag hem, maar liep in een boog om hem
heen. Ook een Leviet die voorbijkwam en hem zag, liep in een boog om hem heen.
Toen kwam er een Samaritaan langs die op reis was; hij zag hem en was ten
diepste met hem begaan. Hij ging naar hem toe, goot olie en wijn op zijn wonden
en verbond ze. Toen zette hij hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een
herberg, waar hij hem verder verzorgde. De volgende ochtend haalde hij twee
denariën tevoorschijn en gaf ze aan de waard. ‘Zorg voor hem,’ zei hij, ‘en als u
nog meer kosten moet maken, zal ik ze u op mijn terugreis vergoeden. Wie van de
drie is naar uw mening de naaste geweest van de man die in handen van de rovers
was gevallen?’ Hij zei: ‘Hij die hem barmhartigheid heeft bewezen.’ Jezus zei
hem: ‘Doe dan voortaan net als hij.’”24

Wat hier gebeurt vind ik prachtig. Door het stellen van vragen, waarop Jezus
antwoordt met een verhaal, wordt de vraag naar wat rechtvaardig is van een
abstracte notie, heel concreet gemaakt. Althans, zo concreet mogelijk. De
waarheid die in deze parabel wordt uitgedrukt, is misschien wel op geen enkele
andere wijze uit te drukken dan door het verhaal zelf. Daarmee geeft de parabel
uiteraard geen rechtstreeks antwoord op onze vraag hoe het verhaalsrecht zou
moeten worden ingericht, maar het geeft wel een denkkader waarlangs die
vraag zou kunnen worden opgelost.

Ik ga over tot een poging om de hier besproken aspecten uit de christelijke
traditie te vertalen naar het onderwerp van deze bundel. Samengevat gaf die
traditie de volgende inzichten. Er is maar één God, al het andere bestaat uit

24. Lucas 10:30-37.
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(potentiële) afgoden die moeten worden afgezworen. Daarnaast moet je je
naast(en) (een breed op te vatten term die gepaard gaat met een verplichting
om je zo te gedragen dat je iemands naaste wordt) liefhebben als jezelf. Zijn
deze lessen bruikbaar voor ons onderwerp, de inrichting van ons verhaals-
recht? Niet direct, zou je misschien zeggen. Het gaat om ethische leefregels die
niet in een rechtstreeks verband lijken te staan met de vraag hoe een failliete
boedel zou moeten worden verdeeld. Toch denk ik dat er een vertaalslag is te
maken. En wel als volgt.

In de eerste plaats kan uit het bovenstaande worden afgeleid dat alles, ook
het verhaalsrecht, in zekere zin gerelativeerd zou moeten worden. Het draait er
in het leven niet om dat alle schulden betaald worden of dat er optimale
economische efficiency wordt bereikt. In ieder geval gaat het om waarden die
niet verabsoluteerd zouden moeten worden, want dan worden het afgoden. Er
zijn hogere, belangrijkere waarden (God en de medemens wiens naaste wij
moeten proberen te zijn) en daarop zou onze aandacht uiteindelijk moeten zijn
gericht. Dat betekent natuurlijk niet dat wij niet zouden moeten streven naar
een efficiënt, rechtvaardig en economisch verantwoord verhaalsrecht, maar het
betekent wel dat wij na het inrichten daarvan misschien ook enige afstand tot
het ontworpen systeem moeten betrachten om te kijken of wij in onze ijver die
hogere waarden niet te veel uit het oog zijn verloren. Dat klinkt abstract en
vaag, maar het is toch een belangrijk punt meen ik. Hoe vaak is het niet zo dat
wij in onze ijver een zo mooi mogelijk systeem te ontwerpen, juist dat uit het
oog dreigen te verliezen? De toeslagenaffaire is een jammerlijk voorbeeld in
dit verband. Je hoort in discussies over die kwestie vaak dat ‘de menselijke
maat’ uit het oog is verloren. Ik zou menen dat mijn betoog een andere manier
is om hetzelfde te zeggen. Je zou zelfs kunnen verdedigen dat het in de
toeslagenaffaire ook is misgegaan omdat fraudebestrijding in zekere zin tot
afgod is gemaakt. Zeker, het is geen goede zaak wanneer gemeenschapsgeld
terecht komt bij mensen die daarop geen recht hebben en het is een nog
slechtere zaak wanneer dat gebeurt doordat die mensen de boel oplichten. Het
gaat zonder enige twijfel om een te bestrijden kwaad. Maar het blijft daarmee
gaan om slechts één aspect van waar het bij toeslagen om draait. Een veel
belangrijker aspect is dat mensen die wel recht hebben op die toeslagen, hun
geld zonder problemen en al te veel rompslomp ontvangen, zeker wanneer zij,
zoals vaak het geval is, zonder dat geld direct in moeilijkheden komen. En een
misschien nog wel belangrijker aspect is het gegeven dat ten onrechte ergens
van beschuldigd worden, misschien wel het moeilijkst te verkroppen onrecht is
dat iemand kan worden aangedaan. En wanneer daarbij de indruk ontstaat dat
mensen die beschuldiging (deels) ook nog eens aan hun naam of andere
oneigenlijke factoren hebben te danken, wordt het allemaal nog erger. Wanneer
die mensen vervolgens nauwelijks gehoor vinden bij de overheid en bovendien
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soms bedragen moeten terugbetalen die zo hoog zijn dat zij in geen enkele
verhouding meer staan tot hun financiële mogelijkheden, wordt glashelder dat
het verabsoluteren van een waarde (in dit geval fraudebestrijding) leidt tot de
grootste ongelukken. Ik haast mij te benadrukken dat de Bijbel (met name het
Oude Testament) niet voor niets volstaat met voorbeelden waarbij het volk
Israël in afgoderij verviel. Dat is zo omdat afgoderij een listige valkuil is
waarvoor iedere mens nu eenmaal gevoelig is. Dat betekent vooral dat wij ons
daarvan bewust moeten zijn en voortdurend op onze hoede moeten blijven om
ongelukken te voorkomen.

De tweede belangrijke les die getrokken kan worden is de opdracht om de ander
als je naaste te beschouwen en die te behandelen zoals je zelf zou willen worden
behandeld. (Heb uw naaste lief als uzelf.) De groep van naasten is groot, daaronder
moet je ook (juist) mensen proberen te verstaan die door schulden in de problemen
zijn gekomen, of dat nu particulieren of ondernemers zijn. Je moet bovendien je
best doen om iemands naaste te worden, zoals de barmhartige Samaritaan dat deed.
Dat sluit aan bij de Bijbelse gedachte dat wij, als geschapen naar Zijn evenbeeld,
elkaar zouden moeten beschouwen als broeders en zusters.25 Opnieuw denk ik dat
het goed zou zijn om ons systeem van verhaalsrecht, nadat dit ontworpen is met
gebruikmaking van vooral economische en juridische inzichten, met enige afstand
te toetsen aan dit criterium. Wat zou ik er zelf van vinden als ik de schuldenaar in
dit systeem zou zijn? Zou ik dan op deze wijze behandeld willen worden? Ik
vermoed dat een toetsing aan dit beginsel in verband met de toeslagenaffaire
ervoor had kunnen zorgen dat sommige problemen waren voorkomen. Het
probleem in het verhaalsrecht is natuurlijk dat dezelfde toets zou moeten worden
aangelegd voor de positie van de schuldeiser. Ook diens perspectief doet ertoe.
Iemand die een goed of dienst heeft geleverd en daarvoor niet betaald wordt,
verkeert niet noodzakelijkerwijs in een minder sympathieke positie dan degene die
aan schulden dreigt te bezwijken, zeker niet omdat het gevolg van onbetaald
blijven uiteindelijk kan leiden tot eigen onvermogen aan zijn of haar schulden te
voldoen.

Deze inzichten leiden niet direct tot concrete maatregelen als je naar het huidige
verhaalsrecht kijkt, maar het geeft wel ‘food for thought’. De verhalen geven
gezichtspunten die voor ogen moeten worden gehouden bij het ontwerpen en
toepassen daarvan. In de toeslagenaffaire werden mensen soms gedwongen om
enorme bedragen, die in geen verhouding stonden tot hun inkomen, terug te

25. Vgl. Matteüs 5:44-47 waar Jezus zegt: ‘Maar Ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor
wie je vervolgen, dan zullen jullie kinderen worden van je Vader in de hemel, want die laat
zijn zon opgaan over slechten en goeden, en Hij laat het regenen over rechtvaardigen en
onrechtvaardigen. Want als je liefhebt wie jou liefheeft, welk loon verdien je dan? Doen de
tollenaars dat ook niet? Als je alleen je broeders groet, wat voor bijzonders doe je dan?
Doen de heidenen dat ook niet?’
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betalen, waardoor die mensen in de grootst mogelijke moeilijkheden terecht zijn
gekomen. In die situaties had een toets aan deze christelijke waarden eigenlijk niet
tot een andere conclusie kunnen leiden dan dat die gevolgen onaanvaardbaar
waren, zelfs als zij berustten op een op zichzelf correcte wetstoepassing. Dat kan
zich ook in het verhaalsrecht voordoen. Ik zou menen dat het verhaalsrecht in
dergelijke situaties, via met name de beperkende werking van de redelijkheid en
billijkheid, al een voldoende robuust instrument biedt om misstanden te voorko-
men, zeker wanneer alle betrokkenen in de keten en niet alleen de rechter die vaak
pas aan het einde daarvan staat, rekening houden met de valkuil van afgoderij en
het beginsel dat je je naaste behandelt zoals je zelf behandeld zou willen worden.

Wat dit concreet betekent voor de huurder die wegens achterstanden,
onbetaalde energierekeningen en te lang genegeerde belastingaanslagen uit
huis gezet dreigt te worden? Het antwoord is nog niet zo eenvoudig. Zeggen
dat de verhuurder en energieleverancier dan maar onbetaald moeten blijven
klinkt sympathiek, maar is ook een simplificatie van de realiteit. En de
belastingdienst onbetaald laten is ook niet zonder gevolgen. Het voert
uiteindelijk naar de fundamentele vraag hoever wij zouden moeten gaan in
termen van collectieve voorzieningen om te voorkomen dat mensen tussen wal
en schip raken. Ik denk dat een toetsing aan christelijke normen leidt tot een
ruimhartiger beleid dan waar op dit moment een politieke meerderheid voor
bestaat. Dat sluit mooi aan bij het onderwerp van de volgende paragraaf.

(ii) Zwakte boven kracht, de eersten zullen de laatsten zijn

Een van de belangrijkste toespraken van Jezus is de bergrede, die is opgeno-
men in het vijfde hoofdstuk van het evangelie volgens Matteüs. Ik citeer enkele
verzen daaruit:

“Gelukkig die arm van geest zijn, want hun behoort het koninkrijk der hemelen.
Gelukkig die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden. Gelukkig die
zachtmoedig zijn, want zij zullen het land erven. Gelukkig die hongeren en
dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig die
barmhartig zijn, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig die
zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig zij die vrede brengen,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.”26

Uit de bergrede en uit vele andere uitspraken van Jezus volgt dat Hij zich
voortdurend verzet tegen het recht van de sterkste en juist kracht ziet in
zwakte. Zijn eigen koningschap is niet van deze wereld, maar eindigt roemloos

26. Matteüs 5:3-9.
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aan het kruis. Wat opvalt aan Jezus’ leer is de mildheid en genade die daaruit
voortdurend spreekt. Als iemand een geding tegen je aanspant om je hemd te
krijgen, geef hem dan ook je jas.27 Niet alleen geen hekel aan je vijanden
hebben, nee je moet ze zelfs liefhebben.28 Als iemand je dwingt hem een mijl
te begeleiden, ga dan twee mijl met hem.29

Wat gebeurt er wanneer wij ons verhaalsrecht tegen deze maatlat houden?
Ik zou menen dat het verhaalsrecht, afgemeten aan deze, toegegeven nogal

strenge en onwereldse maatstaf, de toets der kritiek niet doorstaat. De
conclusie dat in ons verhaalsrecht het recht van de sterkste voorop staat, is
bijna onontkoombaar. Er is door velen al op gewezen30 en ik heb het in mijn
eerdergenoemde bijdrage aan het Tijdschrift voor Insolventierecht uitgebreid
besproken: in een faillissement staan de banken zo ver vooraan dat zij (als
zekerheidsgerechtigden) eigenlijk de enige partij zijn met reële hoop op
voldoening van althans een deel van het aan hen verschuldigde. Concurrente
schuldeisers ontvangen (vrijwel) niets. Nu zou het overigens best zo kunnen
zijn dat er goede redenen zijn dat de banken een betere positie hebben dan de
gemiddelde schuldeiser. Zij zijn immers nauw betrokken bij de financiering
van de onderneming, vaak al in het vroegste stadium, waarmee zij dat
ondernemen in zekere zin mogelijk hebben gemaakt. Bovendien is sinds
2008 voor iedereen wel duidelijk dat de maatschappij het zich niet kan
veroorloven dat banken kopje onder zouden gaan. Niet voor niets is er intensief
toezicht op banken waarbij een belangrijk onderdeel van dat toezicht is of
banken voldoende zekerheid hebben om de risico’s van de verleende kredieten
te beperken. Nu is het ook best mogelijk voor een bank om onverzekerde
leningen te verstrekken, zonder direct in strijd te komen met het toezichtrecht,
maar dergelijke leningen zijn vele malen duurder dan leningen die wel met
zekerheidsrechten zijn afgedekt omdat daar veel meer kapitaalsbeslag voor
moet worden aangehouden. En duurdere leningen zijn weer slecht nieuws voor
ondernemers die krediet willen aantrekken en daarmee voor de economie als
geheel.31

27. Matteüs 5:40.
28. Matteüs 5:43.
29. Matteüs 5:41.
30. Een van demeest prominente auteurs die hierop heeft gewezen is S.C.J.J. Kortmann die daarvoor

zelfs zijn afscheidsrede heeft aangegrepen: ‘Het faillissement, een paradijs voor banken’, te
vinden via: https://www.ftm.nl/uploads/media/5b1a9152257a4/afscheidscollegebaskortmann.
pdf?v431.

31. Een andere discussie is wat de rol is van de noodzaak voor de meeste banken om
winstgevend te zijn om aandeelhouders tevreden te stellen. Als kredietverlening een
essentiële economische taak is, wordt het interessant om na te denken over de vraag of
dat dan niet ook een publieke taak zou moeten zijn. Wat daar ook van zij, in de huidige
samenleving is kredietverstrekking een taak die is ondergebracht bij commerciële banken.
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Waar echter minder rechtvaardiging voor bestaat in mijn ogen, is dat die
sterkere positie van banken vaak wordt veroorzaakt doordat banken in staat
zijn door middel van (proef)procedures en het inschakelen van de beste
juristen, het recht naar hun hand te zetten terwijl de wederpartij vaak een
curator is die nauwelijks budget heeft om zich behoorlijk te verweren.32 De
rechtspraak van de Hoge Raad laat zien dat het belang van ‘de financierings-
praktijk’ vaak van doorslaggevende betekenis is. Bovendien zijn banken in
staat hun zaakjes beter te regelen dan veel andere schuldeisers, opnieuw omdat
de budgetten nu eenmaal groter zijn.33 Eigenlijk kan alleen de bank zich
veroorloven zekerheid voor haar vorderingen te bedingen, een gewone
schuldeiser heeft die mogelijkheid over het algemeen niet. Voor voordelen
die daaruit voortvloeien34 is veel minder direct een rechtvaardigingsgrond aan
te wijzen. Is dit probleem oplosbaar? Ik denk het wel en dat is niet eens zo
ingewikkeld.

Hoe de boedel verdeeld wordt zou niet een kwestie moeten zijn van
juridische techniek, zoals die met name tot uitdrukking komt in een steeds
verdere verfijning van de uitleg van de relevante bepalingen van het Burgerlijk
Wetboek door met name de Hoge Raad, maar van een bewuste keuze van de
wetgever. Alleen die wetgever kan alle betrokken belangen afwegen en die
vertalen naar een eerlijke verdeelsleutel. Het huidige systeem dat voor een
belangrijk deel is gebaseerd op scherpslijperij van juridische techniek, biedt
onvoldoende ruimte voor een dergelijke belangenafweging en werkt in de hand
dat de sterkste partij de beste kansen heeft om zijn vordering verhaald te
krijgen. Dat ‘recht van de sterkste’ komt in strijd met de christelijke waarde dat
juist de zwakkere partij bescherming verdient.

(iii) Genade en vergeving, oordeel niet!

Het kwam al aan de orde. Genade, vergeving en de medemens als broeder en
zuster zien zijn kernbegrippen van het christendom. Vanuit de gedachte dat wij
allen zondaars zijn en dus allemaal vergeving nodig hebben, roepen diverse
Bijbelteksten op om je medemensen hun zonden niet na te dragen, maar ze te
vergeven:

32. Zie voor een overzicht van de rechtspraak en hoe die de positie van banken heeft versterkt
mijn eerdergenoemde TvI-bijdrage (zie noot 1).

33. Waarmee ook de mogelijkheden om het juridische debat te beïnvloeden groter zijn.
34. Nu kan mij direct worden tegengeworpen dat een empirische onderbouwing van dit

standpunt ontbreekt. Toch zou ik menen dat degene die beweert dat er sprake is van een
gelijk speelveld tussen banken en curatoren en tussen banken en andere schuldeisers, een
lastig te verdedigen positie inneemt.

23

Het recht van de sterkste – essay over christelijke waarden in het verhaalsrecht



“Jezus echter begaf zich naar de Olijfberg. ’s Morgens vroeg verscheen Hij
weer in de tempel en al het volk kwam naar Hem toe. Hij ging zitten en
onderrichtte hen. Toen brachten schriftgeleerden en Farizeeën Hem een vrouw
die op overspel was betrapt. Zij plaatsten haar in het midden en zeiden tot
Hem: ‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt, terwijl ze overspel
bedreef. Nu heeft Mozes ons in de Wet bevolen zulke vrouwen te stenigen.
Maar Gij, wat zegt Gij ervan’ Dit bedoelden ze als een strikvraag in de hoop
Hem ergens van de te kunnen beschuldigen. Jezus echter boog zich voorover en
schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bij Hem aanhielden met vragen,
richtte Hij zich op en zei tot hen: ‘Laat degene onder u die zonder zonden is,
het eerst een steen op haar werpen.’Weer boog Hij zich voorover en schreef op
de grond. Toen zij dit hoorden, dropen zij een voor een af, de oudsten het eerst,
totdat Jezus alleen achterbleef met de vrouw, die nog midden in de kring stond.
Nu richtte Jezus zich op en sprak tot haar: ‘Vrouw, waar zijn ze? Heeft
niemand u veroordeeld?’ Zij antwoordde: ‘Niemand, Heer.’ Toen zei Jezus tot
haar: ‘Ook Ik veroordeel u niet; ga heen en zondig van nu af niet meer.’”35

En ook in het Onze Vader, het gebed dat Jezus zelf heeft onderwezen, neemt
vergeving van zonden een belangrijke plaats in:

“en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie schulden
heeft bij ons.”36

Het belang daarvan wordt nog eens onderstreept door de toelichting die Jezus
direct daarna op het gebed geeft: “Want als jullie de mensen hun overtredingen
vergeven, zal je hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als jullie de mensen
niet vergeven, zal je Vader jullie overtredingen ook niet vergeven.”37

In de evangeliën wordt de komst van Jezus voorafgegaan door Johannes de
Doper, die ook Jezus doopt.38 Over Johannes staat geschreven dat hij doopte in
de woestijn ‘ter vergeving van zonden’.39 Met het doopritueel wordt de
gedoopte tegenwoordig vooral opgenomen in de gemeenschap van christenen,
maar daarnaast is het ook nog steeds te zien als een zuivering van zonden. Het

35. Johannes 8:1-11.
36. Matteüs 6:12.
37. Matteüs 6:14-15.
38. Marcus 1:9.
39. Zonde is een buitengewoon complex begrip. De omschrijving op Wikipedia is: ‘ethisch-

moreel wangedrag’.
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is waarschijnlijk niet overdreven om te stellen dat het beginsel van vergeving
van zonden in de christelijke leer net zo wezenlijk is als het eerste gebod.40

De mogelijkheid om schuldenvrij te geraken die ons recht onder meer biedt
in de schuldsaneringsregeling, lijkt mij een aardige toepassing van deze
beginselen. Na het doen van boete voor begane zonden (schuldenopbouw),41

bestaat de mogelijkheid een schone lei te krijgen. Het akkoord in surseance,
het akkoord in faillissement en de WHOA bieden vergelijkbare mogelijkheden
voor ondernemingen en ondernemers. In dit opzicht zou je kunnen stellen dat
ons verhaalsrecht voldoet aan de zojuist besproken christelijke normen.

Een ander belangrijk onderdeel van ons verhaalsrecht is de vraag in
hoeverre bij een tekort, een deel van dat tekort kan worden goedgemaakt
door anderen, met name de bestuurders, commissarissen en zij die zich als
zodanig hebben gedragen, aansprakelijk te houden voor dat tekort. In dat geval
wordt juist wel verweten, geoordeeld en gestraft voor begane zonden. Wij
begeven ons dan op het terrein van het aansprakelijkheidsrecht. Uitgangspunt
van dat aansprakelijkheidsrecht is echter dat in beginsel iedereen zijn eigen
schade heeft te dragen.42 Je zou dat kunnen zien als een uitwerking van het
hierboven beschreven beginsel van schuldvergeving. In de wetenschap dat wij
allen zondaars zijn, oordelen wij niet over het gedrag van anderen en zijn wij
mild als wij toch tot het oordeel komen dat zij hebben gezondigd. Daarbij moet
echter direct worden opgemerkt dat het aansprakelijkheidsrecht zich vervol-
gens bezighoudt met de talrijke uitzonderingen die op dat terrein gelden en
waar dus juist wel verwijten worden gemaakt die zich vertalen in een
verplichting de schade te vergoeden die is ontstaan door dat verwijtbare
gedrag. Ook dat is logisch. Iemand die buiten zijn eigen schuld schade lijdt,
bijvoorbeeld doordat een bestuurder van een vennootschap willens en wetens
met hem heeft gehandeld in de wetenschap dat de vennootschap haar
verplichtingen niet kon nakomen en ook geen verhaal zou bieden voor de
daaruit voortvloeiende vordering van die argeloze partij,43 kan niet worden

40. Andere plaatsen waar het voorkomt in de Bijbel zijn onder meer: Marcus 11:25, Lucas 6:37,
7:47-48, 24:46-47, 1 Johannes 1:9. Ook de kruisdood van Jezus wordt in verband gebracht
met de vergeving van zonden. Dit is echter een omstreden kwestie die hier beter kan blijven
rusten.

41. Het is overigens de vraag of mensen die schulden maken wel altijd een verwijt kan worden
gemaakt. In onze meritocratie vergeten wij regelmatig dat succes en falen voor een heel
groot deel worden bepaald door factoren waar mensen nu juist geen invloed op hebben
zoals de plek waar je wordt geboren, de intelligentie en vaardigheden die je al dan niet
meekrijgt en gewoon ook domme pech of geluk.

42. Op basis van, toegegeven slechts anekdotisch bewijs, waarbij curatoren soms al op de dag
van hun aanstelling de eerste (dreigementen met) aansprakelijkstelling binnenkrijgen, is het
de vraag of iedereen zich van dit uitgangspunt nog wel voldoende bewust is.

43. HR 6 oktober 1989, NJ 1990/286, m.nt. J.M.M. Maeijer (Beklamel).
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voorgehouden dat hij die bestuurder maar moet vergeven omdat wij nu
eenmaal allemaal zondaars zijn. Je zou zelfs kunnen zeggen dat de Bijbelse
vergeving min of meer gratis is. Een morele overtreding waar geen financieel
bloed uit vloeit, zoals een kwetsende opmerking of het plegen van overspel,
leent zich misschien beter voor vergeving dan het zojuist gegeven voorbeeld.
Omdat de morele overtreding nu eenmaal niet kan worden goedgemaakt met
geld, terwijl dat bij een schade toebrengende onrechtmatige daad nu juist wel
mogelijk is.

Toch zien wij dat Bijbelse beginsel van vergeving ook terugkomen in het
bestuurdersaansprakelijkheidsrecht. Met name het gegeven dat over het
algemeen voor bestuurdersaansprakelijkheid vereist wordt dat sprake is van
een ‘ernstig verwijt’ drukt uit dat er een zekere marge voor het maken van
fouten wordt toegestaan. Niet alles wat misschien achteraf anders had gekund
of misschien zelfs had gemoeten, leidt tot aansprakelijkheid.44

Dat kan nog verder worden geconcretiseerd. Een belangrijk hulpmiddel
voor de curator bij het aansprakelijk stellen van bestuurders zijn de artikelen
2:138/248 BW. Het gaat daarbij om bijzondere wetsbepalingen die ervoor
zorgen dat wanneer het bestuur niet voldaan heeft aan de boekhoud- en
publicatieverplichtingen relatief snel aansprakelijkheid kan worden aangeno-
men voor het tekort in de boedel. Wanneer het de boekhoud- en publicatie-
plicht heeft verzaakt, heeft het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk vervuld
en wordt vermoed dat de omissie een belangrijke oorzaak is van het
faillissement, waarmee de weg openstaat om het tekort in de boedel op de
bestuurder(s) te verhalen. Deze regels vertonen een opvallende overeenkomst
met de regels die in de toeslagenaffaire tot zoveel ellende hebben geleid. In
beide gevallen gaat het immers om regels zijn die zijn ingevoerd met het oog
op fraudebestrijding. Juist in dat soort gevallen worden de gevaren van een al
te enthousiaste aanpak duidelijk. Nu geldt echter voor de strenge bestuurders-
norm uit genoemde artikelen, dat die behoorlijk gemitigeerd is door de uitleg
daarvan door de Hoge Raad. Bestuurders kunnen het bewijsvermoeden
namelijk weerleggen door aannemelijk te maken dat er andere belangrijke
oorzaken van het faillissement zijn aan te wijzen:

“Een redelijke uitleg van art. 2:248 lid 2 BW brengt mee dat voor het
ontzenuwen van het daarin neergelegde vermoeden dat onbehoorlijke taak-
vervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement, volstaat dat de

44. Zie bijvoorbeeld HR 20 juni 2008, NJ 2009/21, m.nt. J.M.M. Maeijer en & H.J. Snijders
(Willemsen/NOM) en HR 5 september 2014, NJ 2015/21, m.nt. P. van Schilfgaarde (Hezemans
Air), waarin de Hoge Raad duidelijk vooropstelt dat voor de aansprakelijkheid van bestuurders
bijzondere omstandigheden vereist zijn, te weten dat de bestuurder een ernstig verwijt kan
worden gemaakt. Vgl. ook HR 8 december 2006, NJ 2006/659 (Ontvanger/Roelofsen).
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aangesproken bestuurder aannemelijk maakt dat andere feiten of omstandig-
heden dan zijn onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het
faillissement zijn geweest. Als hij daarin slaagt, ligt het op de weg van de
curator op de voet van art. 2:248 lid 1 BW aannemelijk te maken dat de
kennelijk onbehoorlijke taakvervulling mede een belangrijke oorzaak van het
faillissement is geweest. Naast van buiten komende oorzaken, kan ook
handelen of nalaten van een of meer bestuurders dat op zichzelf beschouwd
geen onbehoorlijke taakvervulling oplevert – en waarvan dus niet gezegd kan
worden dat geen redelijk denkend bestuurder onder dezelfde omstandigheden
aldus zou hebben gehandeld – voldoende zijn voor ontzenuwing van het in
art. 2:248 lid 2 BW bedoelde vermoeden.”45

Ik zou menen dat deze correctie van de Hoge Raad geheel in lijn is met een van de
principes uit de christelijke traditie die hierboven aan de orde zijn geweest. De
norm is in beginsel streng, maar een bestuurder die dreigt te worden veroordeeld
tot schadevergoeding heeft de gelegenheid zich te disculperen door aannemelijk te
maken dat niet zijn omissie, maar iets anders een belangrijke oorzaak van het
faillissement was. Een norm die bovendien aan de rechter voldoende ruimte laat
om zich, eventueel gebruikmakend van de hierboven besproken beginselen, een
‘rechtvaardig’46 oordeel te vellen, zonder daarbij in een wettelijk keurslijf te
worden geduwd. Dat betekent dat er een duidelijke veiligheidsklep tegen de
afgoderij van de fraudebestrijding in het systeem is ingebouwd, die bovendien
rekening houdt met het gegeven dat je voorzichtig moet zijn met je oordeel over
anderen en sommige overtredingen door de vingers moet zien.

(iv) Geld uitlenen en rente worden met argwaan bekeken

Ten slotte nog een paar opmerkingen over de Bijbelse visie op leningen tegen
rente.
Ik citeer Psalm 15:
“HEER wie mag gast zijn in uw tent?
Wie mag op uw heilige berg verblijven?
Degene die vrij is van schuld, en gerechtigheid beoefent
en in zijn hart op trouw bedacht is.
Zo iemand leurt niet met lasterpraat, hij doet zijn medemens geen onrecht aan;
hij beledigt zijn buren nooit.
Hij veracht degene die verachting verdient,

45. HR 9 juli 2021, NJ 2021/375, m.nt. F.M.J. Verstijlen (Mobile Services).
46. De vraag naar wat rechtvaardig is, moest hier maar blijven rusten.
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maar eert degene die de HEER vreest.
Hij wijzigt zelfs een eed in zijn nadeel niet.
Hij leent uit zonder rente te vragen,
hij is onomkoopbaar tegenover onschuldigen.
Wie zo handelt, wankelt in eeuwigheid niet.”

Geld uitlenen tegen rente staat vanuit Bijbels perspectief in een kwaad
daglicht. Een kennelijk zo kwaad daglicht dat het in een rijtje staat waarin
de vraag centraal staat ‘wie welkom is in Gods tent’. Wij kennen het verbod op
rente uit de islamitische traditie. Islamic finance is inmiddels een bekend
aandachtsgebied, maar het maakt dus evenzeer deel uit van de joodse en de
christelijke tradities. Een onderpand mag wel worden genomen, maar dat moet
ook weer worden teruggegeven:

“Als u aan iemand van mijn volk geld leent, aan een noodlijdende in uw
omgeving, gedraag u dan niet als een geldschieter. U mag geen rente van hem
eisen. Als u iemands mantel in pand neemt, dan moet u die voor zonsonder-
gang aan hem teruggeven. Hij heeft niets anders om zich mee toe te dekken, het
is de schutting van zijn blote lichaam, hij moet erin slapen. Roept hij Mij om
hulp, dan zal ik hem verhoren, want ik ben vol medelijden.”47

De gedachte is duidelijk. Geld uitlenen doe je niet om daar winst mee te
behalen, je doet dat uit liefdadigheid. Het is echter de vraag of deze normen
bruikbaar zijn voor onze vraag naar de inrichting van het verhaalsrecht. De
teksten zien niet op banken, het bancaire bedrijf werd pas veel later uitgevon-
den. Kredietverlening als een belangrijk economisch proces bestond in het
geheel nog niet. Hooguit kan deze norm ons herinneren aan een principe dat
ook in ons recht bekend is, namelijk dat de geld-vragende partij in de regel in
een zwakkere positie verkeert dan de geldverstrekker, zodat het soms aange-
wezen kan zijn regels te hanteren die de zwakkere partij beschermen. Die
regels zijn er ook. Vrijwel iedereen zal de link leggen met het toe-eigen-
ingsverbod bij pand en hypotheek (art. 3:235 BW) en ook het eerdergenoemde
fiduciaverbod had, in ieder geval van oorsprong, mede als achtergrond dat de
leningnemer/zekerheidsgever moest worden beschermd. Ik denk echter dat het
te ver gaat om te stellen dat geld uitlenen tegen rente zoals dat in huidige
bancaire praktijk gebruikelijk is, als zodanig in strijd komt met Bijbelse
normen. Bovendien moet worden toegegeven dat de voornaamste reden om
op deze plek in te gaan op de argwaan tegen het uitlenen van geld niet is dat het
een kernbeginsel van het christendom is, maar dat het zo directe raakvlakken

47. Exodus 22:24-26. Zie ook Ezechiël 18:7-8 en 12-13.
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heeft met het onderwerp van deze bijdrage, het verhaalsrecht. Het is denk ik
moeilijk vol te houden dat het vragen van rente in flagrante strijd is met de
Bijbel. Ik concludeer dan ook dat de in deze paragraaf besproken Bijbelse
normen hooguit van indirect belang kunnen zijn voor de inrichting van ons
verhaalsrecht. Wel zou de vraag die hierboven al zijdelings aan de orde
kwam,48 of kredietverlening niet een publieke taak zou moeten zijn, ook in
dit verband aan de orde kunnen komen.

4. Conclusies

Laat ik vooropstellen dat ik mij in deze bijdrage op zeer glad ijs heb begeven.
Ik heb geprobeerd Bijbelse waarden toe te passen op de vraag hoe ons
verhaalsrecht zou moeten worden ingericht. Dat maakt alles aan mijn betoog
kwetsbaar. Niet alleen is de vraag legitiem of de in deze bijdrage gevolgde weg
überhaupt bruikbaar is (zou het perspectief niet eerder economisch moeten zijn
bijvoorbeeld?), ook de concrete uitkomsten van mijn toetsing zijn kwetsbaar,
omdat (i) het vaststellen van het Bijbelse perspectief op zichzelf al buitenge-
woon lastig is en tot allerlei (theologische) discussies aanleiding kan geven en
(ii) de concrete uitwerking van dat perspectief op regels van verhaalsrecht ook
niet direct leidt tot harde conclusies, maar eerder tot gezichtspunten waarover
men wellicht ook anders zou kunnen denken. Anderzijds moet worden
opgemerkt dat deze problemen in meer of mindere mate gelden voor ieder
buiten-juridisch perspectief of argument dat wordt aangevoerd ter adstructie
van regels van verhaalsrecht. Er zijn altijd deels tegenstrijdige belangen en
gezichtspunten die de wetgever nopen tot het maken van een politieke keuze.
Het komt bijna niet voor dat een rechtsregel logisch volgt uit objectieve feiten.
Degene die beweert dat dat wel zo is, ben ik geneigd met enig wantrouwen te
bejegenen. En wat die Bijbelse waarden in ieder geval kunnen doen is ons iets
leren wat wij als één van de relevante perspectieven mee kunnen nemen in
onze overwegingen. Ik kom tot de volgende conclusies.

(i) Het is goed om bij de toepassing en inrichting van wet- en regelgeving twee
beginselen voor ogen te houden:

(1) afgoderij, het verabsoluteren van één waarde of aspect, ligt voortdurend op
de loer en moet zo veel als mogelijk worden voorkomen, bijvoorbeeld door
regels niet te verabsoluteren; en
(2) de hogere norm, ‘heb uw naast lief als uzelf’ of in seculiere termen ‘de
menselijke maat’ zou een correctie op regels moeten kunnen blijven bieden.

48. Zie noot 31.
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In de toeslagenaffaire is dat misgegaan, het is zaak dergelijke ongelukken in
het verhaalsrecht te voorkomen. Een voorbeeld waarin dat goed lijkt te gaan is
de toepassing van de Hoge Raad van de regels omtrent bestuurdersaansprake-
lijkheid voortvloeiend uit het niet voldoen aan de boekhoud- en publicatie-
plichten uit het Burgerlijk Wetboek.

(ii) Ons verhaalsrecht is in veel opzichten het recht van de sterksten. Wie zijn
zaakjes het beste weet te organiseren, door vooraf zekerheid te bedingen en
wanneer die zekerheid juridisch of anderszins ter discussie gesteld wordt de
meeste middelen heeft om zich daartegen te verdedigen, komt het beste uit de
bus. Op dit punt zou het verhaalsrecht moeten worden aangepast. De wetgever
zou, met afweging van alle relevante belangen, het voortouw moeten nemen,
de juridische techniek zou minder doorslaggevend moeten worden.

(iii) Op het terrein van de vergeving van zonden voldoet ons verhaalsrecht al in
veel opzichten aan de hier besproken christelijke normen. Zo zijn er regelingen
die kunnen leiden tot kwijtschelding van restschulden (WHOA, schuldsanering
en akkoorden) en is er bijvoorbeeld in het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht
op grond van art. 2:138/248 BW een mogelijkheid om alle relevante factoren
van belang af te wegen en tot een afweging te komen die in overeenstemming
is met de gedachte dat sommige zonden vergeven kunnen worden (omissie in
het boekhouden of de publicatie van de cijfers) waarmee de regeling tevens
lijkt te voldoen aan de christelijke benadering van wat wij in seculiere termen
soms de ‘menselijke maat’ noemen. Dat kan tevens bijdragen aan het
voorkomen van de valkuil dat fraudebestrijding wordt verabsoluteerd en
daarmee tot een afgod wordt gemaakt.

Ik heb mij, zoals gezegd, op glad ijs begeven in deze bijdrage. Maar is het
gladste ijs niet ook vaak het meest aantrekkelijk?
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Enkele rechtshistorische beschouwingen over de
legeboedelproblematiek

MR. DR. V.J.M. VAN HOOF1

1. Inleiding

Voorspelbaarheid is een van randvoorwaarden voor een goed functionerend
insolventierecht.2 De wetenschap welke gevolgen een insolventieprocedure
heeft voor de positie van schuldeisers, de schuldenaar en andere belangheb-
benden leidt tot rechtszekerheid voor betrokkenen. Schuldeisers kunnen
hierdoor vooraf, bij voorkeur zelfs voorafgaand aan het ontstaan van de
(krediet)relatie, het risico inschatten dat hun vorderingen op de schuldenaar
niet of niet geheel worden voldaan. Dit risico verdisconteren schuldeisers
vervolgens in de beslissing om al dan niet krediet te verstrekken, in de
kredietvoorwaarden (over onder meer zekerheden) en de wijze waarop zij
hun rechten uitoefenen wanneer de schuldenaar in financiële moeilijkheden
komt. Het insolventierecht voorkomt zoveel mogelijk negatieve én positieve
verrassingen, opdat betrokkenen hun risico’s vooraf beter kunnen inschatten,
reduceren en/of vermijden.

In het huidige faillisementsrecht schort het nogal eens aan voorspelbaar-
heid. Het is niet alleen voor de schuldeisers, maar ook voor een zojuist
aangestelde curator een verrassing of het toegewezen faillissement een gevulde
of een lege boedel heeft. In het laatste geval krijgt de curator geen of
onvoldoende vergoeding voor al zijn wettelijk voorgeschreven werkzaamhe-
den, omdat hij zijn salaris en verschotten immers slechts ten laste van de
boedel kan brengen. Tussen 70 en 80 procent van de faillissementen wordt
opgeheven bij gebrek aan baten.3 Eerder onderzoek wees uit dat de boedels in
het merendeel van deze faillissementen zo weinig actief bevatten dat het salaris

1. Mr. V.J.M. van Hoof, universitair hoofddocent rechtsgeschiedenis, verbonden aan het
Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit.

2. Zie over de verschillende procedurele uitgangspunten van het insolventierecht onder vele
anderen: R. Bork, Principles of Cross-Border Insolvency Law, Antwerpen: Intersentia 2017,
chapter 3.

3. G. van Dijck, ‘Biedt een basisvergoeding soelaas? Empirisch onderzoek naar salaris-
tekorten in faillissement’, TvI 2013/3; A. Karapetian, M.L. Lennarts, F.M.J. Verstijlen, De
positie van concurrente schuldeisers in faillissement (2021), p. 17, url: https://www.
rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/09/16/tk-bijlage-onderzoeksrapport-rug-
de-positie-van-concurrente-schuldeisers-in-faillissement.
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van de curator niet of niet volledig kan worden voldaan.4 Deze uitkomst oogst
kritiek in de praktijk en literatuur. De INSOLAD Werkgroep Beloning Curator
merkte hierover op:

“Er is geen enkele maatschappelijke of andere rechtvaardiging te bedenken
op grond waarvan de curator (een aanzienlijk deel van) zijn diensten om
niet zou moeten aanbieden, dan wel daartoe gedwongen zou kunnen
worden.”5

Dit lijkt zo vanzelfsprekend, dat de vraagt rijst of de wetgever destijds heeft
zitten slapen. Waarom heeft de wetgever het risico van niet-betaling van het
salaris bij de curator gelegd en in hoeverre heeft hij rekening gehouden met
(eventuele) legeboedelproblematiek? In deze bijdrage beantwoord ik deze
vragen aan de hand van een rechtshistorische analyse van de (rol van de)
curator en de legeboedelproblematiek. Ik besteed bij de legeboedelproblema-
tiek tevens aandacht aan de positie van concurrente schuldeisers, omdat zij ook
met lege handen achterblijven in het geval van een lege boedel. Met het oog op
de recente aandacht voor en suggesties tot de bescherming van concurrente
schuldeisers in faillissement is het belangrijk om te weten of, en zo ja hoe de
wetgever concurrente schuldeisers heeft willen beschermen tegen lege boe-
dels.6

Ik zet eerst uiteen waarom de regeling van het salaris zich al vanaf de
inwerkingtreding van de Faillissementswet in 1896 slecht verdroeg met de rol
van de curator met een eigen, hem door de wet toegekende bevoegdheid.
Bovendien laat ik zien op welke wijze faillissementsboedels al vanaf het begin
van de 19e eeuw steeds leger zijn geworden en zij al aan de vooravond van de
invoering van het BW van 1992 theoretisch leeg waren. Hierbij ga ik steeds in
op de vraag of, in hoeverre en op welke wijze de wetgever de curator en
concurrente schuldeisers beoogde te beschermen. Tenslotte bespreek ik enkele
lessen die we uit deze historische ontwikkelingen kunnen trekken voor de
herziening van het huidige insolventierecht.

4. G. van Dijck e.a., ‘Lege boedels: code rood of vals alarm? Een verkennende empirische
studie naar Bredase ervaringen met lege boedels’, TvI 2008/33.

5. INSOLAD Werkgroep Beloning Curator, rapport Beloning Curatoren, Deventer: Kluwer
2008, § 7.20.

6. Vgl. Karapetian, Lennarts & Verstijlen 2021.
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2. De ontwikkeling van de rol en de betaling van de curator

2.1. Eén van de schuldeisers

Een curator was van oudsher één van de faillissementsschuldeisers van een
schuldenaar. Al in het oude Rome bestond een collectieve verhaalsprocedure
op het vermogen van een schuldenaar, waarbij één van de schuldeisers was
belast met de liquidatie. Een verhaalzoekende schuldeiser kon de machtiging
van een magistraat, de praetor, krijgen om het vermogen van de schuldenaar in
bewaring te nemen. Deze missio in bona rei servandae causa leidde effectief
tot een soort conservatoir beslag ten behoeve van alle schuldeisers.7 Onder
bepaalde omstandigheden werd ook wel een curator aangesteld om het
vermogen te beheren. De eerste beslaglegger moest het beslag in het openbaar
aanplakken (proscriptio), zodat andere schuldeisers zich konden melden. Na
afloop van dertig dagen kwamen alle schuldeisers die zich hadden gemeld bij
de praetor bijeen. Zij verkozen uit hun midden één schuldeiser die werd
benoemd tot magister bonorum en de taak kreeg om het vermogen van de
schuldenaar te liquideren. De positie van de magister is in latere tijden
opgegaan in die van de curator. De kosten die de curator/magister maakte
bij de uitoefening van zijn werkzaamheden kon hij op de opbrengst verhalen.
Hij ontving geen vergoeding voor zijn eigen werkzaamheden en mocht
bijvoorbeeld ook niet de vruchten van het vermogen trekken om zichzelf
mee te voldoen.8 De magister/curator werd vermoedelijk op één lijn gesteld
met de zaakwaarnemer (negotiorum gestor) die belangeloos (en dus om niet)
de belangen van anderen behartigde. Anders dan de zaakwaarnemer, had de
schuldeiser die tot magister/curator werd verkozen zelf ook belang bij een
ordelijke liquidatie van het vermogen van de schuldenaar.

2.2. Een vertegenwoordiger van de schuldeisers

Het idee dat de curator één van de faillissementsschuldeisers was en hun
vertegenwoordiger was, keerde ook terug in de Faillissementswetgeving van
de 17e en 18e eeuw. In die tijd leefde de gedachte dat de vereffening van de
boedel van een handelaar het beste kon worden overgelaten aan een door de
schuldeisers verkozen persoon die door zijn praktijkervaring vertrouwd was

7. D. 42,5,12 (Paulus 59 ad Edictum). Zie over deze procedure M. Kaser/K. Hackl, Das
römische Zivilprozessrecht, München: Beck 1996, § 57, p. 388 e.v.

8. D. 42,4,7 pr (Ulpianus 59 ad Edictum).
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met handelszaken en boekhoudingen.9 Zo benoemde de faillissementskamer
van het Amsterdamse gerecht, de Desolate Boedel(s)kamer, uit de schuldeisers
enkele bewindvoerders (sequesters) die de boedel van een schuldenaar in
verzekerde bewaring (sequestratie) moesten nemen.10 Indien geen schuldeiser
hiertoe bereid was, konden ook niet-schuldeisers tot bewindvoerder worden
benoemd. Moll merkte in zijn proefschrift op dat de bewindvoerders zeer
zelden en slechts bij grote boedels uit de schuldeisers werden verkozen.11 De
schuldenaar kreeg een maand de tijd om een akkoord met zijn schuldeisers tot
stand te brengen. Als een akkoord niet haalbaar was, werden de bewindvoer-
ders benoemd tot curatoren die de boedel moesten liquideren.

De bewindvoerder en curator werden uit de boedel betaald als preferente
schuldeisers en ontvingen – aan het begin van de 19e eeuw – een percentage
van de executoriale opbrengst als salaris.12 Ook hadden de Commissarissen
van de Boedel(s)kamer de discretionaire bevoegdheid om het salaris van de
sequesters en curatoren aan te vullen, ‘naar rato van de meerdere of mindere
moeite en vigilantie in de beredding eenes boedels ten koste gelegt.’13 Ook
deze toelage kwam ten laste van de boedel.14

In de eerste helft van de 19e eeuw bepaalde het Wetboek van Koophandel
(1838) nog dat een curator bij voorkeur uit de schuldeisers werd verkozen.15

Het salaris van de curator kwam, “als eerst bevoorregte schuldeischer” ten
laste van de boedel (art. 863 WvK). Dit artikel bepaalde verder:

“Dat loon wordt bepaald op één ten honderd van de opbrengst der
verkochte roerende en onroerende goederen, van de overige ontvangsten,
en van de gereede penningen in de boedel gevonden, behoudens de

9. D. De ruysscher, Naer het Romeinsch recht alsmede den stiel mercantiel. Handel en recht in
de Antwerpse rechtbank (16de-17de eeuw), Kortrijk-Heule: UGA 2009, p. 333.

10. Artikel 6 van de Ordonnantie Voor de Kamer van de Desolaate Boedels der Stad
Amsterdam, Amsterdam 1788, p. 13-14. Vgl. M. Aukema, ‘Andere tijden: boedelafwikke-
ling in de 17e en 18e eeuw’, in: M.L.S. Kalff e.a. (red.), De Integere Curator (Insolad
Jaarboek 2007), Kluwer: Deventer 2007, p. 18; A.M. Mennens, ‘Het dwangakkoord buiten
surseance en faillissement’, Onderneming en recht nr. 118, Deventer: Wolters Kluwer 2020,
p. 57.

11. G. Moll, De desolate boedelskamer te Amsterdam, Amsterdam: De Roever-Kröber-Bakels
1879, p. 68-69.

12. Tarif, volgens hetwelk het Salaris voor Sequesters of Curateuren, wegens beredding der
Boedels, in het vervolg moeten worden berekend (sic) (7 januari 1805), behorende bij de
Ordonnantie Voor de Kamer van de Desolaate Boedels der Stad Amsterdam, Amsterdam:
Dronsberg 1788. Zie over de bezoldiging vóór 1805: Aukema 2007, p. 25.

13. Idem.
14. Overigens merkt Aukema hierover op dat bij lege boedels de verliezen werden gedragen

door de kas van de Boedelskamer. Zie Aukema 2007, p. 19.
15. Art. 787 onder 2 WvK.
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bevoegdheid van de regtbank om aan de curators daarenboven eene som
voor buitengewone vacatien toe te leggen, indien, uit hoofde van de
geringheid des boedels, of van buitengewone bemoeijenissen, zulks billijk
wordt geacht.”

De betaling van de curator uit de boedel moet dan ook tegen deze achtergrond
worden bezien. De overheid faciliteerde het ordelijke verloop van de con-
cursus creditorum en liet de liquidatie als het ware over aan de schuldeisers
zelf, vertegenwoordigd door een door de schuldeisers aangewezen medeschuld-
eiser of expert. De curator had daardoor soms een eigen belang bij de
ordelijke vereffening van de boedel, maar gold bovenal als een vertegenwoor-
diger van de schuldeisers. Hierin lag mogelijk de rechtvaardiging besloten dat de
curator het risico droeg van het niet-ontvangen van een salaris bij een lege
boedel.

2.3. De onpartijdige, rechtsgeleerde en boven de partijen staande curator

In 1896 brak de Faillissementswet uiteindelijk met de traditie waarin de
curator één van de schuldeisers of door de schuldeisers verkozen was. De
Memorie van Toelichting vermeldde:

“Het bevorderen, des noodig gebieden, van de benoeming eens schuldei-
schers tot curator, scheen niet wenschelijk. De curator moet voor alles een
onpartijdige of liever nog een boven de partijen (schuldenaar en schuldei-
schers) staande persoon, en daarbij iemand van rechtsgeleerde kennis,
wezen.”16

De curator behartigde bovendien voortaan niet alleen de belangen van de
schuldeisers, maar ook die van de failliet. De curator werd in de Memorie van
Toelichting de (wettelijke) vertegenwoordiger genoemd van zowel de schuld-
eisers als de failliet.17 Inmiddels wordt aangenomen dat de faillissements-
curator krachtens een eigen, hem door de wet toegekende bevoegdheid

16. Van der Feltz 1896-II, p. 20. Zie over de wijze van benoeming van de curator: J.B.A.
Jansen, ‘De geschiedenis van de curator’, TvI 2021/22.

17. Van der Feltz 1896-I, p. 371-372. Zie onder vele anderen over de rol van de curator: E.R.H.
Regout, Het stelsel van beheer van den faillieten boedel, Amsterdam: Kervel 1886, p. 26
e.v.; W.L.P.A. Molengraaff, De Faillissementswet, Den Haag: Belinfante 1898, p. 49; F.M.J.
Verstijlen, De faillissementscurator, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1998, p. 88 e.v.
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handelt.18 Bovendien is de curator ook gehouden om zich de belangen van
maatschappelijke aard aan te trekken.19

Bij introductie van de rol van de onpartijdige, rechtsgeleerde en boven de
partijen staande curator had het voor de hand gelegen dat de wetgever ook de
bezoldiging hierop had aangepast, vooral met het oog op een eventueel lege
boedel. Het is namelijk niet uit te leggen of te rechtvaardigen dat een
buitenstaander die niet enkel de belangen van de schuldeisers behartigt én
zelf geen belang heeft bij de ordelijke afwikkeling van een faillissement, het
risico draagt van de niet-betaling van zijn salaris.

Toch is de wetgever aan dit aspect voorbijgegaan. De wetgever heeft de
oude regeling van het salaris uit het Wetboek van Koophandel als vertrekpunt
genomen en daar enkele verbeteringen op gemaakt. Artikel 71 Fw schrijft voor
dat de rechtbank het salaris van de curator vaststelt. De wetgever wilde met
deze bepaling vooral voorkomen dat de curator een eigen belang had bij de
totstandbrenging van een faillissementsakkooord. Onder het oude recht had de
curator rechtstreeks een geldelijk belang bij de totstandkoming van een
akkoord, omdat hij vrij was om de hoogte van zijn salaris met de gefailleerde
overeen te komen. De curator bedong in de regel een salaris dat veel hoger was
dan het bedrag waarop hij bij vereffening kon rekenen. Door de vaststelling
van het salaris in beide situaties aan de rechtbank op te dragen, beoogde de
wetgever dit persoonlijke belang bij de curator weg te nemen.20

De rechtbank werd verplicht om bij de vaststelling van het salaris rekening te
houden met “alle factoren, die bij de bepaling daarvan in aanmerking behooren te
komen.”21 Hierdoor werd de curator minder afhankelijk van de gunst van de
rechtbank voor de toekenning van een extra toelage (op grond van het hierboven
genoemde art. 863 WvK). De wetgever benadrukte dat een curator door de nieuwe
regeling ookbij een “geringe boedel” een salaris kon ontvangen, terwijl hetWetboek
van Koophandel in beginsel slechts een percentage van de executiewaarde van de
activa toekende.22 Het salaris kwam wederom ten laste van de boedel.

De wetgever heeft destijds wél nagedacht over legeboedelproblematiek. Al
in 1871 had de Nederlandse Juristen-Vereeniging gepleit voor een speciale
procedure voor de afwikkeling van boedels waarin geen, of nagenoeg geen
actief is.23 De wetgever ging hierin niet mee en overwoog het volgende:

18. S.C.J.J. Kortmann & N.E.D. Faber, ‘De faillissementscurator: vertegenwoordiger of niet?’,
in: S.C.J.J. Kortmann e.a. (red.), De curator, een octopus, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink
1996, p. 172.

19. Zie hierover: Verstijlen 1998, p. 149 e.v.
20. Van der Feltz 1896-II, p. 14.
21. Van der Feltz 1896-II, p. 16.
22. Van der Feltz 1896-II p. 15-16.
23. Van der Feltz 1896-I, p. 20.
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“In elk faillissement, hetzij groot of klein, is een zeker stel van formaliteiten
noodig tot waarborg voor de richtige behartiging van de rechten van alle
belanghebbende partijen. Die formaliteiten tot een minimum terug te brengen,
voor zooverre dit met rechtszekerheid samen kan gaan, is bij de samenstelling
van het Ontwerp overal het streven geweest. Waar dit eenigszins mogelijk was,
zijn bovendien verscheidene bepalingen facultatief gesteld.”24

De wetgever dacht hierbij onder meer aan het opmaken van een boedelbeschrij-
ving, een staat van baten en schulden, de verificatie van vorderingen en het
opmaken van een uitdelingslijst. De wetgever beschouwde de opheffing (art. 16
Fw) bij ontstentenis van actief (gebrek aan baten) als de uitweg bij lege boedels.25

De curator was volgens de wetgever verplicht bepaalde taken te verrichten tot
“waarborg voor de richtige behartiging van de rechten van alle belanghebbende
partijen”. Hierin ligt mijns inziens (nogmaals) besloten dat zij onvoldoende
aandacht had voor de vernieuwde rol van de curator: de onpartijdige, rechts-
geleerde en boven de partijen staande curator zonder eigen belang bij de
afwikkeling. Hierdoor is zonder goede rechtvaardiging het risico van een onbe-
taald salaris bij een lege boedel bij de curator blijven liggen. Kortom, de regeling
van het salaris verdroeg zich al vanaf de invoering van de Faillissementswet slecht
met de rol van de curator met een eigen, hem door de wet toegekende
bevoegdheid. Dat deze theoretische inconsistentie tot de problemen van vandaag
de dag zou leiden, kon de wetgever echter niet voorzien.

3. De ontwikkeling van de legeboedelproblematiek

3.1. Een – in theorie – goed gevulde boedel

Niet alleen de rol van de curator veranderde in de loop van de 19e eeuw, maar
ook de theoretische omvang van de boedel. Tot aan het begin van de 19e eeuw
hadden zekerheidsgerechtigde schuldeisers geen separatistenpositie in faillisse-
ment,26 noch waren zij vóór faillissement tot parate executie bevoegd.27 De
faillissementscurator was bevoegd om bezwaarde en onbezwaarde goederen te

24. Van der Feltz 1896-I, p. 19.
25. Van der Feltz 1896-I, p. 328.
26. Zie hierover: E.M.Meijers e.a. (red.), C. van Bijnkershoek, Observationes tumultuariae, II,

Haarlem: H.D. Tjeenk Willink 1934, nr. 1415; D.G. van der Keessel, Voorlesinge oor die
hedendaagse reg na aanleiding van De Groot se ‘Inleiding tot de Hollandse rechts-
geleerdheyd’ Amsterdam: Balkema 1964, III, ad 2.48.41, p. 475; Moll 1879, p. 10-11.

27. Zie voor de beperkte erkenning van buitengerechtelijke executie van zekerheidsrechten: V.J.M.
van Hoof,Generale zekerheidsrechten in rechtshistorisch perspectief, Deventer: Wolters Kluwer
2015, § 4.3.1, p. 90 e.v.
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vervreemden. Op de opbrengst kwamen eerst de executiekosten in mindering,
voordat de zekerheidsgerechtigde schuldeiser een uitkering ontving.

Curatoren hadden weliswaar baat bij deze theoretisch goed gevulde
boedels, maar concurrente schuldeisers nauwelijks. Alle activa van een
schuldeiser waren doorgaans bezwaard met zekerheidsrechten. Zo kon een
schuldenaar met één rechtshandeling zekerheidsrechten vestigen op “alle zijn
goederen roerende en onroerende Actien en Crediten tegenwoordige en
toekomende geen dien uitgezondert.”28 Deze generale zekerheidsrechten
ontstonden niet alleen door vestiging, maar ook van rechtswege ter bescher-
ming van bepaalde schuldeisers. Zo had de staat een algemeen fiscaal
zekerheidsrecht (stilzwijgend verband) op alle goederen van de belastingschul-
dige, de verhuurder zekerheidsrechten op alle door de huurder in het gehuurde
gebrachte zaken (invecta et illata), et cetera.29

Het was een weloverwogen keuze om zekerheidsgerechtigde schuldeisers
geen separatistenpositie toe te kennen. De prominente 17e-eeuwse jurist
Johannes Voet schreef hierover:

“Want wanneer de toestemming wordt verleend, zal het gemakkelijk zijn
dat zij beweren dat meer is verschuldigd is dan in werkelijkheid is
verschuldigd, eventueel door de terugbetaling van een deel van de schuld
te verbergen, of op andere manieren; (…) of ook als er een echte schuld zou
zijn, zullen dergelijke schuldeisers zich niet hierop toeleggen om de zaak
voor de hoogste prijs te vervreemden ten behoeve van de overige
schuldeisers, dat zij zoals men zegt, voldoende tevreden en veilig zullen
slapen, als er zoveel geld vandaan kan worden gehaald, als voldoende is
voor de voldoening van hun krediet.”30

28. J. Naeranus, Consultatien, advisen en advertissementen, gegeven en geschreven bi
verscheiden treffelike rechtsgeleerden in Holland en elders, Rotterdam: Naeranus 1689,
V, nr. 49, p. 181. Zie voor de frequentie van geregistreerde leningen met zekerheidsrechten
in Amsterdam: O. Gelderblom, M. Hup, and J. Jonker, ‘Public Functions, Private Markets:
Credit Registration by Aldermen and Notaries in the Low Countries, 1500–1800’ in
M. Lorenzini e.a. (red.), Financing in Europe, London: Palgrave Macmillan 2018.

29. D.G. van der Keessel, Voorlesinge oor die hedendaagse reg na aanleiding van De Groot se
‘Inleiding tot de Hollandse rechtsgeleerdheyd’ Amsterdam: Balkema 1964, III, ad 2.48.8 e.v.,
p. 413 e.v.

30. J. Voet, Commentarius ad Pandectas, II, Den Haag: De Hondt 1726, ad D. 42,7,7, p. 816:
Quippe quo indulto, facile futurum est, ut vel plus sibi debitum asserant, quam vere debitum
est, dissimulata forte exsolutione partis debiti, aliisve modis; (…): vel, si maxime verum
subsit debitum, tales tamen creditores in id incubituri non sint, ut in creditorum quoque
reliquorum utilitatem maximo res pretio distrahantur, contenti satis, ac secure, quod ajunt,
dormituri, si tanta inde pecunia conficiatur, quanta suo credito sufficiens est.
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Voet had weinig vertrouwen in de eerlijkheid en inspanningsbereidheid van
schuldeisers met zekerheid. Hij verdacht hen ervan om hogere bedragen op de
verkoopopbrengst te verhalen dan was verschuldigd. Ook verwachtte hij dat de
schuldeisers niet hun best zouden doen om een optimale executie-opbrengst na
te streven, zolang de opbrengst maar voldoende was om hun eigen vorderingen
op te verhalen.

3.2. De invoering van de separatistenpositie

Vanaf het begin van de 19e eeuw heeft de wetgever de deur op een kier gezet
voor een separatistenpositie van zekerheidsgerechtigde schuldeisers. De
Franse Code de Commerce, die van 1811 tot 1838 in Nederland gold, maakte
de vuistpandhouder separatist. De vuistpandhouder mocht namelijk het onder-
pand zelfstandig executeren, indien de curatoren (syndics) het pandrecht niet
losten door voldoening van de gesecureerde vordering.31 De curatoren bleven
exclusief bevoegd verhypothekeerde registergoederen te vervreemden.32 Na
het vertrek van de Fransen, heeft de Nederlandse wetgever de separatisten-
positie van vuistpandhouders uitgebreid naar hypotheekhouders. Artikel 858
WvK bepaalde dat de hypotheekhouder zijn rechten kon “uitoefenen, als of er
geen faillissement had plaats gehad.”33 Zowel de pand- als de hypotheek-
houder was verplicht een eventuele meerwaarde af te dragen aan de boedel.

Bij de totstandkoming van het Burgerlijk Wetboek van 1838 is in de
Tweede Kamer gedebatteerd over de vraag of de curator een algemeen
voorrecht moest krijgen boven pand- en hypotheekhouders. Kamerlid W.J.
Quintus beantwoordde deze vraag ontkennend en betoogde: “Maar de
geregtskosten van boedelredding, van administratie en liquidatie der
overige goederen van den schuldenaar, zijn geheel vreemd aan de uitwin-
ning van het pand of het verhypothekeerde goed, als welks uitwinning,
krachtens het zakelijk regt door den schuldenaar aan den pand- of hypo-
theekhouder op dit goed toegestaan, door den schuldeischer zelven, en in
allen gevalle, in de eerste plaats, te zijnen behoeve moet plaats hebben;
want aan hem is het pand, aan hem is het hypotheek gegeven tot zekerheid
van zijne vordering boven alle anderen.”34 Quintus besprak ook de
legeboedelproblematiek, maar merkte daarover op dat “indien er dan niets

31. Art. 537 Code de Commerce (1807).
32. Art. 564 Code de Commerce (1807).
33. Voor een zekerheidsgerechtigde schuldeiser van een schuldenaar in staat van kennelijk

onvermogen gold hetzelfde door de schakelbepaling van art. 897 Rv (oud).
34. J.C. Voorduin, Geschiedenis en beginselen der Nederlandsche wetboeken, Utrecht: Natan

1838, IV, p. 403.

39

Enkele rechtshistorische beschouwingen over de legeboedelproblematiek



in den boedel is dan alleen het pand of verhypothekeerde goed alleen, dan
beweer ik, dat er voor den curator ook niets in den boedel te redden is
geweest.”35

Kamerlid Donker Curtius reageerde dat een volledig lege boedel “de
nood volstrekt dringt om de kosten van die verevening, des noods boven
alles, preferent te verklaren, daar anders niemand zich met dezelve zou
willen belasten, en in die gevallen alles onbeheerd zou moeten blijven, en
de massa overgelaten aan de willekeurige regtsvervolging van elken
individuëlen schuldeischer; dat intusschen in de meeste massa’s, niet a
priori kan beoordeeld worden, of en in hoe verre dit geval kan plaats
vinden, en dat dus voor ’s hands, elk benoemd curator schroomvallig zoude
zijn in de aanvaarding van een beheer, waarvan eindelijk de kosten te zijnen
privé laste zouden kunnen komen.” Hij benadrukte bovendien dat ook een
hypotheekhouder nadeel zou ondervinden als het verhypothekeerde goed
onbeheerd werd achtergelaten. Uiteindelijk bepaalde art. 1195 OBW dat de
curator een algemeen voorrecht had voor de kosten tot boedelredding en
dat dit voorrang had boven pand- en hypotheek.

De pand- of hypotheekhouder die zijn separatistenpositie benutte en zelf tot
executie overging, hoefde niet bij te dragen aan de algemene faillissements-
kosten. Bij de totstandkoming van het Wetboek van Koophandel heeft de
wetgever de vraag ontkennend beantwoord of de pandhouder pro rato moest
bijdragen in de algemene faillissementskosten (kosten van beredding des
boedels). Daartoe voerde hij aan dat de pandhouder bij het nemen van verhaal
“niets gemeens heeft met den boedel”.36 Hoewel dit standpunt van de
wetgever ook wel kritiek oogstte, hield de wetgever voet bij stuk.37 In de
Faillissementswet blijkt dit inmiddels uit art. 182 Fw. Bij de invoering van dit
artikel merkte de wetgever op: “Dit wordt gerechtvaardigd door het belang van
een ruime mogelijkheid tegen zekerheid krediet te kunnen verkrijgen.”38 Toch
is de erkenning van de separatistenpositie van pand- en hypotheekhouders niet
de volledige verklaring voor de legeboedelproblematiek.

35. Voorduin 1838, IV, p. 405-406.
36. Wetboek van Koophandel, met Aanteekeningen van C.D. Asser e.a., Amsterdam: Müller

1845, p. 325.
37. Voorduin 1841, X, p. 798-9. Vgl. J.J. de Berset, Vereffening van den boedel bij

faillissement, Leiden: Hazenberg 1859, p. 28.
38. S.C.J.J. Kortmann e.a. (red.), Geschiedenis van de Faillissementswet. Deel 2-III. Wetswij-

zigingen, Deventer: Wolters Kluwer 2018, art. 182 Fw, aant. 4.
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3.3. De erkenning van de overdracht en cessie tot zekerheid

De faillissementsboedels zijn – in theorie – direct na de invoering van de
Faillissementswet een stuk leger geworden door de erkenning van de eigen-
domsoverdracht tot zekerheid. Allesomvattende en stille zekerheidsrechten,
zoals hierboven besproken in § 3.1, bestonden niet ten tijde van de invoering
van de Faillissementswet. Zij waren al in 1811 afgeschaft. In dat jaar kreeg de
Franse Code civil uit 1804 gelding in ‘Nederland’ na de annexatie in het
voorgaande jaar door het Franse Keizerrijk. Het Franse recht kende slechts
hypotheekrecht op onroerende zaken (art. 2127 Cc), het vuistpandrecht op
roerende zaken (art. 2071 Cc) en het openbare pandrecht op vorderingen
(art. 2075 Cc). Na de herkregen zelfstandigheid van het (Verenigd) Koninkrijk
der Nederlanden hield de Nederlandse wetgever vast aan de afschaffing van
allesomvattende en stille zekerheidsrechten.39 Het OBW kende het hypotheek-
recht op onroerende goederen (art. 1208 OBW), het vuistpandrecht op
roerende zaken (art. 1196 OBW) en het openbare pandrecht op vorderingen
(art. 1198 OBW).

Vanaf het eind van de 19e eeuw kreeg de praktijk behoefte aan zekerheid op
(bestaande én toekomstige) roerende zaken zonder machtsverschaffing.40

Onder invloed van het Duitse recht heeft bijvoorbeeld het afbetalingscontract,
de koopovereenkomst met een eigendomsvoorbehoud, zijn intrede gedaan.41

In 1902 sanctioneerde de Hoge Raad het eigendomsvoorbehoud.42 In diezelfde
tijd kwam ook de zekerheidsoverdracht op. Dit hield in dat de schuldenaar
zaken in eigendom overdroeg aan de schuldeiser tot zekerheid van terugbeta-
ling. De zekerheidsoverdracht ging terug op de Romeinsrechtelijke fiducia
cum creditore contracta en was in Nederland in de belangstelling komen te
staan nadat het Duitse Reichsgericht in 1904 de zekerheidsoverdracht had
erkend als een geldig zekerheidsrecht naast het wettelijk geregelde vuistpand-
recht. Het voordeel van een eigendomsoverdracht boven het in vuistpand
geven van een roerende zaak was dat de levering constituto possessorio kon
geschieden, waardoor de schuldenaar de overgedragen zaken (in bruikleen)
onder zich mocht houden.

39. Zie over deze breuk met het verleden: Van Hoof 2015, p. 208-242.
40. Van Hoof 2015, p. 249.
41. C.J.H. Jansen, De negentiende-eeuwse wortels van het moderne zekerheidsrecht: vreemd

recht als voorbeeld voor de Nederlandse privaatrechtsbeoefening vanaf het einde van de
19e eeuw, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1999, p. 10 e.v.

42. HR 7 februari 1902, W. (1902) 7720.
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De Hoge Raad oordeelde in 1929 in twee arresten dat de zekerheidsover-
dracht was geoorloofd.43 In het Bierbrouwerij-arrest overwoog het college
“dat hier immers niet op onzedelijke wijze doeleinden worden verijdeld, die de
wet nastreeft en aan de werking der wet wordt onttrokken een toestand, dien zij
niet gewild heeft; dat toch uit de voorschriften omtrent pandrecht geenszins
noodzakelijkerwijs als ’s wetgevers wil is af te leiden, dat in het algemeen de
overige schuldeischers van eenen geldopnemer in die mate moeten beschermd
worden tegen den bedrieglijken schijn, dat als zekerheid van schulden enkel
zou kunnen strekken roerend goed, dat niet bij den schuldenaar zelven wordt
aangetroffen.” In het arrest Hakkers/Van Tilburg oordeelde de Hoge Raad dat
het partijen vrijstond een zekerheidsoverdracht te verrichten, “wanneer zij een
pandovereenkomst voor hun verhoudingen niet passend oordelen.”44 Ook zijn
zekerheidsgevers in de praktijk overgegaan tot het cederen van vorderingen tot
zekerheid. Voor de cessie van vorderingen was kennisgeving namelijk geen
vereiste en na de kennisgeving werd de zekerheidsnemer inningsbevoegd.45 In
het arrest Boerenleenbank Hazerswoude/Los heeft de Hoge Raad een nadere
invulling gegeven aan de werking van zekerheidseigendom in faillissement.46

Het college overwoog dat de bepalingen uit de Faillissementswet over pand- en
hypotheekrecht analoog van toepassing waren op zekerheidseigendom.

De zekerheidsoverdrachten en -cessies werden nadien steeds meer omvat-
tender. In het arrest Van Vliet q.q./AB heeft de Hoge Raad aanvaard dat een
schuldenaar ‘alle bedrijfs- en handelsvoorraden’ die de schuldenaar ten tijde
van de overdracht had en in de toekomst zou verkrijgen (bij voorbaat) kon
overdragen tot zekerheid.47 De Hoge Raad erkende in het Solleveld II-arrest
uit 1980 de levering bij voorbaat van vorderingen. Volgens het college vloeide
uit het bepaaldheidsvereiste voort dat een vervreemder slechts toekomstige
vorderingen bij voorbaat kon leveren die hun onmiddellijke grondslag hadden
in een rechtsverhouding die op het moment van de levering bij voorbaat reeds
bestond. Een schuldenaar kon weliswaar al zijn bestaande en toekomstige
vorderingen bij voorbaat cederen, maar trof slechts de vorderingen die
bestonden of zouden voortvloeien uit een ten tijde van de cessie-akte bestaande
rechtsverhouding. Veelal werd de schuldenaar verplicht om al zijn toekomstige
vorderingen te cederen door het periodiek opmaken van zogenaamde cessie-

43. HR 25 januari 1929, NJ 1929, 616 (Haan q.q./Heineken) en HR 21 juni 1929, NJ 1929,
1096 (Hakkers/Van Tilburg).

44. HR 21 juni 1929, NJ 1929, 1096.
45. Art. 668 (OBW). De Hoge Raad heeft in HR 24 februari 1911, W. 9145 bevestigd dat

eigendom van een vordering overging ‘door de akte van overdracht’, maar dat de debitor
cessus bevrijdend kon betalen aan de schuldenaar voordat mededeling was gedaan.

46. HR 3 januari 1941, NJ 1941, 470 (Boerenleenbank Hazerswoude/Los).
47. HR 13 maart 1959, NJ 1959, 579 (Van Vliet q.q./AB).
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lijsten en de overhandiging daarvan aan de schuldeiser. De overeenkomst
waarin partijen deze verplichting opnamen, werd ook wel stamcessie-over-
eenkomst genoemd. Voor een geldige cessie hoefde de akte niet meer te
bevatten dan een verklaring van de schuldenaar dat hij bepaalde vorderingen
cedeerde. De schuldeiser kon de overdracht zelf stilzwijgend aanvaarden.
Wanneer de schuldenaar aan zijn verplichtingen voldeed, had de schuldeiser in
ieder geval zekerheidseigendom van de vorderingen die de schuldenaar de tijd
daarvoor had verkregen.

Aan de vooravond van de invoering van het BW van 1992 was de
faillissementsboedel in theorie al leeg. Een schuldenaar kon relatief eenvoudig
nagenoeg al zijn bestaande en toekomstige activa in zekerheid geven aan zijn
schuldeisers en maakte daardoor zijn schuldeisers tot separatist in zijn
eventuele faillissement.48 De vooruitzichten voor een curator waren niet
gunstig, laat staan voor concurrente schuldeisers.

3.4. Pandrechten en onverpandbare vorderingen vanaf 1992

De voornaamste vernieuwing van het BW van 1992 is dat zekerheidseigendom
is vervangen door het stille pandrecht en dat de vestiging daarvan geschiedt
door de registratie van een onderhandse pandakte.49 Dit registratievereiste
moet antedatering van de pandakte voorkomen. Uit de wetsgeschiedenis blijkt
dat de wetgever de nieuwe regeling zo heeft opgezet “dat bestaande financie-
ringspatronen, ondanks de wetstechnische andere opzet van de nieuwe rege-
ling, onder het nieuwe recht zonder moeilijkheid kunnen worden
gecontinueerd.”50 De legeboedelproblematiek en de gevolgen voor de curator
zijn niet aan de orde gesteld tijdens de parlementaire behandeling.51

Bij de totstandkoming van het BW van 1992 kwam wel voor het eerst de
bescherming van concurrente schuldeisers incidenteel ter sprake. Meijers
wilde bijvoorbeeld concurrente schuldeisers beschermen met de invoering
van een registerpandrecht voor roerende zaken, omdat publiciteit volgens hem

48. Een vergelijkbare ontwikkeling deed zich voor in Duitsland. Het resultaat werd daar door
Kilger het ‘faillissement van het faillissement’ genoemd, zie: J. Kilger, ‘Der Konkurs des
Konkurses’, Der Betrieb 1975, p. 1445-1449. Vgl. W.J. Zwalve, ‘Too convenient a form of
security to be lightly abolished’, WPNR 6665 (2006), p. 358; A.M. Mennens, ‘Over het
verdelen van de taart in faillissement door middel van carve-out regelingen’, TvI 2013/38.

49. Zie over de totstandkoming van de nieuwe regeling van het pandrecht: Van Hoof 2015,
p. 299-351.

50. Parl. Gesch. Boek 3 (Inv. 3, 5 en 6), p. 1197.
51. Wel heeft de wetgever de afkoelingsperiode ingevoerd met het oog op de vele separatisten

in het nieuwe BW. Zie Geschiedenis Fw - Wetswijzigingen (O&R nr. 2-III), art. 63a Fw,
aant. 2.
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een valse schijn van kredietwaardigheid voorkwam.52 Aanvankelijk wilde de
wetgever het hierboven (§ 3.3) besproken grondslagvereiste loslaten en de
onbeperkte verpanding van toekomstige vorderingen bij voorbaat toestaan. De
minister beschouwde als het voornaamste doel van deze onbeperkte mogelijk-
heid “het bijhouden van zogenaamde cessielijsten overbodig te maken”.53 Uit
een overleg met het Genootschap van Bedrijfsjuristen leidde de Minister echter
af dat de praktijk vorderingenlijsten zou blijven gebruiken “als een adminis-
tratief hulpmiddel om te controleren welke vorderingen telkens onder het
betreffende pandrecht komen te vallen”.54 Daarom behield de minister het
grondslagvereiste en merkte daarbij terloops op dat de onbeperkte mogelijk-
heid toekomstige vorderingen ten koste zou kunnen gaan van concurrente
schuldeisers die derdenbeslag zouden willen leggen.55 Derdenbeslag trof
immers ook slechts toekomstige vorderingen die voortvloeiden uit ten tijde
van het beslag reeds bestaande rechtsverhoudingen.56

De constatering van de Minister dat partijen nog steeds periodiek pand-
lijsten zouden opmaken, toonde aan dat het verhaalsobject van ‘normale’
schuldeisers zeer beperkt zou blijven. Het dagelijks opmaken van actuele en
volledige pandlijsten zou er immers toe leiden dat slechts die vorderingen
verhaalsobject voor een beslaglegger zijn die toekomstig zijn ten tijde van de
verpanding én voortvloeien uit toekomstige rechtsverhoudingen.57 In een
faillissement komt het effectief neer op de vorderingen die op de dag van de
faillietverklaring (en later) van de pandgever ontstaan en daarmee onbezwaard
in de boedel vallen. Het grondslagvereiste van art. 3:239 lid 1 BW is dus
weliswaar beargumenteerd met een beroep op de bescherming van concurrente
schuldeisers, maar is veel meer een voortzetting van de vóór 1992 bestaande
financieringspraktijk waarin partijen het grondslagvereiste ontgingen met
(dagelijkse) cessielijsten.

Aangezien een schuldenaar toekomstige vorderingen uit toekomstige
rechtsverhoudingen niet bij voorbaat stil kan verpanden (art. 3:239 lid 1
BW), blijft het ook na 1992 noodzakelijk om telkens pandakten op te maken
en te registreren om ook deze toekomstige vorderingen bij voorbaat met een
pandrecht te bezwaren. De Hoge Raad heeft in verschillende uitspraken
benadrukt dat dergelijke pandaktes niet heel specifiek hoeven te zijn: “Vol-

52. Zie § 9.3.1 en § 9.3.2.3.
53. Parl. Gesch. Boek 3 (Inv. 3, 5 en 6), p. 1337.
54. Idem.
55. Idem.
56. Parl. Gesch. Boek 3 (Inv. 3, 5 en 6, Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke

Rechtsvordering), p. 155 e.v.
57. Vgl. D.F.H. Stein, commentaar op art. 3:239 BW, aant. 4.3.5-4.36, in: J. Hijma (red.),

Groene Serie Vermogensrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2021.
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doende is dat de akte zodanige gegevens bevat dat, eventueel achteraf, aan de
hand daarvan kan worden vastgesteld om welke vordering het gaat.”58 De
bancaire praktijk maakt veelal gebruik van de verzamelpandakte. In een
verzamelpandakte verklaart de bank dat zij alle vorderingen van haar schulde-
naren – die haar daartoe een volmacht hebben gegeven – aan zichzelf verpandt.
De bank laat de verzamelpandakte dagelijks registreren. De schuldenaren van
de bank hebben zich er in het verleden toe verplicht om alle bestaande en
toekomstige vorderingen aan de bank te verpanden voor al hetgeen de bank
van hen te vorderen zou hebben. Doordat zij de bank een onherroepelijke
volmacht hebben gegeven, kan de bank al deze vorderingen van de schulde-
naar aan zichzelf verpanden. De Hoge Raad sanctioneerde de verzamelpan-
dakte in het arrest Dix q.q./ING, hoewel het college vaststelde dat hierdoor
concurrente schuldeisers niet of nauwelijks meer verhaal kunnen nemen op de
vorderingen van hun schuldenaar.59 Kortom, ook na 1992 is allesomvattende
zekerheid aan de orde van de dag en leidt – in combinatie met een
separatistenpositie – tot boedels die onvoldoende vrij actief bevatten om het
salaris van curator uit te kunnen voldoen.60

4. Enkele lessen uit het verleden voor de toekomst

4.1. De curator moet ook bij een lege boedel een salaris ontvangen

Het uitgangspunt dat een curator zijn salaris en verschotten slechts ten laste
van de boedel kan brengen, is gedateerd. Al in 1896 brak de Faillissementswet
met de traditie waarin de curator de vertegenwoordiger van de schuldeisers
was. Bij de vernieuwde rol van de curator had het voor de hand gelegen dat de
wetgever ook de bezoldiging hierop had aangepast, vooral met het oog op een
eventueel lege boedel. Het is namelijk niet uit te leggen of te rechtvaardigen
dat een buitenstaander die niet enkel de belangen van de schuldeisers behartigt
én zelf geen belang heeft bij de ordelijke afwikkeling van een faillissement, het
risico draagt van de niet-betaling van zijn salaris. Toch sloot de wetgever
destijds voor de bezoldiging van de curator vooral aan bij de oude systematiek.
Hierdoor is zonder goede rechtvaardiging het risico van het niet-ontvangen van
een salaris voor verrichte werkzaamheden bij de curator blijven liggen.

58. HR 14 oktober 1994, NJ 1995, 447 (Spaarbank Rivierenland/Gispen q.q.).
59. HR 3 februari 2012, NJ 2012, 216 (Dix q.q./ING), r.o. 4.6.3 en r.o. 4.8.2.
60. Artikel 3:83 lid 2 BW biedt momenteel nog de mogelijkheid dat onoverdraagbare

vorderingen onbezwaard in de boedel vallen. Nu de regering voornemens is de onover-
draagbaarheid van vorderingen drastisch te beperken, zien curatoren ook dit laatste stukje
actief aan de horizon verdwijnen. Zie Advies INSOLAD wetsvoorstel Wet opheffing
verpandingsverboden (20 augustus 2018).
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Kortom, de regeling van het salaris verdroeg zich al vanaf de invoering van de
Faillissementswet slecht met de rol van de curator als een onpartijdige,
rechtsgeleerde en boven de partijen staande functionaris met een eigen, hem
door de wet toegekende bevoegdheid. Daar komt bij dat de wetgever destijds
niet had kunnen voorzien hoe zekerheidsoverdracht en -cessie faillissements-
boedels aanzienlijk leger zouden maken. In de afgelopen eeuw zijn er
bovendien steeds meer taken van publieke of maatschappelijke aard op het
bordje van de curator gelegd, zoals de opsporing van faillissementsfraude,61

het oorzakenonderzoek,62 et cetera.63 Naarmate de curator meer publieke
taken vervult, is het verdedigbaar om het niet op de boedel verhaalbare deel
van het salaris ten laste van de staat te brengen.64 De wettelijke taken van de
curator dwingen ertoe de curator een vergoeding toe te kennen voor zijn
werkzaamheden, ook bij lege boedels. Het is in beginsel aan de wetgever om
deze lacune te vullen.65

4.2. De separatistenpositie van zekerheidsgerechtigden is geen
vanzelfsprekendheid

De wetgever heeft in de 19e eeuw bij de toekenning van de separatistenpositie
aan de vuistpandhouder en hypotheekhouder opgemerkt dat zij bij de executie
van hun zekerheidsrechten “niets gemeens” hadden met de boedel.66 Kamerlid
Donker Curtius wees er destijds al op dat zekerheidsgerechtigde schuldeisers
wel degelijk belang hebben bij de ordelijke afwikkeling van een faillissement,
al was het maar ter veilige bewaring van de bezwaarde goederen. Toch had de
wetgever toen niet kunnen voorzien tot welke gevolgen de separatistenpositie

61. R.F. Feenstra, ‘De curator: beoogd opsporingsambtenaar zonder middelen’, in: Ph.W.
Schreurs e.a. (red.), De Gereedschapskist van de Curator, Insolad Jaarboek 2015, Deventer:
Wolters Kluwer 2015, p. 405-430.

62. R.W.M. Giard, ‘Het doen van goed oorzakenonderzoek van faillissementen is veel lastiger
dan het lijkt’, en E.J. Oppedijk van Veen & V.G.M. Leferink, ‘De Curator en de Failliet
– Diverse aspecten van het Oorzakenonderzoek’, in: R.F. Feenstra, De Curator en de
Failliet (Insolad Jaarboek 2019), Deventer: Wolters Kluwer 2019, p. 1-26, respectievelijk
p. 191-211.

63. Vgl. H.M.D. Bentfort van Valkenburg & J.H.M. van de Wiel, ‘Ziekenhuisfaillissementen: de
onderzoeksrapporten bezien vanuit het perspectief van de curator’, TvI 2021/23, p. 186 e.v.

64. Vgl. art. 6.1.2. Voorontwerp Insolventiewet. Zie ook Verstijlen 1998, p. 93 e.v. voor
verwijzingen in de literatuur over de curator als een met staatsgezag bekleed orgaan.

65. De Hoge Raad merkte in HR 22 december 2017, JOR 2018/84, m.nt. J.B.A. Jansen op dat
het aan de wetgever is om een oplossing te bieden voor de curator die geen salaris ontvangt
in een lege boedel. Zie voor verschillende oplossingen: § 7.22-7.27 van het Rapport
INSOLAD Werkgroep Beloning Curator (2008).

66. Wetboek van koophandel met aantekeningen van C.D. Asser e.a., Amsterdam: Müller 1845,
p. 325.
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in de 20e eeuw zou leiden. De erkenning van de eigendomsoverdracht tot
zekerheid heeft geleid tot een ‘nieuwe’ separatist, de zekerheidseigenaar.
Hierdoor werd het eenvoudig om nagenoeg alle activa van een schuldenaar
te ‘bezwaren’ en verloor de curator de bevoegdheid om die goederen ten
behoeve van de schuldeisers te liquideren. De invoering van het stille
pandrecht in 1992 bracht hierin nauwelijks verandering. De wetgever heeft
op dat moment de separatistenpositie niet heroverwogen. Toch lijkt de
premisse van de wetgever in de 19e eeuw dat pand- en hypotheekhouders
niets gemeen hebben met de faillissementsboedel achterhaald te zijn door de
combinatie van allesomvattende zekerheid én een separatistenpositie.

De afgelopen decennia is in de literatuur en politiek kritiek geuit op de
separatistenpositie van pand- en hypotheekhouders.67 Zo vormt de separatis-
tenpositie een bedreiging voor de totstandbrenging van een succesvolle
herstructurering. Ook verricht een curator soms werkzaamheden ten behoeve
van pand- en hypotheekhouders zonder dat daar altijd een boedelbijdrage
tegenover staat. Pand- en hypotheekhouders zijn voor de uitoefening van hun
rechten in faillissement veelal afhankelijk van de inlichtingen en medewerking
van de curator. Voor het verschaffen van informatie over verpande vorderingen
heeft de Hoge Raad bepaald dat de pandhouder verplicht is om de daarmee
gemoeide kosten aan de curator te vergoeden.68 Een algemene wettelijke
verplichting om bij te dragen aan de ten behoeve van de zekerheidsgerechtigde
gemaakte faillissementskosten ontbreekt echter.69 Hierdoor komt de (oor-
spronkelijke) rechtvaardiging voor de separatistenpositie onder druk te staan.

De separatistenpositie is ook vanuit internationaal perspectief geen van-
zelfsprekendheid. Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk leggen de bevoegdheid
tot de tegeldemaking van bezwaarde roerende (en soms onroerende) zaken bij
een curator.70 De ontwikkeling in Duitsland laat zien dat rechtspolitieke en
systematische keuzes ten grondslag liggen aan de beperking van de separatis-
tenpositie aldaar.71 De Nederlandse wetgever heeft tot op heden onvoldoende
stilgestaan bij de rechtvaardiging van de separatistenpositie. De sterke positie

67. Zie voor een overzicht met verwijzingen: F.F.L. van der Linden van Sprankhuizen,
‘Herziening van de positie van de pandhouder tijdens faillissement: de Duitse ervaring’,
TvI 2020/3, p. 7.

68. HR 30 oktober 2009, JOR 2009/341, m.nt. Van Andel (Hamm q.q./ABN Amro).
69. Vgl. onder vele anderen: R.M. Wibier, ‘De arme curator en de failliet: hoe ons zekerheden-

recht de doelstellingen van het faillissement heeft ondermijnd en wat daaraan gedaan zou
moeten worden’, in: R.F. Feenstra, De Curator en de Failliet (Insolad Jaarboek 2019),
Deventer: Wolters Kluwer 2019, p. 262.

70. B.A. Schuijling, V.J.M. van Hoof & T. Hutten, De positie van pand‐ en hypotheekhouder tijdens
faillissement. Een rechtsvergelijkend onderzoek (2017). Url: https://www.tweedekamer.nl/
kamerstukken/detail?id=2017D37954&did=2017D37954.

71. Van der Linden van Sprankhuizen 2020.
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van zekerheidsgerechtigde schuldeisers is nu eenmaal zo gegroeid, maar dit
wil niet zeggen dat zij aansluit bij de oorspronkelijke of huidige wil van de
wetgever. De toekomstbestendigheid van de separatistenpositie moet een
integraal onderdeel zijn van de herziening van het insolventierecht.

4.3. De bescherming van concurrente schuldeisers is geen doel van de
Faillissementswet of het BW

Concurrente schuldeisers trekken bij de verdeling van de opbrengst in het
faillissement van hun schuldenaar aan het kortste eind. Zoals blijkt uit recent
onderzoek, ontvangen zij gemiddeld 1,6 procent van hun faillissementsvorde-
ring.72 Al enkele jaren zwelt in de politiek en literatuur de kritiek op deze
‘onrechtvaardige’ uitkomst aan. Deze kritiek was dan ook mede de aanleiding
voor de opdracht die het Ministerie van Veiligheid & Justitie heeft gegeven om
onderzoek te verrichten naar de mogelijke manieren om concurrente schuld-
eisers te beschermen.73

Anders dan soms wordt gesuggereerd, is de (bijzondere) bescherming van
concurrente schuldeisers niet een (zelfstandig) doel van de (wetgever van de)
Faillissementswet of van het Burgerlijk Wetboek. Zo lijkt Wibier bijvoorbeeld
de uitkering aan concurrente schuldeisers als een doelstelling van het faillisse-
mentsrecht te beschouwen.74 Uit de Memorie van Toelichting bij de Faillisse-
mentswet blijkt echter dat het faillissement “een maatregel (is) in het belang
van alle schuldeischers; immers het strekt tot behartiging der belangen van
allen, die hij den boedel geïnteresseerd zijn.”75 Daar komt bij dat concurrente
schuldeisers al ten tijde van de opkomst van het faillissementsrecht steeds
achter het net hebben gevist. In § 3.1 bleek immers al dat tot aan het begin van
de 19e eeuw in een faillissement alle activa van een schuldeiser doorgaans
waren bezwaard met zekerheidsrechten. Bij de totstandkoming van het BW
van 1838 merkte de wetgever op over concurrente schuldeisers: “degene die
zonder pand of hypotheek met den schuldenaar handelt, geeft aan dezen een
personeel vertrouwen, en hij kan het geval vooruitzien, dat andere schuldei-
schers boven hem kunnen bevoorregt zijn.”76 Slechts wanneer er geen
schuldeisers mét voorrang waren, hadden “al de schuldeischers, pond ponds
gelijk, hetzelfde regt.”77 Ten tijde van de invoering van de Faillissementswet
moesten concurrente schuldeisers niet alleen pand- en hypotheekhouders voor

72. Karapetian, Lennarts & Verstijlen 2021, p. 17.
73. Karapetian, Lennarts & Verstijlen 2021, p. 9.
74. Wibier 2019, p. 264.
75. Van der Feltz 1896-I, p. 302.
76. Voorduin 1838, IV, p. 346.
77. Voorduin 1838, IV, p. 340.
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zich dulden, maar ook een lange reeks van schuldeisers met voorrechten
(art. 1185-1195 OBW).

Onder anderen Verstijlen en A-G Timmerman hebben geschreven dat de
Hoge Raad in het arrest Dix q.q./ING het doel van het grondslagvereiste heeft
miskend. Volgens Verstijlen streefde de wetgever met dit vereiste een machts-
evenwicht na tussen de bank enerzijds en concurrente schuldeisers anderzijds:
“Concurrente schuldeisers zouden door de beperking in art. 3:239 lid 1 BW ten
minste de mogelijkheid hebben op onverpande vorderingen verhaal te nemen.
Van die gedachte is door de huidige praktijk van verzamelpandaktes weinig
over.”78 Volgens A-G Timmerman wilde de minister bereiken “dat van de taart
een flinke punt gereserveerd zou blijven voor de concurrente schuldeisers”,
maar de werkelijkheid is dat concurrente schuldeisers “hun vorderingen als
sneeuw voor de zon” zien verdwijnen.79

Door de genoemde passage uit de wetsgeschiedenis te isoleren van de onder
het OBW gangbare cessiepraktijk, gaan Verstijlen en Timmerman eraan
voorbij dat de minister vooral een theoretische mogelijkheid schetste en
geen aanstalten heeft gemaakt om concurrente schuldeisers effectief te be-
schermen. Toch is de gedachte dat “het nagestreefde evenwicht op andere
wijze”80 moet worden bereikt een eigen leven gaan leiden en is de bescher-
ming van concurrente schuldeisers een ‘hot topic’ geworden. De bijzondere
bescherming van concurrente schuldeisers is wellicht gerechtvaardigd, maar
zij is niet een doel dat voortvloeit uit de huidige Faillissementswet of het
Burgerlijk Wetboek of de bedoeling van de toenmalige wetgever.

5. Tot slot

Het traditionele insolventierecht bewaakt de materiële rechten van betrokke-
nen, optimaliseert de opbrengst en biedt de betrokkenen een zo transparant,
efficiënt, eerlijk en voorspelbaar mogelijke procedure.81 De wetgever van de
huidige Faillissementswet heeft geprobeerd de kosten van de ordelijke afwik-
keling van een faillissement te leggen bij hen die daar belang bij hebben, met
name de schuldeisers. In de hedendaagse praktijk blijkt dat niet alle schuld-
eisers die belang hebben bij de procedure ook bijdragen in de kosten (§ 4.2).
Ook dragen soms betrokkenen, zoals een curator, bij in de kosten zonder dat zij
een belang bij de procedure hebben (§ 4.1). Een herziening van het insolventie-

78. F.M.J. Verstijlen, ‘Pandrecht op de schop’, NTBR 2011/36, p. 273.
79. Nr. 3.47 van zijn conclusie bij HR 1 februari 2013, JOR 2013/155, m.nt. B.A. Schuijling en

N.E.D. Faber (Van Leuveren q.q./ING).
80. Verstijlen 2011, p. 275.
81. Vgl. Bork 2017, chapters 3 en 4.
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recht moet deze ongerijmdheden wegnemen, omdat zij het goede verloop van
de procedure kunnen verhinderen.

De (bijzondere) bescherming van concurrente schuldeisers is tot op heden
niet een (zelfstandig) doel van het huidige insolventierecht (§ 4.3). De
systematiek is steeds geweest dat eerst alle schuldeisers met voorrang worden
voldaan en alleen dan wanneer iets overblijft, schuldeisers zonder voorrang
een aanspraak hebben op het restant naar evenredigheid van ieders vorde-
ring.82 Het huidige insolventierecht beschermt immers de materiële aanspra-
ken van schuldeisers en laat de verdeling van de opbrengst verlopen volgens de
– ook buiten insolventie geldende – wettelijke rangorde van schuldeisers van
titel 10 van boek 3 van het BW. Het insolventierecht voorkomt dat een
schuldeiser met een lagere rang een uitkering ontvangt totdat de hoger
gerangschikte schuldeiser is voldaan.

Herverdelingsvraagstukken horen in mindere mate thuis in het insolventie-
recht.83 Toch lijkt het Ministerie van Veiligheid & Justitie een herverdeling te
overwegen in faillissement: “In het bijzonder wenst de opdrachtgever (…) te
vernemen in hoeverre verbetering kan worden bereikt door regels op te nemen
in faillissement die neerkomen op (…) een recht op een uitkeringspercentage
van ten minste 20 procent (voor zover dat mogelijk is) voor kleine concurrente
mkb-crediteuren die leverancier waren van de failliet of een vordering hebben
uit onrechtmatige daad.”84 Leveranciers vissen namelijk ook geregeld achter
het net. In het faillissement van V&D bleek bijvoorbeeld dat haar leveranciers
veelal geen eigendomsvoorbehoud hadden én dat er lange betalingstermijnen
golden, omdat dit volgde uit de algemene en van toepassing verklaarde
(inkoop)voorwaarden van V&D.85 Als de wetgever een bepaalde verdelings-
uitkomst in insolventie onwenselijk vindt, moet hij echter primair kijken naar
het materiële recht. Een wijziging van het materiële recht kan de positie van
deze groepen schuldeisers aanzienlijk versterken, zonder dat dit tot nieuwe
problemen in een faillissement hoeft te leiden.86 Leveranciers – zoals in het
faillissement van V&D – hebben bijvoorbeeld baat bij een (dwingendrechte-
lijke) verlenging van de reclameringstermijn van art. 7:44 BW, een verkorting
van de wettelijke betalingstermijn, of een vervangende aanspraak op al hetgeen
in de plaats is gekomen voor de geleverde zaken, et cetera. De wetgever moet
bovendien oog houden voor de beperkingen van het insolventierecht. Een

82. Zie § 3.1 en § 4.3.
83. Vgl. D.G. Baird and T.H. Jackson, ‘Corporate Reorganizations and the Treatment of

Diverse Ownership Interests: A comment on Adequate Protection of secured Creditors in
Bankruptcy’, University of Chicago Law Review 1984/51, p. 100-101.

84. Karapetian, Lennarts & Verstijlen 2021, p. 17.
85. Rechtbank Amsterdam 8 november 2017, JOR 2018/52, m.nt. E.F. Verheul.
86. Vgl. Karapetian, Lennarts & Verstijlen 2021, p. 35.
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andere (her)verdeling van de opbrengst in insolventie dan daarvóór werkt
strategisch gedrag van betrokkenen in de hand. Met name schuldeisers die
nadeel ondervinden van een andere verdeling in insolventie zullen er alles aan
doen om hun rechten veilig te stellen of uit te oefenen (kort) vóór insolven-
tie.87 De wetgever moet problemen bij de wortel in het materiële recht aanpakken
en niet wachten tot ze aan het oppervlak komen in een faillissement.

87. Vgl. V.J.M. van Hoof, ‘The continued use and disposal of encumbered assets during the
Restructuring Directive’s stay’, EIRJ 2021/4.
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Wat is het grote doel van het faillissement – een voorstel
voor kwantitatief onderzoek

MR. DRS. J.C.A.T. FRIMA1

1. Inleiding

Mijmerend over het verdelingsvraagstuk in faillissement komt als eerste de
gedachte op: wat is eigenlijk het doel van het faillissement? Zonder eerst die
vraag te beantwoorden, kan er naar mijn mening geen zinnige discussie
worden gevoerd over het verdelingsvraagstuk.

In de Memorie van Toelichting op de Faillissementswet uit 18932 blijkt het
doel duidelijk te zijn geformuleerd:

“Het Ontwerp gaat uit van het beginsel dat het faillissement is een gerechtelijk
beslag op het geheele vermogen des schuldenaars ten behoeve zijner geza-
menlijk schuldeischers. Deze opvatting beheerscht alle voorgestelde bepalin-
gen.”3

Dat maakt de afwikkeling van het faillissement, en daarmee de taak van de
rechter-commissaris (het houden van toezicht op het beheer en de vereffening
van de failliete boedel)4 op het eerste gezicht heel eenvoudig, maar de praktijk
is weerbarstiger. En daarbij komt meteen de vraag op: is het door de wetgever
in 1893 geformuleerde doel van het faillissement ook anno 2021 nog levend?

In deze bijdrage wordt, zo verklap ik meteen, geen antwoord gegeven op die
vraag, maar wel worden handvatten gegeven om de discussie aan te gaan over
de vraag wat het doel is van het faillissement en of dat doel wellicht gewijzigd
is / zou moeten worden.

1. Mr. drs. J.C.A.T. Frima is senior rechter en teamvoorzitter team insolventie in de rechtbank
Rotterdam. Zij schrijft dit artikel op persoonlijke titel.

2. De Faillissementswet dateert van 30 september 1893 en is in werking getreden op
1 september 1896.

3. Kamerstukken II 1890/91, 100, nr. 3 (MvT).
4. Artikel 64 Fw.
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Naast een overzicht over de door de jaren heen zich ontwikkelende jurispru-
dentie en wetgeving, wordt in dit artikel een eerste aanzet gegeven voor een
kwantitatief onderzoek naar de vraag in hoeverre het in 1893 door de wetgever
geformuleerde doel van het faillissement wordt bereikt. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van stuurinformatie uit de faillissementsverslagen van de curator.

2. De afwikkeling van het faillissement

De rechter-commissaris houdt, als hiervoor aangegeven, op grond van artikel
64 Fw toezicht op het beheer en de vereffening van de failliete boedel. Zo staat
het in de wet, maar zou er eigenlijk niet moeten staan: “De rechter-commis-
saris houdt er toezicht op dat de afwikkeling van de failliete boedel (zoveel als
mogelijk) leidt tot een uitkering aan de faillissementsschuldeisers”? Die
formulering sluit immers aan bij het door de wetgever in 1893 geformuleerde
doel van het faillissement.

Bij de afwikkeling van een faillissement staat dit doel de curator in beginsel bij
iedere stap steeds voor ogen: zijn de schuldeisers in het faillissement gebaat bij
deze stap? Met dit doel voor ogen dient de curator zo vroeg mogelijk in het
faillissement (in beginsel uiterlijk bij het derde verslag) de rekensom te maken
wat de financiële consequenties van zijn handelen zijn. Er moet dus een
heldere kosten-batenanalyse worden gemaakt. Deze analyse dient, tezamen
met het juridisch-inhoudelijke plan van aanpak, met de rechter-commissaris te
worden gedeeld en in beginsel ook in het verslag te worden opgenomen.5 Het
bereiken van het doel van het faillissement zoals geformuleerd in 1893 dient in
beginsel transparant te worden gecommuniceerd naar de schuldeisers.

Maar … de jurisprudentie en de wetgever hebben soms andere doelen voor
ogen. En dan gaat het niet alleen om het feit dat de curator bij de afwikkeling
van het faillissement niet alleen naar de belangen van de schuldeisers moet
kijken, maar ook dat de wetgever de curator steeds meer publieke taken heeft
opgedragen.

Hierna wordt, zonder volledig te willen en kunnen zijn, ingegaan op enkele
onderdelen waar het lijkt dat het doel van het faillissement is veranderd, op
basis van jurisprudentie en wetgeving, welke veranderingen vergaande con-
sequenties hebben voor de faillissementsschuldeisers.

5. Daarbij spreekt het uiteraard voor zich dat dat uitsluitend mogelijk is wanneer er een
vertrouwelijke afwegingen worden gemaakt (“het is niet zinvol een procedure tegen de
bestuurder te entameren want onderzoek heeft uitgewezen dat hij geen verhaal biedt”).
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3. Jurisprudentie en wetgeving en het doel van het faillissement

3.1. Jurisprudentie

3.1.1. Niet altijd zijn schuldeisers belangrijker dan anderen, de belangen van
maatschappelijke aard

In het arrest Sigmacon II6 heeft de Hoge Raad voor de eerste maal expliciet
overwogen dat een curator ook rekening moet houden met ‘andere belangen’.
En daarmee wordt dan bedoeld: “belangen van maatschappelijke aard, zoals
de continuïteit van de onderneming en de werkgelegenheid voor de werkne-
mers die in het bedrijf van de gefailleerde Sigmacon werkzaam waren en van
wie 200 in het kader van de voormelde overeenkomsten te zamen met het
bedrijf van de gefailleerde door AaBe zijn overgenomen.”7

In Maclou/curatoren van Schuppen werd verduidelijkt: “dat aan de bij de wijze
van beheren en vereffenen van de boedel betrokken belangen van maatschap-
pelijke aard onder omstandigheden voorrang kan toekomen boven die van de
individuele schuldeisers.”8

Maar in curatoren Mobell/Interplan werd vervolgens weer enigszins gas
teruggenomen en werd overwogen:

“Weliswaar kan het onder omstandigheden gerechtvaardigd zijn dat een curator de
voorrang geeft aan zwaarwegende, bij de wijze van beheren en vereffenen van de
boedel betrokken belangen van maatschappelijke aard boven de belangen van
individuele schuldeisers, waaronder separatisten, doch het hof heeft niet blijk
gegeven van een onjuiste rechtsopvatting met zijn oordeel dat erop neerkomt dat in
dit geding niets gesteld of gebleken is dat die rechtvaardiging kan opleveren. Het
door de curatoren ingeroepen belang van een doelmatige afwikkeling van het
faillissement, waarnaar het onderdeel verwijst, behoort […] in zijn algemeenheid
echter niet tot de zwaarwegende belangen van maatschappelijke aard als bedoeld
in [Maclou/curatoren van Schuppen].”9

6. HR 24 februari 1995, NJ 1996/472.
7. Hierbij is overigens interessant om te realiseren dat AaBe Fabrieken B.V. na het

faillissement van Sigmacon in 1982 de onderneming met circa 200 personeelsleden van
Sigmacon heeft voortgezet (de overige personeelsleden zijn ontslagen), maar dat AaBe op
1 augustus 1996 zelf ook is gefailleerd. Na 1996 is een nieuw bedrijf, AaBe Textiles,
opgericht, dat medio 2008 failleerde (https://wikimiddenbrabant.nl/AaBee).

8. HR 19 april 1996, NJ 1996/727.
9. HR 19 december 2003, NJ 2004/293.
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Deze drie (standaard) uitspraken inzake de belangen van maatschappelijke
aard, moeten evenwel ieder worden gezien aan de hand van hun eigen feitelijke
situatie, waarbij de rechtsvraag die voorlag betrekking had op de mogelijke
(pro se of qq) aansprakelijkheid van de curatoren.

Over het algemeen wordt aan de hand van deze uitspraken aangenomen dat de
curator de belangen van maatschappelijke aard boven de belangen van
individuele schuldeisers mag stellen (maar niet: moet), maar niet boven de
belangen van de gezamenlijke schuldeisers.10

In lagere rechtspraak wordt soms wel, maar vaker niet geoordeeld dat er
sprake is van belangen van maatschappelijke aard die voorrang toekomen
boven die van de individuele schuldeisers.11

In de Praktijkregels voor curatoren van INSOLAD staat in hoofdstuk 1
(“Grondbeginselen”) in regel 1.1.b:

“De curator laat zich leiden door de belangen van de boedel en houdt
rekening met belangen van maatschappelijke aard.”

In de toelichting op deze regel staat vervolgens: “De belangen van de
boedel zijn met name die van de gezamenlijke schuldeisers. De curator dient
maatschappelijke belangen evenwel niet uit het oog te verliezen.”

Vervolgens stelt regel 2.1:
“De curator zet, na een korte inventarisatieperiode, de onderneming van de

gefailleerde alleen voort als aannemelijk is dat voorzetting in het belang van
de boedel is of een zwaarwegend maatschappelijk belang dat vergt.”

De toelichting op deze regel is iets minder uitgesproken:
“Tenzij snel duidelijk is dat voortzetting van de onderneming niet in het

belang van de boedel is of hier geen noodzaak toe bestaat, kan de curator
besluiten de onderneming voort te zetten […].”12

Op grond van Praktijkregel 2.1 staan het belang van de boedel én het
zwaarwegend maatschappelijk belang naast elkaar, hetgeen de indruk wekt
dat ze allebei even belangrijk zijn. Als hiervoor aangegeven, wordt die
gedachte niet door iedereen gedeeld, maar zou het primaat toch in beginsel
moeten liggen bij het belang van de boedel.

10. Zie bijvoorbeeld H.J. de Kloe, ‘Belangenpluralisme in faillissement’, RM THEMIS 2020-3,
F.M.J. Verstijlen, De Faillissementscurator (diss. Tilburg,) Deventer: Tjeenk Willink 1998,
J.L.R.A. Huydecoper, ‘Andere zwaarwegende belangen’, in: De integere curator, Deventer:
Kluwer 2007, p. 10, en B. Wessels, Insolventierecht IV. Bestuur en beheer na faillietverkla-
ring’, Deventer: Kluwer 2020, nr. 4221 en 4223.

11. Zie bijvoorbeeld Rechtbank Amsterdam 24 oktober 2012, ECLI:NL:RBAMS:2012:BY4491,
JOR 2013/286, en Rechtbank Noord-Holland 15 augustus 2013, ECLI:NL:RBNHO:2013:7326,
JOR 2014/23.

12. INSOLAD Praktijkregels voor curatoren, herzien april 2019.
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De faillissementen waar de vraag wanneer sprake is van belangen van
maatschappelijke aard een grote rol speelt, zijn bijvoorbeeld de zorg-faillisse-
menten. Met name naar aanleiding van het faillissement van het Slotervaart-
ziekenhuis is veel geschreven en gesproken over de afwegingen die de
curatoren in deze gevallen moeten maken tussen het patiëntenbelang en het
crediteurenbelang.13 Er wordt in die discussie overigens steeds gewezen op de
grote ziekenhuizen die failleren, maar deconfitures van bijvoorbeeld thuis-
zorginstellingen komen veel vaker voor en die zouden toch ook in deze
discussies dienen te worden betrokken.

Voor een rechter-commissaris leidt het voorgaande nogal eens tot vragen aan
een curator waarom er voor een bepaalde aanpak bij afwikkeling wordt
gekozen. Er is in die discussies sprake van een tweetrapsraket:
– Er moet eerst een kostenplaatje worden gemaakt.

Een voorbeeld: een overname door een derde waar ook werknemers direct
mee overgaan en waarmee de salaris(boedel)kosten beperkt blijven, kan
financieel aantrekkelijker zijn dan een hoger bod voor bepaalde activa
zonder dat werknemers mee overgaan.
De curator dient dit kostenplaatje te maken en aan de rechter-commissaris
voor te leggen.

– Naar aanleiding van dit kostenplaatje zijn er twee mogelijkheden:
○ Wanneer blijkt dat het bod waar werknemers mee overgaan gunstiger is

dan het andere bod, hetgeen vaak het geval zal blijken te zijn, behoeft
geen afweging te worden gemaakt tussen het primaat van de schuldei-
sers en de belangen van maatschappelijke aard.

○ Als blijkt dat het bod zónder overgang van werknemers hoger is, moet
worden nagedacht over de vraag of de belangen van maatschappelijke
aard zodanig zijn dat voor het lagere bod moet worden gekozen.

En hoe die keuze uitvalt? Dat is (uiteraard) afhankelijk van alle (overige)
omstandigheden van het geval.

13. Hierover onder meer F.D. Crul, ‘Ziekenhuisfaillissementen na Slotervaart’, FIP 2020/83 en
‘Ziekenhuisfaillissementen na Slotervaart – een update’, FIP 2021/130, H.M.D. Bentfort
van Valkenburg en J.H.M. van de Wiel, ‘Ziekenhuisfaillissementen en onderzoeksrapporten
vanuit het perspectief van de curator’, TvI 2021/23 en M.R. Schreurs, ‘De interactie tussen
boedelbelang en patiëntenbelang: een reconstructie van de vier ziekenhuisfaillissementen
en voorstellen ter verbetering’, TvI 2020/25.
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3.1.1.1. Novelle WCOI

De belangen van maatschappelijke aard komen uitvoerig aan de orde in de
Novelle WCOI.14

De Novelle WCOI is in de vroege zomer van 2021 in consultatie gegaan,
waarbij het wetsontwerp Wet Continuïteit Ondernemingen I (“WCOI”)15

wordt toegespitst op schuldenaren met een onderneming waarbinnen activi-
teiten worden verricht waarmee maatschappelijke belangen zijn gediend. Het
wetsontwerp inzake de WCOI is ingediend in juni 2015 en een jaar later
aangenomen in de Tweede Kamer en ligt al enige tijd stil in de Eerste Kamer,
thans in afwachting van een nieuwe wet inzake de Wet overgang van
onderneming in faillissementen (“WOVOF”)16 en, eerst nog, de beslissing
op de Heiploeg-casus bij het Europese Hof van Justitie.17 In de WCOI worden
de belangen van de schuldeisers nog vooropgezet, waar in artikel 364 lid 1
immers staat: “De beoogd curator […] en behartigt daarbij de belangen van
de gezamenlijke schuldeisers van de schuldenaar.”

De WCOI wordt door de Novelle WCOI feitelijk beperkt tot ondernemingen
waarbinnen activiteiten worden verricht waarmee maatschappelijke belangen
zijn gediend. De vraag welke ondernemingen dat zijn, wordt niet uitputtend
behandeld, maar gedacht wordt aan onder meer zorg, onderwijs en energie.
Mocht deze novelle tot een wet leiden, mag er wel van worden uitgegaan dat
de Rechtspraak in staat zal zijn om te beoordelen wanneer er sprake is van
“ondernemingen die maatschappelijke belangen dienen”, en wanneer niet.
Wanneer al te gedetailleerd in wetgeving wordt ingevuld wat exact wel en niet
onder “ondernemingen die maatschappelijke dienen” valt, brengt dat het risico
met zich mee dat de wetgever ondernemingen vergeet die in geval van
deconfiture toch echt onder de Novelle WCOI hadden moeten vallen.

Interessanter is de voorgestelde wijziging van artikel 363 lid 1 van de WCOI,
waar de meerwaarde wordt geformuleerd als: “Meerwaarde wordt geacht
aanwezig te zijn indien wordt aangetoond dat de voorbereiding kan bijdragen
aan een gecontroleerde afwikkeling van de activiteiten van de schuldenaar, als
gevolg waarvan kan worden voorkomen dat de belangen worden geschaad van

14. https://www.internetconsultatie.nl/novelle_wet_continuiteit_ondernemingen_i.
15. https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34218_wet_continuiteit.
16. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/05/29/ek-bijlage-3-voorstel-van-

wet-inzake-wet-overgang-van-onderneming-in-faillissement.
17. HR 29 mei 2020, ECLI:NL:HR:2020:954, RvdW 2020/730, zie ook P.R.W. Schaink, ‘Casus

Heiploeg: De Hoge Raad daagt het Hof van Justitie van de Europese Unie uit’, FIP 2020/225.
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degenen ten behoeve van wie die activiteiten worden verricht.” Deze wijziging
lijkt te botsen met de niet-gewijzigde hiervoor geciteerde taak van de curator
van artikel 364 lid 1 WCOI.

Het laatste woord is hier nog niet over gezegd, dat zal duidelijk zijn.

Op grond van jurisprudentie en literatuur valt inmiddels heel wat te nuanceren
bij de taak van de curator en het uitvoeren van het doel van het faillissement
zoals dat in 1893 is geformuleerd. En dat heeft vergaande gevolgen voor de
schuldeiser(s), die immers verder achteraan in de rij komen te staan ná
behartiging van die belangen van maatschappelijke aard. Niet alleen kunnen
opbrengsten voor de schuldeisers lager zijn, maar ook kunnen boedelschulden
hierdoor hoger worden. Voor een uitvoerige uiteenzetting over dit onderwerp
wordt verwezen naar de bijdrage van mr. M.J.M. Franken, “Het primaat der
schuldeisers”, elders in deze bundel.

3.1.2. Niet alle schuldeisers zijn gelijk: sommige schuldeisers zijn meer gelijk
dan andere

De discussie over de vraag wat er onder boedelschulden valt, is schier
eindeloos. Het arrest Koot Beheer/Tideman18 hoopte enige rust te brengen
in deze discussie, maar het recente antwoord op de prejudiciële vragen in het
faillissement Gemeente Ridderkerk/Heijnen19 over de bestuurlijke lasten die
aan de curator zijn opgelegd wegens niet-naleving van milieuwetgeving,
hebben de discussie over boedelschulden weer opnieuw doen oplaaien.
Kunnen die bestuurlijke lasten (en andere boedelschulden) wel ten laste van
de boedel worden gebracht, waardoor er minder geld in de boedel overblijft om
aan de schuldeisers uit te keren, terwijl dat toch het doel is van het
faillissement? Zou er in plaats van steeds meer, niet eens minder als
boedelschuld moeten worden aangemerkt?

Voor een uiteenzetting over de vraag wat boedelschulden zijn en in hoeverre
niet sprake is van publieke kosten die al dan niet ten laste zouden moeten
komen van de faillissementsboedel en daarmee van de schuldeisers in een
individueel faillissement, zij verwezen naar de bijdrage van mr. F.A. van
Tilburg en mr. J.R. van Faassen elders in deze bundel.

18. HR 19 april 2013, NL:HR:2013:BY6108, NJ 2013/291.
19. HR 4 juni 2021, ECLI:NL:HR:2021:833, NJ 2021/233.
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3.1.3. Samenvattend

In de jurisprudentie van de afgelopen jaren is duidelijk de tendens te zien dat
de curator meer op zijn bord krijgt dan alleen het vereffenen van de failliete
boedel ten bate van de schuldeisers. Ook de INSOLAD-praktijkregels verwij-
zen expliciet naar de belangen van maatschappelijke aard waar de curator
rekening mee dient te houden, hetgeen ver af staat van het doel van het
faillissement zoals geformuleerd in 1893. Maar is alleen de jurisprudentie die
het doel van het faillissement verandert, of doet de wetgever hiertoe ook een
duit in het zakje? (of zou hier moeten staan: “duiten in de boedel”?)

3.2. Wetgeving

3.2.1. Vooraf

In de bijdrage van Franken elders in deze bundel wordt dieper ingegaan op de
wetgeving die mogelijk tornt aan het primaat der schuldeisers. In het
hiernavolgende worden enkele elementen kort besproken vanuit de ervaring
van de rechter-commissaris, zonder volledigheid te willen betrachten.

3.2.2. De derde antimisbruikwet

Het onderzoek van de curator naar handelen van de bestuurder valt sinds de
invoering van de derde antimisbruikwet in 1987 expliciet onder de verant-
woordelijkheid van de curator.

Het rechtmatigheidsonderzoek heeft de laatste jaren een steeds grotere rol
gekregen in de afwikkeling van het faillissement. Zo zijn er protocollen
ontworpen / onderzoeksmethoden voorgesteld door Schimmelpenninck en
Hox.20 Daarbij is overigens wel van belang om, zoals Hox ook aangeeft, te
realiseren dat niet in ieder faillissement een zo uitgebreid onderzoek nodig is,
hoewel de stelling van Vriesendorp dat het doen van een oorzakenonderzoek
niet in alle gevallen nodig en gewenst is,21 mij toch ook weer iets te kort door
de bocht voorkomt.

20. Zie bijvoorbeeld de onderzoeksmethoden van R.J. Schimmelpenninck, ‘Protocol oorzaken-
onderzoek voor complexe faillissementen’, TvI 2008/20 en L. Hox, ‘Het oorzakenonder-
zoek in faillissement – Curator, are you seeing the bigger picture’, TvI 2018/42.

21. R.D. Vriesendorp, ‘[**]it happens: then and now, terugblikken in het insolventierecht’, TvI
2017/23.
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Een onderzoek is altijd noodzakelijk, zo zou ik willen stellen, maar afhankelijk
van de omstandigheden van het geval kan het uitgebreider of beperkter zijn.
Het is aan de curator, nauw daarop toegezien door de rechter-commissaris, om
te beoordelen wat in de gegeven omstandigheden geraden is. Onder omstan-
digheden kan het overigens ook geraden zijn om derden hiertoe in te
schakelen.

Er kan over worden gediscussieerd of de gevolgen van deze derde antimis-
bruikwet ten goede komt aan de gezamenlijke schuldeisers. Het antwoord
daarop is “ja” als er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid en de
bestuurder aansprakelijk is voor het tekort in de failliete boedel én er volgt
een bijdrage aan de boedel in dat kader én deze bijdrage leidt tot een uitkering.
Het antwoord is “nee” wanneer het rechtmatigheidsonderzoek leidt tot de
conclusie dat de bestuurder rechtmatig heeft gehandeld of wanneer een
aansprakelijkstelling niet leidt tot een bijdrage aan de boedel die leidt tot
een uitkering aan de gezamenlijke schuldeisers.

Op grond hiervan kan de derde antimisbruikwet en de “extra publieke taak” die
de curator is opgelegd niet zonder meer worden beschouwd als wetgeving die
tornt aan het primaat van de schuldeisers en behoeft in het kader van deze
bijdrage dan ook geen verdere bespreking.

3.2.3. Wet civielrechtelijk bestuursverbod (artikel 106a Fw)

Op 1 juli 2016 is de wet civielrechtelijk bestuursverbod in werking getreden.
Daarmee is het mogelijk om bestuurders die zich bezighouden met faillisse-
mentsfraude of die zich schuldig hebben gemaakt aan wanbestuur in de
aanloop naar een faillissement langs civielrechtelijke weg een bestuursverbod
op te leggen. De curator (of het openbaar ministerie) kan een civielrechtelijk
bestuursverbod vorderen. Het doel van de wet is om faillissementsfraude en
onregelmatigheden in of rondom een faillissement effectiever te kunnen
bestrijden en om te voorkomen dat frauduleuze bestuurders hun activiteiten
via allerlei omwegen en met nieuwe rechtspersonen ongehinderd kunnen
voortzetten.22

Een loffelijk streven, maar behoort deze taak tot de taakomschrijving van de
curator om het doel van de Faillissementswet uit 1893 te verwezenlijken?
Wanneer de curator een verzoek tot het opleggen van een bestuursverbod

22. Kamerstukken II 2013/14, 34 011, nr. 3, p. 1.
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indient, komen zijn kosten ten laste van de boedel, waardoor er minder geld in
de boedel overblijft voor de gezamenlijke schuldeisers.

Die gezamenlijke schuldeisers vissen dan nog meer achter het net dan zij al
doen door schuldeiser te zijn in een failliete boedel. Immers, mocht er
voldoende boedelsaldo zijn, dan kan de curator feitelijk op hun kosten een
verzoek tot het opleggen van een bestuursverbod indienen. Terwijl deze
schuldeisers er niet van profiteren; voor hen is het al te laat. De kans dat zij
een deel van hun vordering terugkrijgen wordt door die extra kosten ten laste
van de boedel alleen maar kleiner. Die schuldeisers zullen niet zitten te
wachten op nog minder (mogelijke) uitkering vanwege een door de curator
te voeren procedure.

En bovendien, of een verzoek tot een bestuursverbod überhaupt wordt
ingediend, valt nog maar te bezien, want dan moet er ook nog voldoende
geld in de boedel zijn een om procedure waarin een bestuursverbod wordt
gevorderd, te entameren. Vaak is dat geld er niet, en kan dan van een curator
worden verwacht dat zijn kantoor een zodanige procedure financiert? De
Belastingdienst heeft dergelijke procedures wel gefinancierd, maar slechts
mondjesmaat.

In de consultatiefase is kritisch gereageerd op het feit dat de curator extra kosten
moet maken ten laste van de boedel, hetgeen leidt tot het benadelen van de
crediteuren, aldus verschillende stakeholders. De wetgever zag het evenwel anders
omdat de gronden voor een bestuursverbod veelal direct betrekking hebben op de
positie van schuldeisers in het faillissement (bestuurdersaansprakelijkheid, paulia-
neus handelen, manifeste tegenwerking van de curator).23

De meerwaarde van het instellen van een bestuursverbod in een individueel
faillissement is dan evenwel beperkt voor de schuldeisers; het onderzoek is dan
immers al verricht.

Voorts is de opschonende en preventieve werking van een bestuursverbod
uiteraard wel in het belang van schuldeisers in het algemeen, maar dan is het de
vraag wat de schuldeisers in een specifiek faillissement daaraan hebben. In
recent onderzoek werd geconcludeerd dat 73,5% van de schuldeisers in tien
geselecteerde faillissementen MKB-ondernemer is.24 Deze schuldeisers zullen
waarschijnlijk maar in beperkte mate “repeat-players” zijn, en hebben dus ook

23. Kamerstukken II 2013/14 34 011, nr. 3 Memorie van Toelichting, onder 8.g.
24. ‘De positie van concurrente schuldeisers in faillissement’, Rapport aan het WODC

uitgebracht door Rijksuniversiteit Groningen, 2021, p. 16.
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nauwelijks belang bij een bestuursverbod omdat de kans dat zij de betreffende
bestuurder in een volgende mogelijke deconfiture weer tegen zouden komen,
beperkt is. Of wordt van de MKB-ondernemer verwacht dat hij rekening houdt
met het grote plaatje omdat hij met een bestuursverbod van de bestuurder van
“zijn schuldenaar” zijn collega-MKB-ondernemers in de toekomst helpt?

Ook de Afdeling advisering van de Raad van State heeft vragen gesteld bij het
feit dat de curator met deze publieke taak werd belast, terwijl de faillisse-
mentsboedel daar niet bij gebaat zou zijn:

“Daarbij merkt de Afdeling op dat de curator thans met een taak wordt belast die
het belang van de schuldeisers in het faillissement waarom het gaat niet dient;
sterker nog die met dat belang kan conflicteren. Bijvoorbeeld in de situatie waarin
een curator met een gewezen bestuurder een gunstige schikking overeen kan komen
waaraan de gewezen bestuurder de voorwaarde verbindt dat dient te worden
afgezien van een eventueel verzoek of vordering van een bestuursverbod.”25

Voorts stelt de minister in de MvT:
“Ten slotte zal de rechter-commissaris bij zijn beslissing over de al dan niet

toestemming om een actie ex art. 106a Fw in te stellen meewegen of de curator een
juiste afweging heeft gemaakt tussen, enerzijds, de kosten en de belangen die met
de vordering van een bestuursverbod zijn gemoeid en, anderzijds, het belang van
boedelmaximalisatie ten bate van de gezamenlijke schuldeisers (art. 68 Fw).”26

Als de curator en rechter-commissaris deze afweging steeds strak maken,
zal niet vaak een procedure tot het instellen van een bestuursverbod worden
geëntameerd. En er worden dan ook niet veel procedures geëntameerd.

Na vijf jaar civielrechtelijk bestuursverbod komen de eerste evaluaties.27 Het
civielrechtelijke bestuursverbod is de afgelopen jaren weinig verzocht, maar in alle
(onderzochte) verzochte gevallen toegewezen.28 Kennelijk voorziet het bestuurs-
verbod dus in een behoefte, maar waarom wordt het zo weinig gevraagd? Naast de
hiervoor in de Memorie van Toelichting genoemde afweging die gemaakt moet
worden, blijkt financiering van het verzoek een groot probleem, zo leert de
ervaring. Vaak is er geen geld in de boedel van gefailleerde waar een bestuurs-
verbod voor de hand zou liggen en op de Garantstellingsregeling curatoren 2012
kan geen beroep worden gedaan. Voor een rechter-commissaris is het onmogelijk

25. Kamerstukken II 2013/14, 34 011, nr. 4.
26. Kamerstukken II 2013/14, 34 011, nr. 3.
27. Een helder overzicht biedt L. Carrière-Verlinden & D.K. Baas, ‘Het civielrechtelijke

bestuursverbod van 2016 tot en met 2020’, Ondernemingsrecht 2021/48.
28. L. Carrière-Verlinden & D.K. Baas, ‘Het civielrechtelijke bestuursverbod van 2016 tot en

met 2020’, Ondernemingsrecht 2021/48.
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om een curator te dwingen om op eigen kosten een zodanige procedure te
entameren, temeer nu het rechtstreekse belang van de schuldeisers in het
individuele faillissement niet aanwezig is en voorbij wordt gegaan aan het in
1893 geformuleerde doel van het faillissement.

3.2.4. Fraudesignalerende taak van de curator, Wet Versterking Positie
Curator (artikel 68 lid 2 Fw)

Op 1 juli 2017 heeft de curator vervolgens ook nog een fraudesignalerende taak
gekregen: de curator moet bezien of onregelmatigheden het faillissement (mede)
hebben veroorzaakt, de vereffening bemoeilijken of het tekort in het faillissement
hebben vergroot. En als dat zo is, dan moet hij in overleg gaan met de rechter-
commissarissen en mogelijk melding of aangifte van de onregelmatigheden doen
bij de bevoegde instanties. Bovendien dient de curator op grond van artikel 73a
lid 3 Fw in zijn verslag aan te geven hoe hij zich van deze taak heeft gekweten.

De wetgever stelt dat het doen van melding of aangifte gewoon onder de kerntaak
van de curator valt, waar immers in de Memorie van Toelichting wordt aangege-
ven:

“Kortom, de taak van de curator om onregelmatigheden rondom een faillisse-
ment te traceren en redresseren is in wezen inherent aan en ligt in het logische
verlengde van zijn primaire taak om de belangen van de gezamenlijke crediteuren
te behartigen. De curator heeft een fraudesignalerende rol die een bredere
maatschappelijke verantwoordelijkheid reflecteert.”29

De fraudesignalerende rol van de curator is er dus een “die een bredere
maatschappelijke verantwoordelijkheid reflecteert”.30 Ook hier komt weer de
vraag op: zijn de schuldeisers in een specifiek faillissement gebaat bij deze
bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid van de curator? Ik verwijs ter
overdenking naar hetgeen ik hiervoor aangaf over het feit dat kennelijk 73,5%
van de schuldeisers in een faillissement MKB-ondernemer is.

En ook hier geldt: wie betaalt dit? De gezamenlijke schuldeisers, voor wie het
onderzoek naar die onregelmatigheden toch al te laat is? Het kantoor van de
curator, wanneer er geen geld in de faillissementsboedel zit? En, waar past dit
in het doel van het faillissement zoals geformuleerd in 1893?31

29. Kamerstukken II 2014/2015, 34 253, nr. 3.
30. Kamerstukken II 2014/2015, 34 253, nr. 3.
31. Overigens kunnen op grond van artikel 71 lid 3 Fw bij of krachtens algemene maatreel van

bestuur nadere regels worden gesteld over de financiering van deze werkzaamheden van de
curator. Er is tot op heden niet een zodanig AMvB gepubliceerd.
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De ervaring hier leert dat er vrij regelmatig melding of strafrechtelijke aangifte
wordt gedaan. Dat kan veelal eenvoudig, zonder dat het het kantoor van de
curator, in geval van een lege boedel, veel kost. Er wordt soms vervolgd, maar
vaak wordt helaas aan de melding of aangifte geen gevolg gegeven (vanwege
capaciteitsgebrek). Ook hier is nader onderzoek noodzakelijk.

3.2.5. Herstructureringsrichtlijn

Tot slot dan de Herstructureringsrichtlijn,32 waar in artikel 4 lid 1 expliciet is
opgenomen dat lidstaten er voor moeten zorgen dat: “[…] schuldenaren bij
dreigende insolventie toegang hebben tot een preventief herstructureringen-
stelsel, teneinde insolventie te voorkomen, hun levensvatbaarheid te verzekeren
zonder afbreuk te doen aan andere oplossingen ter voorkoming van insolven-
tie, en zodoende banen te beschermen en bedrijfsactiviteiten te handhaven”
(onderstreping JF). In de Overwegingen wordt in dat kader onder meer
aangegeven dat de rechten van alle stakeholders op een evenwichtige manier
moeten worden beschermd.33 Ook in deze Richtlijn lijken dus de belangen van
de schuldeisers niet (steeds) meer voorop te staan.

3.2.6. Samenvattend

Uit voornoemde voorbeelden blijkt ook in de wetgeving de afgelopen jaren een
duidelijke tendens te zien dat de curator meer op zijn bord krijgt dan alleen het
vereffenen van de failliete boedel, terwijl die taken niet zonder meer hoeven te
leiden tot een hogere uitkering aan schuldeisers (integendeel) en de financie-
ring van deze taken niet is geregeld. Bij het concipiëren van deze wetgeving is,
bewust maar wellicht ook onbewust, meermaals het doel van het faillissement
zoals geformuleerd in 1893 met voeten getreden. De wetgever stelt daarbij dat
“de schuldeisers” in een faillissement belang hebben bij deze wetgeving. Dat
zijn dan echter niet de gezamenlijke schuldeisers in het betreffende faillisse-
ment, maar schuldeisers in brede zin, in de gehele samenleving. Bovendien is
in faillissementen zonder enige boedel in het midden gelaten ten laste van wie
deze werkzaamheden dienen te komen.

32. Richtlijn (EU) 2019/23 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019
betreffende preventieve herstructureringsstelsels, betreffende kwijtschelding van schuld
en beroepsverboden, en betreffende maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van
procedures inzake herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld, en van
wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 (Richtlijn betreffende herstructurering en insol-
ventie).

33. Zie bijvoorbeeld Overweging 3 van de Richtlijn (EU) 2019/23.
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4. Over cijfers moet je niet discussiëren, die moet je uitzoeken. Een
voorstel tot kwantitatief onderzoek

4.1. Inleiding

Er wordt in insolventieland veel gesproken over de kosten van een faillisse-
ment, bijvoorbeeld over het feit dat er slechts zelden een uitkering is aan
(concurrente) crediteuren, het feit dat curatoren vaak niet hun (volledige)
salaris krijgen bij de afwikkeling van een faillissement of dat de curatoren het
gehele boedelactief zelf zouden opmaken. Aan de discussies die hierover
worden gevoerd, ligt over het algemeen weinig kwantitatief onderzoek ten
grondslag.34 En dat terwijl de mogelijkheden voor kwantitatief onderzoek op
grond van stuurinformatie in faillissementen de laatste jaren sterk groeien.

4.2. De weg naar digitale stuurinformatie

4.2.1. Toezicht (KEI)

Sinds 2014 werkt de rechtspraak aan de modernisering en digitalisering van
juridische procedures. Op alle rechtsgebieden zijn sindsdien stappen gezet,35

maar op het toezicht houden in faillissementen wellicht wel de grootste. Er
wordt gewerkt met het systeem Toezicht (voorheen genaamd KEI, hierna
“Toezicht”), het webportaal waarin curatoren met de rechter-commissaris
digitaal gestructureerde data over de afwikkeling van een faillissement
uitwisselen. Op dit moment wordt landelijk zo’n 92% van de faillissementen
digitaal via Toezicht afgewikkeld, en 89% van de schuldsaneringen. De
resterende, papieren, dossiers zijn veelal faillissementen die dateren van
vóór 2015/2016 (daterend dus van vóór het moment dat het systeem landelijk
werd uitgerold) en niet alle rechtbanken hebben vanaf het begin clusters van
faillissementen in Toezicht ingevoerd. Het percentage faillissementen dat
digitaal wordt afgewikkeld via Toezicht groeit gestaag.

34. Zie bijvoorbeeld het (zeer) beperkte kwantitatieve onderzoek dat ten grondslag ligt aan het
recente onderzoek van Karapetian, Lennarts & Verstijlen, De positie van concurrente
schuldeisers in faillissement, rapport aan het WODC uitgebracht door Rijksuniversiteit
Groningen, 2021.

35. Zie www.rechtspraak.nl/voor-advocaten-en-juristen/digitalisering-rechtspraak/Paginas/digitale-
toegankelijkheid-rechtspraak.aspx, en www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/
Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/Insolventierecht/Paginas/digitaal-toezicht-
faillissementen.aspx.
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4.2.2. Toezicht houden op curatoren, mede aan de hand van stuurinformatie

Bij het team insolventie in de rechtbank Rotterdam leefde al langere tijd de
wens om in het kader van het toezicht op curatoren (en bewindvoerders) niet
alleen uit te gaan van het individuele dossier, ervaringen van de RC’s, derden
en onderbuikgevoelens, maar ook van meer harde informatie, stuurinformatie.
In de rechtbank Rotterdam wordt daarom al sinds 2013 bij de kantoor-
gesprekken met curatoren gebruik gemaakt van stuurinformatie, waarbij de
gegevens teruggaan tot alle faillissementen die sinds 1 januari 2010 zijn
afgewikkeld. De eerste jaren ging dat via Excelsheets met financiële informa-
tie, tegenwoordig kan deze informatie steeds meer rechtstreeks uit Toezicht
worden gehaald.36 En dat laatste leidt ertoe dat het houden van kwantitatief
toezicht en het doen van onderzoek naar onder meer stuurinformatie in
faillissementen steeds betrouwbaarder wordt bij gebruikmaking van Toezicht.

4.3. Wat leert stuurinformatie uit Toezicht ons?

In Toezicht worden gestructureerde data uit de verslagen en het financieel
eindverslag dat de curator opstelt bij afwikkeling van het faillissement
verzameld. Dat levert nu, en zeker op termijn, veel interessante en relevante
informatie op. Niet alleen omtrent de wijze van afwikkeling van faillissemen-
ten, maar ook zal deze stuurinformatie antwoord gaan geven op de vraag waar
de tijd in een faillissement aan wordt besteed omdat ook per tijdschrijfgroep de
gemaakte tijd wordt genoteerd én de opbrengsten per tijdschrijfgroep door de
curator in Toezicht worden ingevuld. Naarmate het aantal afgewikkelde
faillissementen dat is geregistreerd in Toezicht toeneemt, wordt de informatie
betrouwbaarder (vertekende uitslagen spelen dan geen rol meer) en interes-
santer.

Ik zal kort ingaan op enkele onderdelen, waarbij ik gebruik heb gemaakt van
zowel landelijke informatie als informatie uit het arrondissement Rotterdam.
Maar eerst enkele kanttekeningen:
– Uitgegaan is van de cijfers per 19 (landelijk) en 16 (rechtbank Rotterdam)

november 2021.
– De stuurinformatie in Toezicht is nog in ontwikkeling, er wordt daarom

geen garantie gegeven van volledigheid en volledige juistheid.
Zo werd bijvoorbeeld in een faillissement door een curator bij het noteren
van de opbrengst een komma vergeten, waardoor hij in dat faillissement

36. Zie ook hierover J.C.A.T. Frima, ‘Meten is weten, spreken is goud: KPI’s en het kantoor-
gesprek van de rechter-commissaris met de curator’, FIP 2021/94.
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volgens het systeem een uurtarief van EUR 4.500 had ontvangen. Deze
evidente fouten moeten nu nog handmatig worden aangepast, maar het
systeem zou “rare getallen” moeten kunnen uitfilteren, of in ieder geval
diegene die die getallen invoert (de curator) de vraag moeten stellen of dit
wel de bedoeling is.

– Landelijk waren er op 19 november 2021 20.401 afgewikkelde faillisse-
menten in het systeem ingevoerd. Van slechts 1.588 faillissementen is het
financieel eindverslag ook in het systeem opgenomen. Het financieel
eindverslag geeft meer informatie, maar wordt pas sinds ongeveer een
jaar ook met gestructureerde data in het systeem verwerkt.

– In het dashboard van de rechtbank Rotterdam waren op 16 november 2021
1.870 faillissementen afgewikkeld in Toezicht, waarvan 245 met een
financieel eindverslag.

– Het aandeel zaken van de rechtbank Rotterdam in het landelijke systeem is
daarmee nog geen 9,2% van alle in Toezicht afgewikkelde faillissementen,
terwijl thans 11,4% van de lopende faillissementen in Nederland bij de
rechtbank Rotterdam in behandeling is. De reden van dat verschil zal
gelegen zijn in het feit dat in de rechtbank Rotterdam is besloten om in
beginsel geen lopende faillissementen in het digitale systeem te plaatsen,
zodat faillissementen die zijn uitgesproken voor 2015 (voordat Toezicht in
Rotterdam van start ging) niet zijn gedigitaliseerd en dus ook niet in deze
cijfers meetellen.

– Pas sinds 25 juli 2019 wordt het aantal gewerkte uren vanaf het begin van
het faillissement in de Toezicht-stuurinformatie verwerkt, zodat er hierna
aparte overzichten zijn gemaakt voor faillissementen die zijn uitgesproken
vanaf 1 augustus 2019 en zijn afgewikkeld voor 19 november 2021.

– Ongeveer 1/3 van de faillissementen in Toezicht maakt deel uit van een
zogenaamde cluster. Vaak zijn dat een werkmaatschappij en een holding, of
een VOF met vennoten. Dat betekent dat het totaal aantal “zelfstandige”
faillissementen met tenminste 1/3 moet worden verminderd (omdat een
cluster minstens uit twee faillissementen bestaat en clusters meestal door
een curator gezamenlijk, al dan niet formeel geconsolideerd, wordt behan-
deld).
Het komt zeer regelmatig voor dat in één van de faillissementen van de
cluster de boedel en de uren zitten, en de rest “leeg meelift”. Bij onderzoek
zouden die clusters, die toch een groot deel van het totaal aantal faillisse-
menten in Toezicht betreft, separaat moeten worden beoordeeld. Dat is in
de komende overzichten echter niet gebeurd.

– Dat leidt terstond tot de belangrijkste kanttekening: het systeem is in
ontwikkeling. Er zullen nog meer en over een langere periode faillisse-
menten moeten worden ingevoerd teneinde de betrouwbaarheid van de
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kwantitatieve gegevens te doen groeien. In de rechtbank Rotterdam wordt
ervaren dat 1.870 faillissementen op een totaal van zo’n 70 curatoren te
weinig is om al echte conclusies te trekken.

Al deze kanttekeningen laten evenwel onverlet dat de stuurinformatie in
Toezicht een goudmijn aan informatie op kan (gaan) leveren (na het stellen
van de juiste vragen).

Hierna volgen enkele grafieken die zijn gebaseerd op stuurinformatie die gehaald
is uit Toezicht.37 Met alle voorbehouden die hiervoor zijn genoemd, zal worden
geprobeerd enige bemerkingen te halen uit de cijfers die thans ter beschikking
staan. De belangrijkste conclusie zal evenwel zijn, zo waarschuw ik maar alvast,
dat meer kwantiteit en meer kwantitatief onderzoek noodzakelijk is.

4.3.1. De looptijd van faillissementen
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Vallen uit de hier getoonde grafiek al conclusies uit te trekken? Ja, maar met de
hiervoor onder 3.3 geformuleerde kanttekeningen in gedachte, slechts in
beperkte mate. Eerst geef ik aan waarom niet, daarna probeer ik toch enkele
conclusies te trekken.

37. Bronnen: Toezicht, geraadpleegd op 19 november 2021 (landelijk) en op 16 november
(rechtbank Rotterdam) en InfoRM Het Datawarehouse voor de Rechtspraak, geraadpleegd
op 21 november 2021.
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De grafiek bekijkend, valt op dat in Rotterdam faillissementen gemiddeld
korter lopen dan het landelijk gemiddelde. Immers, slechts 14,4% van de
faillissementen loopt langer dan drie jaar tegenover een landelijk gemiddelde
van 31,9%. Is dat waar of niet waar?

Als hiervoor aangegeven, heeft Rotterdam maar in zeer beperkte mate
faillissementen van voor 2015 in het systeem ingevoerd. Andere rechtbanken
hebben dat (deels) wel gedaan. Het is dus niet raar dat in het Toezicht-systeem
landelijk procentueel meer oude faillissementen zijn afgewikkeld dan in
Rotterdam. Niet waar dus.

En toch is het waar, wanneer wordt gekeken naar de landelijke data die niet
alleen digitale, maar ook papieren faillissementen telt:

Faillissementen afgewikkeld in 3 jaar Landelijk Rotterdam

2017 68,8% 71,3%

2018 64,7% 70,9%

2019 63,7% 71,2%

2020 67,8% 77,6%

2021 (tot 21/11) 68,5% 80,2%

Dan wordt de vraag interessant: hoe komt dat? Zijn de curatoren in sommige
arrondissementen sneller dan andere? Zijn sommige rechtbanken sneller in de
afwikkeling dan andere? Wat is de rol van de Belastingdienst, die in de fase
van afwikkeling vaak erg lang op zich laat wachten met reageren waardoor een
curator niet kan afwikkelen? Behandelen sommige rechtbanken meer makke-
lijke (en daarmee veelal korter lopende) faillissementen dan andere rechtban-
ken?

In Rotterdam lijkt het voorts of vaker binnen zes maanden wordt afgewikkeld.
Of is er een vertekend beeld omdat de 36+ maanden-categorie in Rotterdam
relatief lager is?

Een uitleg waarom de 6-12 maanden-categorie in Rotterdam lager is dan
landelijk, denk ik wel te kunnen geven omdat in Rotterdam de afspraak is dat
ieder faillissement in principe alle jaargetijden moet hebben meegemaakt,
omdat “je nooit weet wat er in een jaar gebeurt.” Curatoren dienen dan ook op
zijn vroegst bij het derde verslag (na zeven maanden) een verzoek tot
afwikkeling van het faillissement in, waarna de afwikkeling feitelijk pas na
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12 maanden een feit is. Op de faillissementen die binnen een jaar worden
afgewikkeld, kom ik hierna onder 4.3.4 terug.

Meer data en nader onderzoek zijn dus ook hier noodzakelijk.

4.3.2. Het boedelactief

Over de omvang van het boedelactief wordt veel gediscussieerd. Het is vaak te
weinig, en gesuggereerd wordt wel dat EUR 2.500 boedelactief een minimum
zou moeten zijn voor een curator om een leeg faillissement af te wikkelen. Dan
komt direct de vraag op: hoe vaak zit er minder dan EUR 2.500 in een boedel?

Hier wreekt zich het probleem dat de stuurinformatie nog onvoldoende data
bevat; niet alleen kan nog maar gekeken worden naar een beperkt aantal zaken,
het onderscheid landelijk en lokaal is ook nog niet goed te maken.
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Wel vallen enkele punten op:
– In iets meer dan de helft van de faillissementen is de boedel hoger dan EUR

10.000.
– In 23,9% van de faillissementen bedraagt de boedel maximaal EUR 2.500.
– Bij een boedel van EUR 2.500 kan de curator slechts 11 uur werken (zonder

verschotten) voordat de hele boedel is opgesoupeerd. Daarbij wordt
uitgegaan van een uurtarief van EUR 226 per uur, het Recofa-basistarief
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(ervan uitgaande dat er flink wordt gedelegeerd, nu het tarief van een
curator met meer dan drie jaar ervaring al hoger is dan dit basistarief).

– In ruim 40% van de gevallen blijft het boedelsaldo onder de EUR 10.000 is
(wat neerkomt op maximaal 45 uur betaald werk door de curator).

– Als hiervoor aangegeven, moet hier speciale aandacht worden besteed aan
clusters, temeer nu ongeveer 1/3 van het totaal aantal faillissementen deel
uitmaakt van een cluster. In een cluster komt het, zoals gezegd, regelmatig
voor dat het werk en het actief zich bevinden in één van de faillissementen
van de cluster, en de andere cluster-zaken leeg zijn (zowel qua activiteiten
als qua boedel).

– Daarnaast moet rekening worden gehouden met de faillissementen uitge-
sproken op de voet van artikel 350 Fw.
Wanneer een wettelijke schuldsaneringsregeling eindigt omdat, kort ge-
zegd, saniet de verplichtingen uit de wettelijke schuldsanering niet goed
nakomt (de gronden zijn genoemd in artikel 350 lid 3 onder c tot en met g
Fw) en er zijn baten beschikbaar om daaruit vorderingen geheel of
gedeeltelijk te voldoen, verkeert de saniet van rechtswege in staat van
faillissement zodra de uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan (artikel
350 lid 5 Fw). De WSNP-bewindvoerder wordt dan meestal aangesteld tot
curator en de baten worden op korte termijn (enkele maanden) verdeeld
onder de crediteuren (na aftrek van salaris van de bewindvoerder). Deze
faillissementen lopen over het algemeen kort, de baten in deze faillisse-
menten zullen vaak laag zijn, en de werkzaamheden en daarmee gepaard
gaande kosten van de curator-WSNP-bewindvoerder ook (in beginsel 4 tot
8 uur tegen een tarief van maximaal EUR 13538).

– Ook moet rekening gehouden met geslaagde verzetten en hoger beroepen.
In deze zaken wordt over het algemeen weinig tijd aan het faillissement
besteed, en de kosten van de curator worden voldaan.39 Ik kom daar later
nog op terug.

Landelijk en voor de rechtbank Rotterdam zijn meer precieze cijfers aanwezig
voor de faillissementen die zijn uitgesproken ná 1 augustus 2019 en zijn
afgewikkeld vóór 19 november 2021. Let op: dat betreft dus uitsluitend
faillissementen die maximaal 2 jaar en een kleine vier maanden hebben
gelopen. De verwachting lijkt gewettigd dat dat gemiddeld minder grote
faillissementen zijn.

38. Aldus aangegeven in de bewindvoerdershandleiding van de rechtbank Rotterdam, versie
oktober 2020.

39. Hoewel de wet in artikel 15 lid 3 Fw dat niet eist, zie de noot van I.R.P.J. van Ham bij
Rechtbank Rotterdam, 13 mei 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:4003, JOR 2019/233.
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Bij de korter lopende faillissementen valt op dat de opbrengst wat lager is dan
alle afgewikkelde faillissementen in Toezicht waar een financieel eindverslag
bij is gevoegd.40 Voorzichtig kan gesteld worden dat de korter lopende
faillissementen veelal meer eenvoudig van aard zijn. Maar voordat die
conclusie kan worden getrokken, moeten eerst de faillissementen uitgesproken
op de voet van artikel 350 Fw, de geslaagde hoger beroepen en verzetten en
clusters eruit worden gefilterd. Werk aan de winkel!

4.3.3. Het aantal gewerkte uren in faillissementen uitgesproken vanaf
1 augustus 2019 en afgewikkeld voor 19 november 2021

Kijkend naar voorgaande grafieken, komt meteen de vraag op: hoeveel uur
besteedt een curator aan het faillissement? Helaas zijn deze gegevens pas voor
faillissementen uitgesproken sinds 25 juli 2019 volledig beschikbaar, waarbij
maar een beperkt aantal van de faillissementen die uitgesproken zijn sinds
1 augustus 2019, zijn afgewikkeld per 19 november 2021 (looptijd maximaal
twee jaar en enkele maanden) en het daarmee niet een erg representatieve
grafiek is, net als de tweede grafiek getoond onder 4.3.2 hiervoor. Toch is het
aardig om een eerste indruk te krijgen van de gemaakte uren in deze relatief
kortlopende faillissementen.

40. Ook die aantallen zijn beperkt. Kennelijk is ongeveer de helft van de faillissementen waar
een Financieel Eindverslag is ingediend, uitgesproken ná 1 augustus 2019.
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Hier is de eerste conclusie: wat wordt er toch weinig tijd besteed aan de
afwikkeling van (kortlopende) faillissementen! Maar…. ook hier weer enkele
kanttekeningen.
– Kortlopend betekent in deze echt: kortlopend, want minder dan 2 jaar en

vijf maanden.
– De zaken waaraan weinig tijd wordt besteed, zullen, als hiervoor reeds

aangegeven, relatief vaak geslaagde verzetten tegen op verstek uitgespro-
ken faillissementen zijn, geslaagde hoger beroepen en faillissementen ex
artikel 350 lid 5 Fw.

Oftewel: op grond van bovenstaande grafiek kan niet zonder meer de conclusie
worden getrokken dat curatoren weinig tijd besteden aan de afwikkeling van
faillissementen, nu niet duidelijk is aan welke zaken veel tijd wordt besteed, en
aan welke zaken minder tijd wordt besteed.

Wel kan de voorlopige conclusie worden getrokken dat curatoren in veel
faillissementen niet hun (volledige) salaris ontvangen. Hoeveel dat is, is
evenwel op grond van deze gegevens niet te concluderen – ervan uitgaande
dat bij geslaagde verzetten en hoger beroepen en de faillissementen uit
omgezette schuldsaneringen, de curator in het algemeen zijn volledige salaris
zal ontvangen.

Nader (kwantitatief) onderzoek is ook op dit punt nodig.
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4.3.4. Wijze afwikkeling faillissement
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Uit deze stuurinformatie valt in ieder geval op te maken dat de meeste
faillissementen worden opgeheven wegens gebrek aan baten. Maar dat wisten
we al. En is dan weer geen nieuws.

Wel weer interessant is de vraag waarom de rechtbank Rotterdam net iets
minder opheffers kent dan landelijk, waarbij dit verschil bij de hiervoor onder
4.3.2 genoemde kortlopende faillissementen nog groter is (70,1% landelijk
tegenover 61,3% rechtbank Rotterdam). Ook is interessant om nader te
onderzoeken waarom de rechtbank Rotterdam procentueel meer vernietigingen
na verzet heeft dan landelijk (7% tegenover 3,7% landelijk). Dat is, toeval
bestaat immers niet, ook recent door de rechters-commissarissen in de
rechtbank Rotterdam opgemerkt en onderwerp van Rotterdams onderzoek.

Ook deze informatie moet verder worden onderzocht, en wellicht dat er ook
(kleine) verschillen zijn bij andere rechtbanken die daar aanleiding kunnen zijn
voor nader onderzoek.
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4.3.5. Procederen in faillissementen

Eerder heb ik al eens geschreven over niet-wetenschappelijk onderzoek mijn-
erzijds naar het procederen in faillissementen.41 Ik heb toen 1.686 afgewik-
kelde Rotterdamse faillissementen bekeken van 30 Rotterdamse curatoren, rijp
en groen door elkaar. In 6,7% van die faillissementen was een procedure
gevoerd, terwijl deze procedures in 72,5% van de gevallen de boedel meer
hebben opgeleverd dan gekost. Niet is gekeken wie de procedure had ge-
ëntameerd (de curator of een ander), en ook is niet gekeken hoeveel van de
27,5% “verlieslatende” procedures een op geld waardeerbaar geschil betrof.

Ook hier zou relatief eenvoudig nader onderzoek kunnen en moeten worden
gedaan met als basis het Toezicht-systeem, omdat uit Toezicht per tijdschrijf-
groep wordt bijgehouden hoeveel uur wordt besteed per tijdschrijfgroep, en
wat de opbrengst is in het faillissement per tijdschrijfgroep.

4.4. Samenvattend

Toezicht kan een interessante inkijk geven in de wijze waarop faillissementen
worden afgewikkeld, en op welke wijze in het faillissement wordt gewerkt aan
het doel van het faillissement als omschreven in 1893. Zo zal uit Toezicht zeer
eenvoudig gehaald kunnen worden aan welke tijdschrijfgroepen de curator zijn
tijd heeft besteed, en wat dat de boedel heeft opgeleverd. Op deze wijze kan
worden bezien of de curator zijn tijd besteed aan de taken die hem in de
Faillissementswet van 1893 zijn toebedeeld, of (steeds meer) aan de publieke
taken zoals omschreven onder 2 van deze bijdrage (en in de bijdragen in deze
bundel van Franken en Van Tilburg & Van Faassen). Meer data zijn evenwel
nodig alvorens conclusies kunnen worden getrokken.

5. Tot slot

In literatuur, rechtspraak en wetgeving wordt op dit moment de principiële
discussie wat het doel van het faillissement is naar mijn mening niet, althans
onvoldoende, gevoerd. Het is altijd gefragmenteerd: moet een curator rekening
houden met belangen van maatschappelijke aard, wat is een boedelschuld,
moet een curator rekening houden met patiënten bij de deconfiture van een
ziekenhuis, moet de curator rekening houden met de belangen van werkne-
mers, heeft de curator bij fraude een taak, moet een curator een bestuursverbod

41. J.C.A.T. Frima en A.E. de Vos, ‘Het machtigingsverzoek: de bestuurder gehoord?!’, FIP
2019, 258.
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eisen? Altijd ad hoc discussies die zonder twijfel relevant zijn, maar waar
geen/onvoldoende rekening wordt gehouden met het grote plaatje: wat is het
doel van het faillissement?

Als rechter-commissaris heb ik hier geen mening over, maar ik heb wel een
mening over het feit dat die discussie principieel zou moeten worden gevoerd,
alle belangen van alle stakeholders in aanmerking nemend.

Er dient naar mijn mening diepgaand (kwantitatief) onderzoek te worden
gedaan naar de wijze van afwikkeling van faillissementen, de kosten die dat
met zich mee brengt en waar de kosten (lees: tijd) aan worden besteed. Het
recente Rapport van het WODC over positie van concurrente schuldeisers42 is
hiertoe een aanzet, maar onvoldoende om conclusies aan te verbinden.

Voorts dient een principiële discussie te worden gevoerd over de vraag voor
wiens rekening de publieke taken van de curator moeten komen: voor de
schuldeisers, voor de curator (in het geval er geen boedel is), of voor de
overheid?

Daarnaast dient de curator, met het doel van het faillissement voor ogen, zo
vroeg mogelijk in het faillissement (in beginsel uiterlijk bij het derde verslag)
een kosten-baten analyse te maken wat de financiële consequenties van zijn
handelen zijn, wie er gebaat is bij zijn handelen en waarom. Waar mogelijk zou
dit transparant moeten worden gemaakt.

Uit het voorgaande kan uitsluitend worden geconcludeerd dat het doel van het
faillissement niet eenvoudig meer is te formuleren. Wat evenwel wel opvalt, is
dat zonder dat de principiële discussie over het doel van het faillissement, er
jurisprudentie is ontwikkeld en wetgeving is ingevoerd die het faillissements-
recht verder compliceert, zonder dat er sprake lijkt te zijn van een lange-
termijnvisie. Hopelijk is het op 1 november 2021 in consultatie gegane
“Consultatiedocument betreffende het insolventierecht”43 een mooie aanlei-
ding om niet alleen die discussie te voeren, maar ook om aan de uitkomsten
van die discussie consequenties te verbinden.

Dit artikel is afgesloten op 25 november 2021.

42. Karapetian, Lennarts & Verstijlen, De positie van concurrente schuldeisers in faillissement,
rapport aan het WODC uitgebracht door Rijksuniversiteit Groningen, 2021.

43. www.internetconsultatie.nl/consultatieinsolventie.
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Het primaat der schuldeisers

MR. M.J.M. FRANKEN MA1

Inleiding

In insolventiesituaties zijn vele andere belangen dan die van de schuldeisers aan de
orde. De belangen van de schuldenaar zelf, maar ook van algemenere en meer
maatschappelijke aard, zoals fraudebestrijding, behoud van werkgelegenheid,
behoud van kapitaal en kennis, gereguleerde voortzetting van gezondheidszorg,
nutsvoorzieningen of betalingssystemen, alsook milieubelangen. Regelmatig ont-
vouwt zich de discussie of die andere belangen (dan die van de gezamenlijk
schuldeisers) in het kader van de diverse insolventieprocedures behartigd moeten
worden. En zo ja, in welke mate. Moet of mag er rekening mee worden gehouden?
Moeten die andere belangen eventueel prevaleren? Of juist niet?

In het verleden is hierover in de literatuur regelmatig gedebatteerd. Deze
bijdrage heeft tot doel de stand van zaken op dit moment aan een beschouwing te
onderwerpen. Daartoe zal eerst worden bezien hoe de wetgever zelf de schuldei-
sersbelangen heeft behandeld. En wel vanaf de invoering van de Faillissementswet
in 1896 tot en met de laatste loot aan de insolventiestam, de per 1 januari 2021
ingevoerde titel betreffende de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA).
Vervolgens wordt ingegaan op die andere belangen, waarna onderzocht wordt wat
de mogelijke oplossingen zouden kunnen zijn ingeval verschillende belangen met
elkaar botsen. De conclusie zal zijn dat het primaat van de gezamenlijke
schuldeisers er niet alleen altijd was, maar ook moet blijven.

Schuldeisersbelang en wet(sgeschiedenis)

In de (wets)geschiedenis van ons huidige insolventiestelsel, inmiddels bestaande
uit vier verschillende procedures, staan de schuldeisersbelangen voorop. Dat blijkt
al uit de Wet van 30 september 1893, die op 1 september 1896 in werking is
getreden. In deze Faillissementswet wordt in Titel I het faillissement zelf, het
allereerste insolventiescenario, gezien als ‘een gerechtelijk beslag op het geheele

1. Mart Franken was van 1973 tot 2016 werkzaam als advocaat en curator bij Van Iersel
Luchtman Advocaten te Breda.
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vermogen des schuldenaars ten behoeve zijner gezamenlijke schuldeischers.’2

Middels het faillissement wordt het gehele vermogen van de schuldenaar te gelde
gemaakt en de opbrengst daarvan onder zijn schuldeisers verdeeld, naar gelang
ieders rang. Het faillissement is dus in feite een uitwerking van hetgeen thans is
geregeld in Titel 10 van Boek 3 van het BW, het verhaalsrecht op goederen, met
dien verstande dat het verhaal is gecollectiviseerd.3 De wetgever van toen
bevestigt het in nog andere bewoordingen:

“De instelling van het faillissement beoogt 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, en het
geheele samenstel der bepalingen, welke in eene failietenwet worden gevon-
den, heeft geen ander doel dan die billijke verdeeling voor te bereiden, te
waarborgen en te bewerkstelligen.”4

In de loop van de meer dan 125 jaren die verstreken zijn sinds de invoering van
deze wet, zijn er vele wetswijzigingen geweest. Doch alle in de loop der tijd
doorgevoerde wijzigingen hebben de fundamenten van de faillissementsrege-
ling ongewijzigd gelaten. Het faillissement is en blijft primair gericht op het te
gelde maken van het gehele vermogen van de schuldenaar, waarna de
opbrengst volgens ieders rang onder de schuldeisers wordt verdeeld. Het
faillissement is en blijft gericht op maximalisering van de opbrengst, opdat
de schuldeisers zo optimaal mogelijk bevredigd kunnen worden. In de loop der
jaren zijn stemmen opgegaan om te komen tot grondige herziening en herijking
van de faillissementsregeling. Daarbij is ook wel bepleit dat de wetgever in een
(her)nieuw(d) systeem niet primair zou moeten uitgaan van het primaat van de
schuldeisers, maar daarin ook oog zou moeten hebben voor andere belangen,
zoals continuïteit van de onderneming, werkgelegenheid en andere belangen
van maatschappelijke aard. Maar dit al heeft er tot op heden niet toe geleid dat
de focus op de faillissementsdoelstelling wezenlijk is veranderd. Integendeel!

De ambtelijke MDW-werkgroep Modernisering Faillissementsrecht komt in
haar rapport van 2001 tot de aanbeveling: ‘De centrale doelstelling van het
Nederlandse insolventierecht dient naar het oordeel van de werkgroep met het

2. S.C.J.J. Kortmann &N.E.D. Faber,Geschiedenis van de Wet op het faillissement en de surséance
van betaling, deel I (1896), (Serie Onderneming en Recht nr. 2-I), Zwolle: Tjeenk Willink 1994,
p. 7.

3. Eertijds onder het oude BW was dat artikel 1177 e.v.
4. Kortmann/Faber 1994, p. 27.
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oog op het vereiste vertrouwen in het maatschappelijk verkeer primair gericht
te blijven op voldoening van schuldeisers.’5

In het kader van de roep om algehele herziening is in april 2003 een
staatscommissie ingesteld (Commissie Kortmann) teneinde de regering en
beide Kamers te adviseren over nieuwe wetgeving op het terrein van het
insolventierecht. Deze commissie kwam in november 2007 met een volledig
nieuw Voorontwerp voor een Insolventiewet, met daarbij een uitgebreide
toelichting.6 In een van de eerste artikelen van dat Voorontwerp staat dat
een insolventieprocedure strekt of tot tegeldemaking van het vermogen van de
schuldenaar en verdeling van de opbrengst onder de gezamenlijke schuldeisers
of tot sanering van de schulden van de schuldenaar.7 In de toelichting daarbij
maakt de Commissie de volgende opmerkingen:

“Aan het voorontwerp ligt de gedachte ten grondslag dat in een insolventiepro-
cedure het belang van de schuldeisers voorop dient te staan […] Evenals in de
Faillissementswet staat in de Insolventiewet de behartiging van de verhaalsbelan-
gen van de gezamenlijke schuldeisers voorop. […] Dat het belang van de
gezamenlijke schuldeisers voorop dient te staan, betekent evenmin dat geen
rekening mag worden gehouden met andere belangen, zoals de belangen van de
schuldenaar of belangen van maatschappelijke aard, zoals werkgelegenheid en
milieu. Dergelijke belangen kunnen onder omstandigheden prevaleren boven het
belang van bepaalde individuele schuldeisers. Zij gaan niet voor het belang van de
gezamenlijke schuldeisers. […] Niet alleen het belang van de schuldeisers, maar
ook het algemeen belang vereist dat het insolventierecht is gericht op maxima-
lisatie van de waarde van de boedel – ongeacht de wijze waarop dat in een concreet
geval het beste kan worden gerealiseerd – en dat wordt voorzien in een tijdige en
efficiënte afwikkeling van de insolventie.”8

Kortom, ook in dit Voorontwerp is het uitgangspunt gelijk aan dat van de wet
van 1893: optimalisatie van de verhaalsbelangen van de (gezamenlijke)
schuldeisers, zowel bij liquidatie als bij een akkoord.

Ondanks het feit dat het Voorontwerp uiteindelijk in de onderste la van het
ministerie verdween, bleef de roep om na te denken over ons systeem, mede
als gevolg van de golf van faillissementen na de economische crisis van 2008.

5. Rapport Modernisering Faillissementsrecht, tweede fase (Eindrapport MDW-werkgroep,
oktober 2001), docplayer.nl/9062321-Eindrapport-mdw-werkgroep-modernisering-
faillissementsrecht-tweede-fase.html, p. 28.

6. S.C.J.J. Kortmann & N.E.D. Faber, Geschiedenis van de Faillissementswet, Voorontwerp
Insolventiewet, Deventer: Kluwer 2007, (Serie Onderneming en Recht nr. 2-IV).

7. Kortmann/Faber 2007, artikel 1.1.2-Doel.
8. Kortmann/Faber 2007, p. 137-138.
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De wetgever heeft in 2012 besloten tot een ‘Programma Herijking Faillisse-
mentsrecht’. Dit berustte op drie pijlers, te weten (a) fraudebestrijding,
(b) versterking van het reorganiserend vermogen van bedrijven en (c) moder-
nisering van de faillissementsprocedure.9

Een van de hieruit voortspruitende wijzigingen betrof de invoering van de
zogeheten ‘pre-pack-regeling’, met als voornaamste onderdeel de mogelijkheid
om, voorafgaande aan een faillissement, een beoogd curator aan te stellen (Wet
Continuïteit Ondernemingen I, WCO-I). Maar ook ten aanzien van deze, door
de Tweede Kamer in 2016 met algemene stemmen aangenomen, wijziging van
de Faillissementswet is toen niet getornd aan de oorspronkelijke uitgangspun-
ten. Het nieuwe artikel 364 Fw vermeldt in lid 1 als taak van de beoogd curator
dat hij wordt ‘betrokken bij de voorbereiding van een mogelijk faillissement en
daarbij de belangen van de gezamenlijke schuldeisers van de schuldenaar
[behartigt]’. In een voorontwerp ervan was nog opgenomen dat een verzoek tot
aanwijzing kan worden gedaan indien (a) daarmee het belang van zijn
gezamenlijke schuldeisers gediend is of (b) belangen van maatschappelijke
aard – zoals de openbare orde en veiligheid, de continuïteit van de door de
schuldenaar gedreven onderneming en het behoud van werkgelegenheid voor
de in die onderneming aanwezige werknemers – hiermee gebaat zouden zijn.
In het uiteindelijk aangenomen wetsvoorstel is het b-gedeelte komen te
vervallen. De reden daarvoor is ook expliciet toegelicht:

“De eerste grond – het belang van de gezamenlijke schuldeisers – is nader
geconcretiseerd. Dit belang bestaat eruit dat het faillissement voor hen zo min
mogelijk schade meebrengt. Anders gezegd is het voor de schuldeisers van belang
dat er in het faillissement een zo hoog mogelijke boedelopbrengst kan worden
opgebracht, zodat hun vorderingen voor een zo groot mogelijk gedeelte zullen
kunnen worden voldaan. […] De faillissementsprocedure is immers primair
gericht op de vereffening van het vermogen van de schuldenaar ten behoeve
van zijn gezamenlijke schuldeisers. Volgens de bestaande jurisprudentie mag de
curator bij zijn taakuitoefening in een faillissement maatschappelijke belangen wel
meewegen, maar dit betekent niet dat deze – waar sprake is van conflicterende
belangen – voorrang zouden mogen krijgen op de belangen van de gezamenlijke

9. Kamerstukken II 2012/13, 29 911, nr. 74. Inmiddels zijn twee van de drie tot de fraudepijler
behorende wetsvoorstellen per 1 juli 2016 in werking getreden, te weten de Wet
civielrechtelijk bestuursverbod (Stb. 2016, 153) en de Wet herziening strafbaarstelling
faillissementsfraude (Stb. 2016, 154). Per 1 juli 2017 trad in werking de Wet versterking
positie curator (Stb. 2017, 124). Per 1 januari 2019 gold dat ook voor de Wet modernisering
faillissementsprocedure (Stb. 2018, 348).
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schuldeisers. Omdat het niet de bedoeling was om van deze lijn af te wijken, is
besloten om de tweede grond te schrappen.”10

Opnieuw koos dus de wetgever uitdrukkelijk voor het primaat van de
schuldeisers. Dat deze er inmiddels wellicht anders over denkt, komt hierna
aan de orde bij bespreking van de beoogde novelle bij de behandeling van deze
WCO-I in de Eerste Kamer.

In de Faillissementswet van 1896 is in Titel II ook een surseanceregeling
opgenomen. Uitgangspunt was toen evenwel slechts een tijdelijk moratorium
voor de schuldenaar jegens zijn schuldeisers, met als strekking de uiteindelijke
volledige bevrediging van die schuldeisers. In een akkoordaanbieding is
aanvankelijk niet voorzien. Die kwam er pas in 1935, toen het aanbieden en
doen homologeren van een (dwang)akkoord aan (uitsluitend) concurrente
schuldeisers mogelijk werd gemaakt.11 De wetgever oordeelde toen:

“De regeling van het dwangakkoord moet zoodanig zijn, dat den schuldei-
schers zooveel mogelijk wordt gewaarborgd, dat het akkoord inderdaad in hun
aller belang is.”12

De Commissie Kortmann kwam in 2007 tot de conclusie dat de surseance-
regeling niet beantwoordt aan hetgeen de wetgever daarmee voor ogen heeft
gehad: het voorkomen van faillissement door de schuldenaar een tijdelijke
opschorting van zijn betalingsverplichtingen te bieden.13 Door de Commissie
is afschaffing van de bestaande surseancefiguur bepleit. In haar visie moest er
één insolventieprocedure komen, met één ingang. Daarna moet een keuze
worden gemaakt voor hetzij de verkoop van de activa in een liquidatieproce-
dure, hetzij een sanering van de schuldenpositie van de schuldenaar door
middel van een (dwang)akkoord. Haar voorzitter Kortmann constateert (in een
separate bijdrage):

“Hij [de bewindvoerder] is de professionele deskundige die in geval van een
insolventieprocedure het beste de keus kan maken tussen liquidatie of
reorganisatie van (een deel van) de onderneming. Daarbij zal hij, evenals

10. Zie MvT, Kamerstukken II 2014/15, 34 218, nr. 3, p. 45-46. De behandeling van deze pre-
pack-wet ‘hangt’ nog bij de Eerste Kamer. Daarover later meer.

11. S.C.J.J. Kortmann & N.E.D. Faber Geschiedenis van de Faillissementswet, Wetswijzigin-
gen, Zwolle: Tjeenk Willink, 1995, p. 327-329; R.D. Vriesendorp, Insolventierecht,
Deventer: Kluwer 2013, nr. 108; W.L.P.A. Molengraaff/C.W. Star Busmann, De Faillisse-
mentswet 1951, Zwolle: Tjeenk Willink 1951, p. 603.

12. Kortmann/Faber 1995, p. 334.
13. Kortmann/Faber 2007, p. 139.
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onder het huidige recht, zich primair moeten laten leiden door het belang van
de gezamenlijke schuldeisers” [cursivering MF].14

In het kader van dit akkoordscenario wordt bovendien gewezen op artikel 272
lid 2 onderdeel 1 Fw. De rechtbank zal een in surseance aangenomen akkoord
niet mogen homologeren ‘indien de baten van de boedel de bij het akkoord
bedongen som te boven gaan.’ Dit betekent dat schuldeisers middels een
akkoord niet minder mogen ontvangen dan in een liquidatieregeling.15 Er is
dus een koppeling van de surseance met het liquidatiescenario. Bij die laatste
gaat het, zoals hiervoor is aangegeven, onmiskenbaar om het belang van de
gezamenlijke schuldeisers en hun daarin geviseerde optimale bevrediging. Dat
leidt noodzakelijkerwijs tot de conclusie dat ook in surseance de belangen van
de schuldeisers voorop staan.

De schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen (wsnp) is de derde loot
aan de stam van de insolventieprocedures. Deze is ingevoerd per 1 december
1998 en geregeld in Titel III van de Faillissementswet. De wsnp is, zoals het
faillissement, vooral een liquidatieregeling (ook al kent die, evenals faillisse-
ment, een akkoordmogelijkheid), gericht op tegeldemaking van het actief van
de schuldenaar. Ook deze is er primair op gericht schuldeisers zo optimaal
mogelijk te bevredigen. Maar er zit wel enige beperking aan die optimale
bevrediging. Een beperking in tijd. Natuurlijke personen, die failliet gaan,
blijven na afwikkeling van hun faillissement op grond van artikel 195 Fw
levenslang aansprakelijk voor hun schulden. Dat werd onwenselijk geacht. Op
de eerste plaats omdat dit niet geldt voor degenen, die zich omhullen met het
kleed van de rechtspersoonlijkheid. Want die rechtspersoon houdt door de staat
van insolventie op te bestaan, waardoor de daarin ‘schuil’ gaande personen in
beginsel ‘onbezwaard’ verder kunnen. Maar bovenal toch omdat levenslange
achtervolging door schuldeisers het risico in zich zou bergen dat de schulde-
naar onvoldoende zijn best doet om te trachten door arbeid inkomen en
eventueel vermogen te vergaren, en aldus geen nuttige bijdrage meer aan de
maatschappij zou kunnen gaan leveren. De wsnp regelt dat, naast de tegelde-
making van de activa van de schuldenaar, deze ‘slechts’ drie jaar zijn inkomen
boven een bepaald minimum ten behoeve van de schuldeisers ‘in de pot’ dient
te storten. Hetgeen dan vergaard is, wordt onder de schuldeisers verdeeld,
waarna de schuldenaar met een ‘schone lei’ verder kan, indien hij zich
overigens te goeder trouw heeft gedragen en de hem opgelegde verplichtingen

14. S.C.J.J. Kortmann, ‘Hoofdlijnen van het Voorontwerp, in: Het Voorontwerp Insolventiewet
nader beschouwd, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2008, p. 21.

15. Zie uitgebreider: M.J.M. Franken, ‘Het (dwang)akkoord en de (toekomstige) baten des
boedels’ TvI 2015/21, p. 138 e.v.
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is nagekomen. De wsnp kent dus zeker wel een sociale en maatschappelijke
component, maar houdt toch primair de focus op het schuldeisersbelang.

De vierde en meest recente insolventieprocedure geldt vanaf 1 januari 2021 en
is te vinden in Titel IV van Faillissementswet, genaamd ‘Homologatie van een
onderhands akkoord’ (WHOA). Deze insolventieprocedure is erop gericht om
een reorganisatie en herstructurering van ondernemingen buiten faillissement
te faciliteren. Een ondernemer, die (voor)ziet dat hij niet aan zijn verplichtin-
gen kan voldoen, heeft de mogelijkheid om aan zijn schuldeisers (en aandeel-
houders) een akkoord aan te bieden, dat vervolgens, nadat het door tenminste
één klasse van in klassen stemmende schuldeisers is aanvaard, door de rechter
bindend kan worden opgelegd aan de schuldeisers die daarmee niet instem-
men. Een dwangakkoord dus.

Maar ‘faciliteren’ betekent niet dat het belang van de ondernemer-schul-
denaar voorop staat. Integendeel, ook hier gaat het primair om de belangen van
de (gezamenlijke) schuldeisers. De onderliggende gedachte daarbij is juist dat
hun belangen het best gediend zijn bij een zodanige reorganisatie van het
passief van de onderneming dat zij kunnen profiteren van de meerwaarde, die
het resultaat is van de beoogde herstructurering. Dat het bovenal gaat om de
schuldeisersbelangen blijkt uit de wet zelf. Die belangen worden expliciet tot
uitdrukking gebracht in de artikelen 371 lid 4 Fw (benoeming herstructure-
ringsdeskundige), 376 lid 4 Fw (gelasten afkoelingsperiode), 380 lid 2 Fw
(benoeming observator), 384 lid 2 sub f (als hun belangen worden geschaad bij
het aangaan van nieuwe financiering).16 In ieder van deze artikelen wordt het
belang van de gezamenlijke schuldeisers verwoord. Dat komt bovendien nog
tot uiting in de artikelen 384 lid 3 en lid 4 sub c Fw, kortweg inhoudende dat de
rechtbank een homologatie van een akkoord kan of moet afwijzen, indien een
schuldeiser door het akkoord minder ontvangt dan in een liquidatiescenario,
dat zoals eerder al aangegeven, gericht is op optimale schuldeisersbevrediging.
Het belang van de gezamenlijke schuldeisers loopt tevens als een rode draad
door de Memorie van Toelichting bij de WHOA.17

Het moet er dus voor worden gehouden dat de wetgever, ononderbroken van 1893
tot 2021, het insolventierecht heeft gezien en is blijven zien als een (collectieve)
verhaalsprocedure ten behoeve van schuldeisers van de schuldenaar, met de

16. In dit verband wordt ook gewezen op het nieuwe artikel 42a Fw, waarin rechtshandelingen
in het kader van de WHOA als niet-paulianeus worden beschouwd als de rechter daartoe
een machtiging heeft gegeven, nadat hij heeft getoetst of de belangen van de gezamenlijke
schuldeisers daarmee gediend zijn.

17. Zie ook N.W.A. Tollenaar, ‘Het wetsvoorstel homologatie onderhands akkoord onder de
loep genomen’, TvI 2019/32, p. 218.
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belangen van de gezamenlijke schuldeisers als primaire focus. Dat geldt voor elk
van de in de loop der tijd ingevoerde vier insolventieprocedures. En het is in acht te
nemen door zowel de curator in faillissement, de bewindvoerder in surseance en
wsnp, en de herstructureringsdeskundige en observator – en daardoor in feite ook
de schuldenaar – in deWHOA. Dus zowel in de liquidatiescenario’s (faillissement
en wsnp) als in de akkoordregelingen (surseance enWHOA).18 Het verschil is dat
in de eerstbedoelde procedures de activa tegen de hoogst mogelijke opbrengst
worden verzilverd en de aldus gecreëerde pot geld over de schuldeisers wordt
verdeeld. In de akkoordregelingen geschiedt zo’n verzilvering, als uitgangspunt,
niet. De schuldeisers krijgen een bepaalde regeling aangeboden, meestal bestaande
uit betaling van een percentage van hun vorderingen. Bij de liquidatieregelingen
geschiedt de afwikkeling van de verhaalsrechten van de schuldeisers dus via de
‘actiefzijde’ van het vermogen van de schuldenaar, waaronder ook de zogeheten
reconstructievorderingen vallen (vorderingen uit hoofde van pauliana’s, onrecht-
matige daad, bestuurdersaansprakelijkheid e.d.). Bij de akkoorden vindt die
afwikkeling plaats via de ‘passiefzijde’, waarbij toch vooral de ‘reorganisatie-
waarde’ van de te herstructureren onderneming de basis van het akkoord moet
vormen.19

Andere belangen

De overheid heeft natuurlijk een veel bredere taak dan die van insolventiewetge-
ver. Zij draagt zorg voor het algemeen belang op vele andere terreinen, zoals
gezondheidszorg, jeugdzorg, onderwijs, milieu, economie en fraudebestrijding. In
ogenschijnlijk toenemende mate wenst de wetgever het op schuldeisers gerichte
insolventiesysteem tevens te gebruiken om allerlei algemene belangen daarin te
vervlechten, ondanks en (waarschijnlijk) naast de al 125 jaren volgehouden
genoemde primaire focus. Zeker nu ook instituties in deze ‘overheids’sectoren,
al dan niet als nevengevolg van hun vergaande (neoliberale) privatisering,
insolvent kunnen raken, lijkt die aandacht meer reliëf te krijgen. De wetgever
lijkt zich hierbij vooral te baseren op en voelt zich daarbij gesterkt door enige al
wat oudere arresten van de Hoge Raad, waarin hij heeft bepaald dat een curator
ook maatschappelijke belangen ‘dient’ te behartigen.20

18. Weliswaar kennen de faillissements- en wsnp-procedures ook de mogelijkheid een akkoord
aan te bieden, maar deze zijn toch primair gericht op de liquidatie van het vermogen van de
schuldenaar.

19. Zie verder daarover: M.J.M. Franken, Het Insolventiepassief, Deventer: Wolters Kluwer
2019, p. 26 e.v.

20. HR 24 februari 1995, NJ 1996/472, m.nt. WMK (Sigmacon-II); HR 19 april 1996, NJ 1996/
727, m.nt. WMK (Maclou); HR 19 december 2003, NJ 2004/293, m.nt. PvS (Mobell/
Interplan).
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Die gedachte verdient een behoorlijke relativering, want die arresten moeten
wel goed, en vooral in hun eigen context, worden gelezen. Die context was dat
alle drie bedoelde uitspraken – Sigmacon, Maclou en Mobell/Interplan – gaan
over de aansprakelijkheid van een curator jegens (individuele) schuldeisers,
die zich door de curator onrechtmatig benadeeld voelden. In de Sigmacon-zaak
heeft de Hoge Raad niets anders gezegd dan dat het oordeel van het Hof dat de
curator ook rekening heeft te houden met belangen van maatschappelijke aard,
zoals de continuïteit van de onderneming en werkgelegenheid, geen blijk geeft
van een onjuiste rechtsopvatting. De Hoge Raad zegt dit kennelijk vanuit de
gedachte dat de curator niet snel aansprakelijk is jegens een schuldeiser, omdat
hij nu eenmaal een ruime beleidsvrijheid in zijn taakuitoefening heeft. Hij is
niet ‘verplicht’ met andere belangen rekening te houden, de curator ‘mag’ dat,
zo lijkt toch de strekking te zijn. In de twee andere arresten verduidelijkt de
hoogste rechter zijn standpunt door te overwegen dat ‘aan de bij de wijze van
beheren en vereffenen van de boedel betrokken belangen van maatschappelijke
aard onder omstandigheden voorrang kan toekomen boven die van individuele
schuldeisers’.21 Kortom, nergens schrijft de Hoge Raad voor dat het een
verplichting van de curator zou zijn om maatschappelijke belangen te doen
prevaleren boven die van de gezamenlijke schuldeisers.

In dit verband wordt gewezen op een recent arrest van de Hoge Raad.22 In
deze casus konden in een faillissement, naast de boedelschulden, alle ge-
verifieerde schuldeisers geheel worden voldaan. Er resteerde nog het nodige, te
verdelen onder de niet-geverifieerde schuldeisers en mogelijk ook de aandeel-
houders. Van de onderling ruziënde aandeelhouders/bestuurders wilde er één
dat de curator zijn activiteiten voortzette, mede om de volgens deze aandeel-
houder nog aanwezige vorderingen op de andere aandeelhouders en hun
familieleden te kunnen incasseren. De rechtbank kon zich in deze gedachte
vinden, evenals de A-G Valk. Deze overwoog daarbij:

“Men kan deze ruimte zoeken in de inmiddels alom erkende pluriformiteit van
de door de curator te behartigen belangen. Niet uitsluitend het belang van de
gezamenlijke schuldeisers bij een zo hoog mogelijke uitkering is bepalend
voor wat een faillissementscurator behoort te doen en na te laten. Ook met de
belangen van de gefailleerde en met belangen van maatschappelijke aard moet
door de curator rekening worden gehouden.”23

21. R.o. 3.5.2 in zowel Maclou als Mobell/Interplan [cursivering MF].
22. HR 24 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:801, NJ 2020/91, m.nt. Verstijlen, JOR 2020/188,

m.nt. J.J. van Hees.
23. Conclusie A-G, 20 december 2019, ECLI:NL:PHR:2019:1373, r.o. 3.14.
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Er zijn meerdere redenen denkbaar waarom het wellicht beter zou zijn dat een
onafhankelijke derde in zo’n aandeelhoudersruzie de vereffening ná faillissement
ter hand neemt, in plaats van een van die bestuurders/aandeelhouders, die zelf
mogelijk debiteur was. Het zou zelfs een ‘maatschappelijk belang’ kunnen zijn,
zoals de A-G stelt. Desalniettemin oordeelt de Hoge Raad anders. Onder erkenning
dat maatschappelijke belangen in het faillissement een rol kunnen spelen, stelt hij
dat, zodra de schuldeisers het volle bedrag van hun vorderingen is uitgekeerd, het
doel van het faillissement is bereikt en de beheers- en vereffeningstaak van de
curator eindigt. Het staat de curator dan niet meer vrij om de (verdere) vereffening
voort te zetten. Aldus onderstreept de hoogste rechter het ultieme doel van ons
insolventierecht: bevrediging van schuldeisers, zoals de annotatoren Verstijlen en
J.J. van Hees instemmend bevestigen.24

Al het vorenstaande neemt niet weg dat de wetgever in het kader van de
beoogde fraudebestrijding de curator inmiddels wel heeft belast met een aantal
taken, die niet zonder meer de belangen van de gezamenlijke schuldeisers
lijken te dienen. Een ervan is, via de Wet Versterking Positie Curator, vanaf
1 juli 2017 te vinden in artikel 68 lid 2 Fw. De curator moet fraude
onderzoeken (‘of er sprake is van onregelmatigheden’) en zo nodig aangifte
bij de opsporingsinstanties doen. In artikel 71 lid 3 Fw is opgenomen dat de
financiering hiervan bij een AMvB kan worden geregeld. Dat laatste is tot op
heden niet gebeurd. Dat betekent dat deze werkzaamheden ten laste van de
boedel komen en dus ten laste van de gezamenlijke schuldeisers.25 Dat kan
synchroon lopen met de schuldeisersbelangen, voor zover dat onderzoek leidt
tot zogeheten ‘reconstructievorderingen’, die het boedelactief vergroten. An-
ders wordt het als er geen enkel schuldeisersbelang mee gemoeid is of kan zijn.
In de MvT bij het wetsontwerp schatte men de kosten aan de kant van de
rechters-commissarissen (die door de curator geïnformeerd moeten worden en
toestemming tot aangifte moeten geven) op € 320.000 per jaar.26 Gevoeglijk
kan dus worden aangenomen dat de ten laste van de boedel komende kosten
van de curatoren enige veelvouden daarvan zouden kunnen belopen.

Naast deze vooral strafrechtelijk te duiden taak was de curator al eerder, per
1 juli 2016, belast met nog een fraudebestrijdingsmiddel. Middels de Wet
Civielrechtelijk Bestuursverbod zijn de artikelen 106a e.v. Fw ingevoerd, die
de curator (evenals het OM) de mogelijkheid geeft om bij de civiele rechter te
vorderen dat een (kort gezegd:) frauderende bestuurder van een failliete

24. Anders daarover A. van Hees, ‘De vereffening van het surplus bij een boedeloverschot in
een faillissement’, TvI 2021/18.

25. Bij ontoereikende boedels is er wel een mogelijkheid om maximaal vijf uren (van € 180) bij
de belastingdienst in rekening te brengen.

26. Kamerstukken II 2014/15, 34 253, nr. 3 en 6.
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rechtspersoon (of een failliete natuurlijk persoon) gedurende maximaal vijf
jaren geen rechtspersoon mag besturen. Het gaat daarbij om een ‘gewone’
dagvaardingsprocedure, met beroeps- en cassatiemogelijkheid, waarvan de
kosten behoorlijk kunnen oplopen. Deze kosten zijn voor de boedel. In de MvT
is onder andere gesteld dat het algemeen belang, bestaande uit ‘een opscho-
nende en preventieve werking en de bijdrage aan een eerlijk handelsklimaat en
de bestrijding van toekomstige faillissementsfraude’ rechtvaardigt dat de
kosten ten laste van de boedel komen.27 Sedert de invoering zijn over een
periode van drie-en-een-half jaar slechts negen (waarvan vijf door het OM
geïnitieerd) van dergelijke procedures gevoerd, alle leidend tot een bestuurs-
verbod.28 In de literatuur wordt aangenomen dat het lage aantal vorderingen
van curatoren te maken heeft met het feit dat de curator wordt belast met in
essentie publieke taken, terwijl de faillissementsboedel daarmee niet wordt
gediend.29 Dezelfde vrees werd al met zoveel woorden geuit door de Raad van
State in de wetgevingsfase.30

De (verdere) behandeling van de door de Tweede Kamer aangenomen WCO-I,
de ‘prepack-wet’, is in de Eerste Kamer vooralsnog uitgebleven. Dit vanwege
de problematiek betreffende het vraagstuk van de overgang van werknemers en
de daarover nog steeds bij de rechter in Nederland en bij het Europese Hof van
Justitie aanhangige zaken. Inmiddels heeft evenwel het Ministerie van Justitie
en Veiligheid besloten deze WCO-I, middels een zogeheten novelle bij de
Eerste Kamer, een andere wending te geven. Deze wending is een rechtstreeks
gevolg van de faillissementen van een aantal ziekenhuizen en de toen ge-
signaleerde risico’s ten aanzien van de patiëntveiligheid. Het in mei 2021
geredigeerde voorontwerp voor een gewijzigd wetsvoorstel wil nu de aan- en
taakstelling van een beoogd curator in artikel 363 lid 1 Fw beperken tot en ‘ter
bevordering van een gecontroleerde afwikkeling van de activiteiten van’
ondernemingen met een maatschappelijk belang.31 Waar dus in het eerder
door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel expressis verbis het behar-
tigen door de beoogd curator van belangen van maatschappelijke aard zijn
geschrapt, worden deze belangen nu even nadrukkelijk het uitgangspunt. De
bedoeling is dat de beoogd curator (in het toekomstig faillissement) moet
voorkomen dat de belangen worden geschaad van degenen, ten behoeve van
wie de activiteiten (met een maatschappelijk belang) worden verricht. Sterker

27. Kamerstukken II 2013/14, 34 011, nr. 3 en 4.
28. L. Carrière-Verlinden & D.K. Baas, ‘Het civielrechtelijke bestuursverbod van 2016 tot en

met 2020’, Ondernemingsrecht 2021/48.
29. Ibidem, 292.
30. Kamerstukken II 2013/14, 34 011, nr. 4.
31. https://www.internetconsultatie.nl/novelle_wet_continuiteit_ondernemingen_i.
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nog, volgens de concept Memorie van Toelichting ziet de wijziging alleen op
de bescherming van die belangen.

De instellingen met een maatschappelijk belang worden breed geduid. In
het concept-voorstel wordt gedacht aan ondernemingen met activiteiten in ‘de
zorg, het onderwijs, energieleveranciers, afvalverwerkingsbedrijven en inter-
net- en telefoniebedrijven.’ Daarnaast wordt verwezen naar organisaties van
openbaar belang als bedoeld in de Wet Toezicht Accountantsorganisaties,
waarin banken, verzekeraars, beursgenoteerde ondernemingen, netbeheerders,
woningcorporaties en pensioenfondsen onder andere worden genoemd. De
opsomming in het novellevoorstel is niet limitatief, hetgeen kan betekenen dat
men met enige ‘goede wil’ ook culturele of religieuze instellingen, erfgoed-
instituties, natuur- en milieuorganisaties, (super)markten en agrarische bedrij-
ven, en zelfs voetbalclubs hieronder zou kunnen vatten.

De beoogd curator moet er volgens het voorontwerp van de novelle voor
zorgen dat de belangen van de ‘afnemers’ van de activiteiten van deze
instellingen zoveel mogelijk worden behartigd, waarbij hij tevens de eventueel
daarvoor toepasselijke bijzondere wet- en regelgeving moet naleven. Hij is
daarvoor volgens de toelichting verantwoordelijk ‘in zijn hoedanigheid van
curator’. Deze plichten kunnen dan, via het bestuurs- dan wel civiele recht, tot
boedelschulden leiden op grond van de zogeheten derde categorie van het
arrest Koot/Tideman, zoals de Hoge Raad recent bevestigde in het arrest
Gemeente Ridderkerk/Heijnen.32

Botsende belangen

De belangen van de gezamenlijke schuldeisers en de maatschappelijke belan-
gen kunnen met elkaar botsen, maar evenzeer parallel lopen of elkaar juist
versterken. Het bepleiten van het maatschappelijk belang van behoud van
werkgelegenheid bij een doorstart leidt er bijvoorbeeld ook toe dat de
boedelschulden ten aanzien van de lonen over de eerste zes weken na
faillietverklaring (artikel 40 Fw) gereduceerd worden, waardoor er meer zal
resteren voor de gezamenlijke faillissementsschuldeisers. Sterker nog, uit
eigen ervaring kan verhaald worden dat in tijden van arbeidskrapte of als er
sprake was van specialistisch personeel, de overgang van werknemers niet
alleen een voorwaarde tot een doorstart was, maar ook tot een hogere
opbrengst leidde. Dat neemt niet weg dat die ‘andere’ belangen kunnen en
in de praktijk veelal zullen botsen met die van de gezamenlijke schuldeisers.

32. HR 19 april 2013, NJ 2013/291, m.nt. Verstijlen, JOR 2013/22, m.nt. Boekraad (Koot
Beheer/Tideman q.q.), HR 4 juni 2021, ECLI:NL:HR:2021:187, NJ 2021/233, m.nt.
Verstijlen, JOR 2021/250, m.nt. Wessels (Gemeente Ridderkerk/Heijnen q.q.).
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Hoe daar dan mee om te gaan? Drie mogelijkheden lijken er te zijn: (1) ‘rekening
houden’ met die andere belangen, (2) die andere belangen doen prevaleren of
(3) de belangen van de gezamenlijke schuldeisers primair stellen/houden.

Vele vragen rijzen er bij de eerste mogelijkheid. Wat betekent ‘rekening
houden met’? Mag of moet de curator, de bewindvoerder, de herstructure-
ringsdeskundige en eventueel de observator met die andere belangen rekening
houden? En hoe moet hij die belangen dan tegen elkaar afwegen? Mag deze
deskundige dat helemaal zelf of is het gewenst dat allerlei maatschappelijke
organisaties daarin participeren? Moet dan gedacht worden aan vakbonden en
ondernemingsraden (ten aanzien van werkgelegenheid), consumentenorgani-
saties, ondernemersorganisaties (concurrentievervalsing?), patiëntenverenigin-
gen, zorgverzekeraars of milieuorganisaties? En welke criteria gelden bij die
weging van belangen? Zijn die louter van financiële/rekenkundige aard of
kunnen/moeten ook niet op geld waardeerbare elementen in die weging
worden betrokken? Mag een beetje schade ten detrimente van de gezamenlijke
schuldeisers wel aan die andere belangen worden geofferd, maar veel nadeel
niet? En wie of wat bepaalt wat veel of weinig is? Meer vragen dan
antwoorden. Als de door de rechter benoemde onafhankelijke deskundige
met dit soort vragen op pad wordt gestuurd is hij in feite stuurloos. Insolven-
tieprocedures zouden zonder heldere doelstelling blijven en in willekeur
kunnen verzanden. Ook de wetgever zelf zal waarschijnlijk niet in staat zijn
om voldoende hanteerbare regelingen te formuleren. Kortom, deze mogelijk-
heid verdient niet de voorkeur. Of anders gezegd: de tot op heden gevolgde
praktijk dat de curator (en ook de andere onafhankelijke deskundigen) een
ruime beleidsmarge heeft en niet snel aansprakelijk is jegens individuele
schuldeisers, als hij met andere belangen rekening zou houden, is wellicht
zo slecht nog niet.

De tweede mogelijkheid, het doen prevaleren van de andere (lees: maatschappe-
lijke) belangen boven die van de gezamenlijke schuldeisers, zou eventueel beter
binnen het bestaande systeem vorm gegeven kunnen worden. In ieder geval indien
deze belangen op enigerlei wijze ‘in geld’ vertaald zouden kunnen worden. Als de
wetgever bijvoorbeeld behoud van werkgelegenheid bij insolventies een na te
streven maatschappelijk belang vindt, kan bij wet bepaald worden dat bij een
doorstart of akkoord het gehele werknemersbestand ‘doorgaat’.33 Dit belang
vertaalt zich eventueel wel in een lagere (doorstart)opbrengst of een lager
akkoordpercentage. De wetgever zou ook kunnen bepalen dat (civiel- en straf-
rechtelijke) fraudebestrijding bij insolventies zo’n hoge maatschappelijke prioriteit

33. Voor de WHOA is dit overigens al geregeld in artikel 369 lid 4 Fw.
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heeft dat de kosten daarvan als boedelschuld gelden en dus ten laste van de
faillissementsschuldeisers dienen te komen, zoals nu eigenlijk al het geval is.
Datzelfde geldt voor de milieuproblematiek. Men kan daaraan een zodanig
maatschappelijk belang hechten dat de (opruim)kosten hiervan door de ‘zittende’
schuldeisers moeten worden gedragen, hetgeen de facto en de jure al door de Hoge
Raad inzake Ridderkerk/Heijnen is gesanctioneerd. Los van de vraag of dit
allemaal wenselijk en gerechtvaardigd is, zijn dit rechtspolitieke keuzes die in
het bestaande stelsel passen. Als ‘omkatting’ van belangen in een geldvordering
niet moeilijk is, kan in het verliesverdeel-mechanisme, dat een insolventieproce-
dure nu eenmaal is, de ene schuldeiser een betere stoel dan de andere toegewezen
krijgen aan de tafel waar de taart wordt verdeeld. Er is sprake van het anders
prioriteren van vorderingen. Het is dan uiteindelijk niet meer dan nieuwe wijn in
oude zakken.

Anders wordt het in die gevallen, waarin het maatschappelijk belang
primair wordt geviseerd in de prestatie zelf en het ‘omkatten’ ervan in een
geldvordering daaraan geen recht doet. Het gaat bijvoorbeeld de patiënt in een
ziekenhuis, de afnemer van gas en de student, die voor een tentamen staat, niet
om vervangende schadevergoeding. Deze gerechtigden tot een bepaalde
prestatie – zij zijn natuurlijk ook schuldeiser in de insolventieprocedures van
het ziekenhuis, de gasleverancier of onderwijsinstelling – willen dat hun
aanspraken zelf gehonoreerd worden. Dergelijke belangen laten zich, zo lijkt
het, niet zo goed inpassen in het bestaande systeem. Tenzij de (rechtspolitieke)
keuze zou zijn dat in dergelijke gevallen de (beoogd) curator stante pede
(indien al mogelijk) een soort (onderhandse) veiling organiseert, waarbij de
‘overgang van de aanspraken’ van zulke afnemers wordt ‘gegund’ aan een
overnemer, die niet alleen daarvoor de laagste prijs vraagt, maar vooral ook de
nakoming van die verplichtingen kan garanderen. De overnemer zal daartoe
dan op zijn minst een boedelvordering willen krijgen, zo niet betaling of
garantie van een solvente derde. Zo’n rechtspolitieke keuze, indien al wense-
lijk, zou dan tenminste moeten inhouden dat heel nauwkeurig vooraf wordt
geformuleerd welke belangen aan een zo drastische ingreep ten grondslag
liggen en daarvoor in aanmerking komen. Het voorontwerp van de Novelle
WCO-I is daartoe in ieder geval veel te vaag, te ruim en heeft teveel het
karakter van een potentieel glijdende schaal als het om ‘beschermwaardige’
belangen gaat. De inhoud en de onderliggende gedachten van dit voorstel
kunnen zo’n ‘gamechanger’ in ieder geval niet rechtvaardigen.

De derde mogelijkheid is dat ‘gewoon’ de belangen van de gezamenlijke
schuldeisers prevaleren, zoals vanaf het einde van de negentiende eeuw
ononderbroken door de wetgever is vooropgesteld, in (nagenoeg) alle sedert-
dien tot wet geworden insolventiebepalingen. Deze uitgangspunten van de
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wetgever worden in de rechtspraak bevestigd en ook literatuurbreed gedra-
gen.34 In een drietal recente belangrijke dissertaties, juist betrekking hebbend
op het buitengerechtelijk akkoord zoals nu in de WHOA te vinden, is voor de
rechtvaardigingstheorie van het insolventierecht verwezen naar de gezagheb-
bende Amerikaanse rechtswetenschappers Jackson en Baird. Zowel Hummelen
als Tollenaar en Mennens wijzen met instemming op Jackon en Baird’s
creditors’ bargain theory.35 Tollenaar beschrijft hun theorie als volgt:

“Neemt men de creditors’ bargain theorie tot uitgangspunt dan volgt daar
allereerst uit dat het faillissementsrecht alleen ten dienste staat van de crediteuren:
het is wat de crediteuren zouden hebben afgesproken om hun gezamenlijke
verhaalsbelangen te dienen. Het faillissementsrecht dient ter vervanging van de
individuele verhaalsrechten van de crediteuren. Het is volledig op de individuele
verhaalsrechten van de crediteuren gebaseerd. Het mag er niet toe leiden dat de
crediteuren als groep er ten opzichte van individuele verhaalsuitoefening op
achteruit gaan. […] Jackson en Baird benadrukken dat het doel van een
reorganisatieprocedure niet is om de onderneming te rehabiliteren, de continuïteit
van de onderneming te waarborgen of de werkgelegenheid te behouden. Zij wijzen
erop dat een reorganisatieprocedure niets anders is dan een liquidatieprocedure,
met als enige verschil dat de onderneming niet (going concern)wordt verkocht aan
een derde, maar aan de crediteuren zelf. De onderneming dient slechts als going
concern te worden behouden, indien dat tot een beter resultaat voor de crediteuren
als groep leidt.”36

Deze opvatting, volledig gedeeld door de drie genoemde promoti, impliceert
dat maatschappelijke belangen niet ten detrimente van de gezamenlijke
schuldeisers door de curator/bewindvoerder of de herstructureringsdeskun-
dige/observator moeten worden behartigd. Waardemaximalisatie ten behoeve
van de schuldeisers, waarbij onderzocht moet worden of die het best wordt

34. HR 24 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:801, NJ 2020/91, m.nt. Verstijlen, JOR 2020/188,
m.nt. J.J. van Hees. Behalve naar genoemde annotatoren van dit arrest wordt gewezen op
onder andere: S.H. de Ranitz, ‘Crediteurenbelang versus “andere belangen”; de taak van de
curator nader bezien’, in: De curator, een octopus (Deventer: Tjeenk Willink 1996), p. 187-
199; F.M.J. Verstijlen, De Faillissementscurator (diss. Tilburg), Deventer: Tjeenk Willink
1998, p. 152 e.v.; R.D. Vriesendorp, Insolventierecht, Deventer: Kluwer 2013, nr. 160; B.
Wessels Insolventierecht IV: Bestuur en beheer na faillietverklaring, Deventer: Wolters
Kluwer 2020, nr. 4173 en 4221.

35. J.M. Hummelen, Distress dynamics, an efficiency assessment of dutch bankruptcy law
(diss.), Den Haag: Eleven International Publishing 2015, p. 241 e.v.; N.W.A. Tollenaar, Het
pre-insolventieakkoord (diss. Groningen) Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 14 e.v.; A.M.
Mennens, Het dwangakkoord buiten surseance en faillissement (diss. Nijmegen), Deventer:
Wolters Kluwer 2016, p. 153 e.v.

36. Tollenaar 2016, 20.
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verkregen door de reorganisatie- dan wel de liquidatiemethode is, zoals
Mennens het formuleert, het uitgangspunt.37

Tot slot

Het primaat van de schuldeisers vormt al meer dan 125 jaar het hart en de ziel
van onze insolventiewetgeving. Er is geen dwingende reden om die focus te
verleggen. Bedacht mag hierbij worden dat het schuldeisersbelang zelf ook een
belangrijk maatschappelijk belang is. Samenlevingen worden geschraagd door
het beginsel van onderling vertrouwen. Dat kan weliswaar in meerdere (high
trust society) of in mindere (low trust society) mate aanwezig zijn, maar onder
andere in sociale verhoudingen, in ethiek, economie én recht vormt dit
beginsel uiteindelijk de hoeksteen van een samenleving. Het maatschappelijk
belang ervan is daarom als hoog te kwalificeren. Zonder dit vertrouwensbe-
ginsel kunnen samenlevingen niet naar behoren functioneren.

Het pacta sunt servanda-principe is hierop gebaseerd. In het recht werkt dit
uit doordat rechtssubjecten erop moeten kunnen vertrouwen dat contractspar-
tijen doen wat zij overeenkomen. Dat vertrouwen houdt ook in dat er aan
verplichtingen op grond van wettelijke regelgeving gevolg wordt gegeven. Het
impliceert ook dat, voor het geval men dat vertrouwen om welke reden dan ook
niet waarmaakt, verplichtingen rechtens afdwingbaar of corrigeerbaar moeten
kunnen zijn. Voor het civiele recht wordt dit ten dele geregeld in titel 10 van
Boek 3 BW. Een tot een prestatie gerechtigde (schuldeiser) kan zich uitein-
delijk verhalen op het gehele vermogen van de tot een prestatie gehoudene
(schuldenaar). Voor het geval meerdere schuldeisers zich min of meer
tegelijkertijd op dit vermogen willen verhalen of een schuldenaar (voor)ziet
dat hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, is het verhaalsrecht
gecollectiviseerd. De individuele schuldeiser verliest dan zijn recht om verhaal
te zoeken op zijn schuldenaar. Dit recht wordt hem de facto ‘onteigend’. Als
compensatie van dit verlies van zijn individueel verhaalsrecht, mag de
schuldeiser er dan wel op vertrouwen dat zijn belangen en die van zijn
medeschuldeisers optimaal worden behartigd. Dit rechtvaardigt mede dat de
belangen van de schuldeisers moeten prevaleren. Ter stroomlijning van de
verwezenlijking van deze samenlopende rechten dienen onze vier insolventie-
procedures, teneinde de verliezen voor de schuldeisers zoveel mogelijk te

37. Mennens, p. 159. De Europese Richtlijn 2019/1023 betreffende herstructurering en
insolventie stelt weliswaar enerzijds dat het vooral de intentie heeft om ondernemers een
tweede kans te geven, maar zegt tevens dat voor schuldeisers de best-interest-of-creditors
geldt, hetgeen betekent dat zij bij een akkoord niet slechter af mogen zijn dan in een
liquidatiescenario.
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beperken en die samenloop geordend af te wikkelen. Als gezegd heeft dit een
hoog maatschappelijk belang.

Natuurlijk geldt dat door insolvente schuldenaren bepaalde andere (zwaar-
wegende) belangen zodanig in de knel kunnen geraken dat het noodzakelijk is
die te ook adresseren. Als de samenleving zulke andere belangen de moeite
van het behartigen waard vindt, is het toch primair de overheid, die dat namens
de samenleving moet doen. Zeker wanneer het gaat om sectoren, die vanouds
als overheidstaken aangemerkt kunnen worden, zoals veiligheid, gezondheids-
zorg, jeugdzorg, onderwijs, energievoorziening en werkgelegenheid. Niemand
zal betwisten dat bijvoorbeeld patiëntveiligheid bij failliete ziekenhuizen hoge
prioriteit moet hebben. Maar mag de overheid zich permitteren om typische
overheidstaken eerst verregaand te privatiseren en/of daarop fors te bezuinigen
om vervolgens, wanneer die (geprivatiseerde) instituties insolvent raken, de
kosten van die (verwaarloosde) overheidstaken af te wentelen op de gezamen-
lijke schuldeisers?

Het behartigen van die andere belangen dient de overheid in ieder geval niet
te doen door wat in de novelle op de prepack-wetgeving wordt voorgesteld of
op enige andere wijze, waarbij die verantwoordelijkheid via de (beoogd)
curator op de gezamenlijke schuldeisers wordt afgewenteld. Daar worstelt de
wetgever kennelijk zelf ook wel mee. In het voorontwerp van de Memorie van
Toelichting van die novelle staat immers:

“…kan van de curator niet worden verlangd dat hij de kosten die samenhangen
met het nakomen van verplichtingen voor zorgaanbieders, volledig [curs. MF]
voor rekening laat komen van de boedel en daarmee schuldeisers. Wel zal de
curator zich actief moeten inspannen om de nodige financiering rond te krijgen,
bijvoorbeeld door hierover proactief met stakeholders (zoals zorgverzekeraars of
gemeenten) in overleg te treden. Zo kan de curator borgen dat de zorgactiviteiten
veilig (tijdelijk) kunnen worden voortgezet of afgebouwd…”38

Deze ‘aanwijzing’ miskent evenwel dat, zo de curator al een financier vindt
(what if not?), een verkregen financiering leidt tot een boedelschuld, die vóór
de andere schuldeisers gaat. Maar bovenal poogt zo de overheid ten onrechte
haar eigen verantwoordelijkheden te ontlopen. Zijn trouwens ‘zich inspannen’
en ‘borgen’ ook niet verschillende soorten verplichtingen?39

38. MvT Novelle, p. 8-9.
39. Zie over deze Novelle uitvoeriger: M.R. van Zanten, ‘Novelle WCO I, een belangrijke stap

naar een zorgvuldige(re) afwikkeling van faillissementen’, TvI 2021/29 en J. van der Pijl,
‘Novelle WCO I, een verkeerde stap in de goede richting’, TvI 2021/30.
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Hiervoor is al aangegeven dat het overgrote deel van de literatuur de
schuldeisers-primaat-theorie aanhangt. Er is evenwel tenminste één schrijver
met andere gedachten: A. van Hees. Al in 2004 schrijft hij daarover in TvI en
hij herhaalde dat daarin recent.40 Hij vindt het schuldeisersprimaat een
vergaand en niet goed te begrijpen conservatisme. Het belang van de
schuldeisers is, zo is zijn gedachtegang, sinds het eind van de negentiende
eeuw zodanig gewijzigd, dat schuldeisers van een faillissement niets meer te
verwachten hebben. De recovery rate voor de schuldeisers, voor wie het
faillissement oorspronkelijk bedoeld was, is nu zo laag dat hun belang wordt
geacht te zijn ingehaald door een belangrijker functie van het faillissement, de
opruimfunctie. Een curator wordt eerst en vooral geacht deelnemers aan het
maatschappelijk verkeer, die niet meer aan hun verplichtingen voldoen, op een
maatschappelijk verantwoorde wijze aan dat verkeer te onttrekken. In dat
kader moet volgens Van Hees rekening gehouden worden met alle andere in
dat kader relevante belangen, zonder dat die van de schuldeisers prevaleren.

Juist is zijn constatering dat, met name door de enorme toename van
boedelschulden en de steeds sterker geworden positie van de separatisten, er
voor de faillissementsschuldeisers nauwelijks nog wat resteert en vele boedels
eindigen in een opheffing wegens gebrek aan baten. Maar dit geconstateerd
hebbend, is ook een andere keuze mogelijk dan die van de curator als
begrafenisondernemer. Van Hees redeneert ‘verkeerd-om’. Het kan ook anders.
Zorg dat de boedelschulden beperkt worden tot die schulden, die noodzakelijk
of redelijkerwijs in het belang van de gezamenlijke schuldeisers worden
gemaakt. Beperk de mogelijkheid van separatisten om zich op nagenoeg het
gehele actief te verhalen. En schrap (het overgrote deel van) de preferenties.
Kortom, zorg dat de schuldeisers, voor wie het insolventierecht bedoeld was,
weer fatsoenlijk aan hun trekken kunnen komen. Op deze plaats in deze bundel
behoeft op deze suggesties verder niet te worden ingegaan. Het is immers door
velen in het verleden al zeer vaak bepleit en dat gebeurt nog steeds. Zie
daarvoor de diverse andere bijdragen in dit boek.

Ergo: houd de doelstelling van het insolventierecht strak en duidelijk. Die
focus moet gericht zijn op dat, waarvoor het insolventierecht bedoeld was, is
en moet blijven: het primaat der (gezamenlijke) schuldeisers.

40. A. van Hees, ‘Het doel van het faillissement en de taak van de curator’, TvI 2004/45 en A. van
Hees, ‘De vereffening van het surplus bij een boedeloverschot in een faillissement.’, TvI 2021/18.
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De recovery rate in faillissement

MR. B.J. TIDEMAN1

Inleiding

Deze bijdrage gaat over het uitkeringspercentage (‘recovery rate’) van de
vorderingen van schuldeisers in faillissement. Wat weten we over de onder-
linge verhouding waarin de verschillende categorieën schuldeisers de koek
verdelen? Vissen de concurrente schuldeisers steevast achter het net, zoals
vaak wordt beweerd?

Ik ga tevens in op een aantal in de politiek gepropageerde maatregelen om de
positie van concurrente schuldeisers te verbeteren. Daarbij haak ik aan bij een
recent onderzoek dat het Instituut Insolventierecht van de Rijksuniversiteit Gro-
ningen in opdracht van hetWetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
(WODC) heeft gedaan naar de positie van concurrente (mkb-)schuldeisers in
faillissement en de mogelijkheden deze te verbeteren.2 Wat gaat de wetgever met
dat rapport doen? Worden de concurrente crediteuren daar wijzer van? Kan de
wetgever nog iets anders doen om mkb-schuldeisers een handje te helpen?

Tot slot kom ik met een suggestie om een FinTech-systeem in het leven te
roepen dat ons voortaan beter inzicht moet geven in de wijze waarop de
opbrengst in faillissement wordt verdeeld.

De (historische) recoveryate

‘Het is een bekend gegeven dat concurrente crediteuren er veelal bekaaid
vanaf komen in faillissement’. Zo begint de inleiding van het recente WODC-
rapport. De onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen baseren deze
stelling op een ouder onderzoeksrapport3 van het CBS uit 2016, waaruit kan
worden afgeleid dat in de in periode 2004-2015 beëindigende faillissementen
er zeer gering percentage van de vorderingen van de concurrente vorderingen
kon worden terugbetaald.

1. Bruno Tideman is advocaat bij Cees advocaten N.V. te Den Haag.
2. Te vinden via: https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/3095.
3. Rapport CBS, Faillissementen: oorzaken en schulden in 2015. Te vinden via: https://www.

cbs.nl.
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In het begin van deze eeuw deed het CBS iedere twee jaar een uitgebreid
onderzoek naar de oorzaken en schulden van faillissementen. Na 2010 is de
tweejaarlijkse frequentie losgelaten. Pas vijf jaar later verschijnt er weer een
rapport over het jaar 2015. Dat blijkt tot op heden de laatste maal dat zo’n
gedetailleerd onderzoek door het CBS is uitgevoerd.

Aan de hand van de CBS-onderzoeksgegevens over de in de periode 2004-
2015 aan schuldeisers uitgekeerde bedragen heb ik de historische recovery rate
van de vorderingen van de verschillende stakeholders berekend. Dat levert dat
het volgende beeld op:

% uitkering aan 2004 2006 2008 2010 2015

Boedelkosten 70,7 73,3 75,8 76,7 74,9

Fisus en UWV 7,5 9,2 6,7 7,0 9,2

Overige schuldeisers 4,4 16,0 5,3 4,3 1,6

Recoveryrate totaal 10,2 18,6 10,0 9,9 9,4

Los van een (eenmalige) uitschieter in 2006, veroorzaakt door één groot in
2006 beëindigd faillissement met een zeer hoge recovery rate,4 blijkt hieruit
inderdaad dat aan de concurrente schuldeisers slechts een zeer bescheiden
percentage (gemiddeld circa 4 %) van hun vorderingen is uitgekeerd in deze
jaren. Ook de fiscus en UWV kwamen er bekaaid van af met gemiddeld 8%,
terwijl van de boedelschulden (incl. salaris curator) doorgaans 75% kon
worden betaald. De curatoren hoefden (uiteraard)5 zelf het minste in te
leveren. In het jaar 2015 kon 82% van hun salaris worden uitbetaald.

Verder is interessant dat de gemiddelde recovery rate in de jaren 2004-2015
voor alle faillissementsschulden (dus boedel- en prefaillissementsschulden)
rond de 10% is uitgekomen (met een uitschieter van 18,6% in 2006 als gevolg
van die eenmalige ‘vette’ boedel).

Helaas heeft het CBS deze onderzoeken tot nader order gestaakt. Een
recente navraag bij het CBS leverde mij de volgende reactie op: ‘I.v.m.
bezuinigingen en de extreem hoge kosten is destijds dit onderzoek stopgezet.
Er zijn geen plannen om dit weer op te pakken’. Dat betekent dat er geen
betrouwbare data voor handen zijn van de recente uitkeringspercentages aan
schuldeisers in faillissementen.

4. Wanneer dit faillissement buiten beschouwing gelaten zou zijn, zou de recovery rate
volgens CBS 4,8% zijn geweest. Zie pagina 9 van het rapport CBS, Faillissementen:
oorzaken en schulden in 2006 te vinden via https://www.cbs.nl.

5. Ingevolge art. 16 lid 2 Fw wordt het salaris van de curator bij voorrang boven alle andere
schulden voldaan.
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WODC-onderzoek

Dit plaatst de onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen voor een
dilemma, want dit betekent zij, met beperkte middelen, zelf een kwantitatief
onderzoek moeten doen. Zij besluiten een dossieronderzoek te doen naar
respectievelijk honderd willekeurig uitgekozen en daarnaast tien gericht
gezochte typische faillissementen waarin zij vooral gekeken hebben naar de
positie van (kleinere) mkb-schuldeisers. In het onderzoek naar de honderd
faillissementen wordt gebruikgemaakt van faillissementsverslagen die afkom-
stig zijn van het Centraal Insolventieregister. De onderzoekers maken gezien
hun onderzoeksmethode de disclaimer dat de resultaten vanwege de omvang
ervan en de overige beperkingen niet representatief zijn. Het recente WODC-
rapport geeft dus slechts een grofmazig beeld van de actuele recovery rate van
concurrente (mkb-)schuldeisers.

Deze uitkomst is bedroevend te noemen. In de honderd willekeurige
faillissementen ontvingen concurrente schuldeisers slechts 0,1 % uitkering
op hun vorderingen. In de typische faillissementen bedroeg het uitkerings-
percentage aan de concurrenten 7,9 %. Ook het recente WODC-rapport
bevestigt dus het beeld dat concurrente schuldeisers weinig te verwachten
hebben van een faillissement. Dat klemt temeer als je de gemiddelde door-
looptijd van een faillissement erbij betrekt, die ergens rond de drie jaar ligt
(deze doorlooptijd kan je uit de CBS-rapporten afleiden).

Uit het voorgaande blijkt dat een concurrente schuldeiser die geconfron-
teerd wordt met een faillissement van zijn debiteur statistisch gezien het
vooruitzicht heeft dat hij na drie jaar circa 4% van zijn vordering6 zal
ontvangen. Gezien het feit dat de jaarlijkse wettelijke handelsrente al hoger
is dan dit percentage, is zo’n uitkering dus materieel gezien te verwaarlozen.

Het is in dat licht niet vreemd om de vraag te stellen welke specifieke
maatregelen er getroffen kunnen worden om de positie van concurrente
crediteuren en mkb-bedrijven te verbeteren in faillissement. Dit is dan ook
de tweede vraag die het Instituut Insolventierecht van de Rijksuniversiteit
Groningen door het WODC gevraagd wordt te beantwoorden.

Uitstapje naar het Insolad Jaarboek 2019

Alvorens op de antwoorden op die vraag in te staan, maak ik eerst nog even
een uitstapje naar het Insolad jaarboek 2019, want het blijkt dat er een causaal

6. Uiteraard kunnen handelscrediteuren de over hun onbetaalde facturen aan de failliet
afgedragen btw bij de belastingdienst terugvorderen op de voet van artikel 29 lid 2 Wet
op de Omzetbelasting 1968.
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verband te leggen valt tussen de bijdrage van professor Reinout Wibier7 in dat
jaarboek en het recente WODC-onderzoek. Dat wil ik in het kader van deze
bijdrage uiteraard niet onbesproken laten.

Wibier refereert in de inleiding van zijn artikel aan het afscheidscollege van
professor Bas Kortmann8 uit 2017 waarin laatstgenoemde het faillissement een
pauperparadijs voor de concurrente crediteuren noemt. Ook Kortmann baseert
zijn trieste kwalificatie overigens op het bovengenoemde CBS Rapport uit
2016. De deplorabele positie van de concurrente crediteur wordt volgens hem
vooral veroorzaakt door het bankenparadijs dat wij hebben gecreëerd in
Nederland. Hoewel het CBS veel nuttige data verzamelde over faillissementen,
moet in dit verband wel opgemerkt worden dat de rapporten alleen gegevens
bevatten over de uitkeringen die door de curator aan schuldeisers zijn gedaan
en geen inzicht geven in de bedragen die zekerheidsgerechtigde schuldeisers,
met name de banken, buiten het faillissement om hebben weten te verhalen op
het vermogen van de schuldenaar. Niettemin meent Kortmann voldoende steun
in het CBS-rapport te vinden voor zijn stelling dat de banken er met de buit
vandoor gaan. Hij wijt dat aan de bankvriendelijke wetgeving, de regierol van
de banken en de bankvriendelijke rechtspraak in Nederland. Zijn kritische rede
leidt in april 2018 zelfs tot Kamervragen.9

Wibier gaat vervolgens in 2019 in zijn bijdrage nader in op het door
Kortmann gesignaleerde pauper- respectievelijk bankenparadijs. Hij onder-
zoekt op welke wijze het Burgerlijk Wetboek en de rechtspraak van de Hoge
Raad ervoor hebben gezorgd dat wij ons thans in deze situatie bevinden en
beschrijft een aantal mogelijkheden om daar verandering in te brengen. De in
de verhandeling van Wibier geïnteresseerde lezer verwijs ik naar het jaarboek
2019, want het gaat wat ver om deze hier te herhalen. Ik wil echter wel even
stilstaan bij de laatste oplossing die Wibier10 in paragraaf 4.6 van zijn bijdrage
beschrijft. Die noemt hij ‘Botte bijl: concurrenten krijgen X%’. Ik citeer zijn
toelichting hierbij:

“De laatste en misschien wel meest effectieve methode om lege boedels tegen
te gaan die ik hier wil noemen is het wettelijk vaststellen van een percentage
dat in ieder geval aan de boedel moet worden afgedragen. Deze benadering

7. Wibier, R (2019), De arme curator en de failliet. In: F. Feenstra, M. Broeders & F. Scheurs
(eds.), De curator en de failliet: Insolad Jaarboek 2019 Deventer: Wolters Kluwer p. 251.

8. Te vinden via: https://www.ftm.nl/uploads/media/5b1a9152257a4/afscheidscollegebaskort-
mann.pdf?v431

9. Kamerstukken II 2017/18, Aanhangsel Handelingen II 2017/18, nr. 2243.
10. Wibier, R (2019), De arme curator en de failliet. In F. Feenstra, M. Broeders & F. Scheurs

(eds.), De curator en de failliet: Insolad Jaarboek 2019, Deventer: Wolters Kluwer 2019,
p. 264.

100

Mr. B.J. Tideman



komt mij het meest aantrekkelijk voor, omdat zij het beste in staat is om een
rechtspolitieke afweging te vertalen in een juridische uitwerking. Zonder dat
het wettelijke systeem van vermogensrecht aangetast wordt, en dat is ook een
groot voordeel. Bovendien zorgt de vaststelling van een percentage ervoor dat
ook op die rechtspolitieke vraag een antwoord moet worden geformuleerd door
de wetgever. Welk percentage is redelijk om voor de concurrente schuldeisers
te reserveren? Moet dat wellicht een gestaffeld percentage zijn, afhankelijk van
de totale omvang van de boedel? Is er een bepaald minimumbedrag dat
beschikbaar moet zijn in ieder faillissement om in ieder geval de kosten van de
afwikkeling te kunnen voldoen?

Vaststelling van het ‘juiste’ percentage zal niet eenvoudig zijn. Maar het is
denk ik wel hoog tijd geworden dat de wetgever zich daarmee bezig gaat
houden.”

Deze oproep lijkt zijn doel niet te missen. Bij de behandeling van het
wetsvoorstel van Wet homologatie onderhands akkoord (‘WHOA’) in 202011

worden er namelijk de nodige amendementen ingediend om schuldeisers recht
op een bepaalde minimumuitkering te geven. Niet al deze amendementen
worden aangenomen, maar uiteindelijk leidt het wel tot een aanpassing van het
wetsvoorstel dat ertoe strekt dat een weigerende mkb-schuldeiser (uit de
categorie van artikel 374 lid 2 Fw) een beroep kan doen op een weigerings-
grond voor het akkoord (artikel 384 lid 4 sub a Fw) als hem een uitkering in
geld wordt aangeboden die minder bedraagt dan 20% van het bedrag van zijn
vordering of onder het akkoord een recht aangeboden zal worden dat een
waarde vertegenwoordigt die minder bedraagt dan 20% van het bedrag van die
vordering.

Daarmee heeft de botte bijl van Wibier een plekje in de WHOA veroverd.
En nu dit plekje in de WHOA is veiliggesteld, wordt er gekeken naar de
mogelijkheid om concurrente mkb-crediteuren ook in faillissement recht op
een bepaald uitkeringspercentage te geven. Door Tweede Kamerleden is bij de
behandeling van het wetsvoorstel van de WHOA namelijk tevens aandacht
gevraagd voor de positie van concurrente schuldeisers in faillissement. In het
wetgevingsoverleg op 1 mei 2020 met de Kamer inzake de WHOA zegt de
Minister de Kamer toe een verkennend onderzoek te laten doen naar de positie
van concurrente (mkb-)schuldeisers in faillissement en de mogelijkheden om
deze te verbeteren. Daarvoor wordt vervolgens de Rijksuniversiteit Groningen
door het WODC benaderd om mede vanuit rechtsvergelijkend perspectief te

11. Kamerstukken II 2019/20, 35 249.
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verkennen welke mogelijkheden bestaan om de positie van concurrente
schuldeisers te verbeteren.

Hiermee lijkt een duidelijk verband aangetoond tussen de oproep van
Wibier, de wijziging van de WHOA en het WODC-onderzoek. Is dit illustratief
voor de impact die de Insolad jaarbundel heeft op de rechtspleging in
Nederland?

WODC-onderzoek 2021 (vervolg)

Na dit uitstapje kom ik zoals beloofd weer terug bij de tweede onderzoeks-
vraag12 van het WODC. De Rijksuniversiteit Groningen geeft in haar rapport
aan dat op verzoek van de opdrachtgever wordt ingegaan op de volgende
maatregelen/vragen:
○ Afdrachtsregeling

Een regeling volgens welke sommige zekerheidsgerechtigden een deel van
de opbrengst moeten afdragen.

○ 20% regel
Een recht op een uitkeringspercentage van ten minste 20 % (voor zover dat
mogelijk is) voor kleine concurrente mkb-crediteuren die leverancier waren
van de failliet of een vordering hebben uit onrechtmatige daad, naar
analogie van de regeling in de WHOA.

○ Inperking van de positie van de aandeelhouder bij een faillissementsak-
koord
Inperking van de positie van de aandeelhouder indien een faillissements-
akkoord tot stand komt, meer precies met betrekking tot diens mogelijkheid
waarde te behouden in de vorm van alle of een gedeelte van de aandelen of
enig andere vorm.

○ Striktere waardering zekerheden
Een strikte waardering in het kader van het faillissement van zekerheids-
gerechtigde vorderingen, waarbij wordt uitgegaan van de waarde die de
schuldeiser bij de uitoefening van zijn voorrangsrecht zelf op korte termijn
zou kunnen behalen bij de separate executie van het goed waarop het
voorrangsrecht rust, zoals is voorgesteld voor de WHOA, en een minder
vergaande vorm opgenomen in artikel 374 lid 3 Fw.

○ Wettelijke achterstelling van aandeelhoudersleningen

12. Welke specifieke maatregelen kunnen er getroffen worden om de positie van concurrente
crediteuren (en mkb-bedrijven) te verbeteren in faillissement?
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○ Speciale positie voor mkb-schuldeisers
Kan hierbij onderscheid worden gemaakt tussen kleine concurrente mkb-
crediteuren die leverancier waren van de failliet of een vordering hebben uit
onrechtmatige daad en de overige concurrente crediteuren?

Het onderzoek beoogt niet om aanbevelingen te doen, maar strekt ertoe te
analyseren welke voor- en nadelen er kleven aan de verschillende denkbare
maatregelen. De onderzoekers kijken naar bestaande regelingen in onder meer
Duitsland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk. Hun bevindingen per
mogelijke maatregel beschrijf ik hieronder in het kort.

Afdrachtsregeling
In het Verenigd Koninkrijk en Duitsland bestaat een regeling volgens welke
sommige zekerheidsgerechtigden een deel van de opbrengst moeten afdragen. De
Duitse regeling heeft overigens ten doel om de boedelkosten voor rekening van de
zekerheidsgerechtigde te brengen en niet zozeer de positie van de concurrente
schuldeisers te verbeteren. De onderzoekers wijzen erop dat een afdrachtsregeling
niet per se ten goede komt aan de concurrente schuldeisers, maar eerst aan de
hoogst gerangschikte schuldeisers (boedelschuldeisers, preferente schuldeisers).
Het kan voorts tot gevolg hebben dat gesecureerde schuldeisers een lagere
recovery rate hebben dan de concurrente schuldeisers. Zekerheidsgerechtigden
kunnen zich indekken tegen een afdrachtsregeling door een overdekking in de
zekerheden te bewerkstelligen. De afdrachtsregeling heeft dan geen effect omdat
het af te dragen bedrag en de vrijvallende overwaarde communicerende vaten zijn.
Positieve effecten voor de concurrente schuldeisers zijn vooral te verwachten
indien zo’n afdrachtsregeling gepaard gaat met afschaffing of vermindering van
voorrechten en/of boedelschulden. Een variant van een afdrachtsregeling is die
waarin het afgedragen bedrag wordt geoormerkt voor de concurrente schuldeisers,
al dan niet via een ‘ring fenced fund’ binnen of buiten de boedel. Dat kan ervoor
zorgen dat de afgedragen bedragen daadwerkelijk ten goede komen aan de
concurrente schuldeisers. De onderzoekers tekenen hierbij wel aan dat dit tot
het eigenaardige resultaat kan leiden dat de concurrente schuldeisers meer
ontvangen dan de preferente schuldeisers of zelfs de zekerheidsgerechtigden.
Het opzetten van zo’n ‘ring fenced fund’ brengt bovendien kosten mee, ook al
omdat de concurrente schuldeisers vaker dan thans het geval is, zullen moeten
worden geverifieerd.

20% regeling
Als de 20%-regel voor mkb-schuldeisers van de WHOA in faillissement zou
gaan gelden, krijgt die regeling wel een ander effect. In de WHOAwordt deze
regel namelijk ‘gecompenseerd’ met de voorwaarde dat de toepassing ervan er
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niet toe mag leiden dat de andere schuldeisers slechter af zijn dan in
faillissement. Deze waarborg van de WHOA bestaat echter niet in faillisse-
ment en het komt dan botweg neer op een herverdeling, waarbij degenen die
inleveren per definitie (en definitief) slechter af zijn dan zij volgens de normale
rangregeling zouden zijn geweest. Degenen die de prijs betalen zijn de laagst
gerangschikte schuldeisers naast of vlak boven de concurrente (mkb-)schuld-
eisers. Ook hier kan het gevolg zijn dat de concurrente schuldeisers meer
ontvangen dan de preferente schuldeisers of zelfs de zekerheidsgerechtigden.
Het kan leiden tot een substantiële bijdrageplicht van de zekerheidsgerech-
tigden, waarvan de hoogte op voorhand niet te voorspellen is.

Inperking van de positie van de aandeelhouder bij een faillissementsakkoord
De verbetering die de inperking van de positie van de aandeelhouder bij een
faillissementsakkoord zal brengen, is volgens de onderzoekers beperkt. Ak-
koorden komen weinig tot stand en de bestaande homologatievoorwaarden
staan er al aan in de weg dat een aanzienlijke waarde in de vennootschap
achterblijft. Het vergemakkelijken van een debt for equity swap – met door-
breking van de zeggenschapsrechten van zittende aandeelhouders – zou
volgens de onderzoekers bevorderen dat de ‘upside potential’ bij de schuld-
eisers terechtkomt, maar dat zijn niet per se de concurrente schuldeisers.
Bovendien zou in dat geval ook de mogelijkheid moeten worden gecreëerd om
andere schuldeisers, zoals de preferente schuldeisers en de zekerheidsgerech-
tigden aan het akkoord te binden, want zonder hun (gedwongen) medewerking
zullen de mogelijkheden voor succesvolle herstructureringen zeer beperkt zijn.

Striktere waardering zekerheden
De striktere waarderingsregel van de WHOA (artikel 374 lid 3 Fw) werkt volgens
de onderzoekers niet goed in faillissement. Deze waarderingsregel haakt immers
aan bij hetgeen in faillissement kan worden gerealiseerd. Dat levert dus geen
verbetering op. Een strengere regel zoals voorafgaande aan de totstandkoming van
de WHOA bediscussieerd, zou kunnen inhouden dat de zekerheidsgerechtigde
in faillissement slechts recht heeft op de liquidatiewaarde. Dan is er echter geen
prikkel om een hogere opbrengst na te streven. Om dat te ondervangen, zou de
executie in handen van de curator moeten worden gelegd, of zou hem een
lossingsrecht moeten toekomen voor de getaxeerde waarde of zou de separatis-
tenpositie dienen te worden afgeschaft. Dat zou dan weer een nóg sterkere prikkel
zijn voor strategisch gedrag om te executeren voordat het tot een faillissement
komt. Wil men dat voorkomen, dan zouden ook de aanspraken van de zeker-
heidsgerechtigden buiten het faillissement moeten worden ingeperkt. Volgens de
onderzoekers zal een waarderingsregeling dus al snel uitmonden in een ingrijpende
herziening van het zekerhedenrecht.
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Achterstelling van aandeelhoudersleningen
Volgens het WODC-onderzoek leidt de achterstelling van aandeelhouders-
leningen in voorkomende gevallen tot een verbetering van de positie van de
(overige) concurrenten, zonder dat de rest van de rangorde wordt verstoord.
Dat werkt anders bij gesecureerde aandeelhoudersleningen. Een achterstelling
raakt dan vooral de zekerheidsgerechtigde en komt in de eerste plaats ten
goede aan de naast hoogst gerangschikte schuldeiser.

De rechtsvergelijkende beschouwingen in Duitsland en Oostenrijk laten zien
dat negatieve bijeffecten op de financierbaarheid van ondernemingen, met name in
geval van een herstructurering, een factor van betekenis zijn. Deze factor heeft in
beide landen geleid tot uitzonderingen op de achterstellingen zelfs een tijdelijke
buitenwerkingstelling dan wel afzwakking van de wettelijke regeling in verband
met de negatieve economische gevolgen van de COVID-19-pandemie.

Kleine mkb-schuldeisers
Het is volgens de onderzoekers mogelijk om bij hiervoor genoemde maatre-
gelen een onderscheid te maken tussen mkb-schuldeisers en andere schuldei-
sers. Zij hebben daarbij echter bedenkingen. Zo begrijpen zij niet goed waarom
zo’n onderscheid zou worden gemaakt. Het gangbare verdelingsmechanisme is
de rangregeling, waarin van oudsher een afweging ligt besloten tussen de
belangen van de betrokken schuldeisers, een afweging die is heroverwogen in
haar voetspoor de wetgever en heeft geresulteerd in de huidige afdeling 3.10
BW. Dat heeft geresulteerd in een voorrecht voor sommige mkb-schuldeisers,
maar niet voor alle en geen algemeen voorrecht. Een rechtvaardiging waarom
alle mkb-schuldeisers boven alle andere schuldeisers zouden moeten worden
bevoordeeld, hebben de onderzoekers niet aangetroffen, noch bij de totstand-
koming van de WHOA, noch anderszins. Er zijn ook praktische bezwaren. De
onderzoekers hebben de WHOA-definitie van mkb-schuldeisers gehanteerd en
aanmerkelijke moeilijkheden ondervonden bij het maken van het onderscheid.

Uitkomst van het WODC-rapport

In algemene zin laten de bevindingen van de onderzoekers zich als volgt
beschrijven.

De onderzochte maatregelen leiden niet steeds tot significante voordelen
voor de concurrente schuldeisers, zijn soms complex en kunnen ongewenste
extra administratieve handelingen ten laste van het beschikbare actief mee-
brengen. Ook blijkt dat sommige maatregelen kunnen leiden tot een situatie
waarin concurrente schuldeisers meer ontvangen dan de preferente schuldei-
sers of zelfs de zekerheidsgerechtigden.
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De Nederlandse wet kent een rangregeling als verdelingsmechanisme bij
faillissement. De rangregeling is het resultaat van een afweging tussen de
belangen van alle schuldeisers, met daarin een voorrecht voor sommige
schuldeisers. Een rechtvaardiging voor het bevoordelen van mkb-schuldeisers
boven alle andere schuldeisers hebben de onderzoekers niet aangetroffen.

Consultatiedocument betreffende het insolventierecht

Het WODC-rapport wordt door de Minister van J&V op 16 september 2021
toegezonden aan de Tweede Kamer. De Minister heeft ten tijde van het
schrijven van deze bijdrage nog geen inhoudelijke reactie op het rapport
gegeven. Het is op dit moment daarom niet duidelijk of en zo ja welke
maatregelen worden overwogen om de positie van (specifieke) concurrente
schuldeisers te verbeteren. Wel is op 1 november 2021 het consultatiedocu-
ment betreffende het insolventierecht gepubliceerd dat een tipje van de sluier
lijkt op te lichten.13

Het consultatiedocument beoogt een discussienota te zijn met als doel om de
insolventiepraktijk te betrekken bij de verdere ontwikkeling van het insolven-
tierecht. Deze discussienota wordt in consultatie gegeven om zienswijzen te
verzamelen over een aantal thema’s die in de afgelopen jaren in het kader van
verschillende beleids- en wetgevingstrajecten zijn opgekomen. Dit betreft in
het bijzonder:
1. de toekomst van de surseanceregeling;
2. de efficiency van de faillissementsprocedure;
3. het takenpakket van de curator en in dit verband ook de lege boedelpro-

blematiek;
4. het toezicht van de rechter-commissaris in faillissement; en
5. de mate waarin de verschillende categorieën van schuldeisers in faillisse-

ment nog enige uitkering op hun vordering kunnen verwachten (de positie
van pand- en hypotheekhouders / de positie van concurrente schuldeisers).

De discussienota stelt ook een aantal concrete vragen waarop men uitgenodigd
wordt te reageren. Bedoeling is om de uitkomsten van de consultatie mee te
nemen bij de verdere uitwerking van de lopende en toekomstige beleids- en
wetgevingstrajecten.

Voor het bestek van deze bijdrage lijkt vooral thema 5 (het verdelingsvraag-
stuk) van belang.

13. Te vinden via https://www.internetconsultatie.nl/consultatieinsolventie.
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Daar zal ik zo op ingaan, maar ik wil eerst vast even signaleren dat er in het
consultatiedocument ook een paragraaf 3 is opgenomen waarin preventieve
instrumenten staan beschreven voor ondernemers – zowel in hun hoedanigheid
van schuldenaar als in die van schuldeiser – om bedrijfsrisico’s te beperken,
financiële problemen voor te blijven en, als dit niet lukt problematische
schulden op te lossen. Deze instrumenten betreffen zaken als beperking
incassorisico en opvangen tijdelijke liquiditeitskrapte en hebben geen directe
betrekking op het verdelingsvraagstuk in faillissement. Ik kom hieronder terug
op deze preventieve maatregelen.

Op pagina 16-18 van het consultatiedocument wordt ingegaan op thema 5
voornoemd, de positie van pand- en hypotheekhouders en concurrente schuld-
eisers en het WODC-rapport. Enkele citaten:

“De hiervoor beschreven ‘sterke’ positie van de pand- en de hypotheekhouder
en de aandeelhouderslening waarbij ook zekerheden zijn bedongen, zijn in de
afgelopen jaren bekritiseerd. Kort gezegd, zou de sterke positie van pand- en
hypotheekhouders ertoe leiden dat er te weinig opbrengst in de faillissements-
boedel komt.

Tegelijkertijd wordt de beschreven ‘sterke’ positie van de pand- en de hypo-
theekhouder ook genuanceerd. Dit komt – heel kort gezegd – omdat er in de
praktijk verschillende belemmeringen blijken te zijn voor de pand- en de
hypotheekhouder bij het maken van aanspraak op de opbrengst die gereali-
seerd wordt bij de uitwinning van het zekerheidsrecht.

Verder is in 2017 al eens een rechtsvergelijkend onderzoek verricht door het
Onderzoekcentrum Onderneming & Recht naar ‘De positie van pand‐ en
hypotheekhouder tijdens faillissement’. Uit het onderzoeksrapport komt onder
meer naar voren dat de zelfstandige bevoegdheid van de pand- en de hypo-
theekhouder ook in België en Engeland voorop staat. In Duitsland kan de
hypotheekhouder zijn rechten ook uitoefenen alsof er geen faillissement is. Uit
het onderzoeksrapport blijkt verder dat in België, Duitsland en Oostenrijk, net
als in Nederland, de pand- en de hypotheekhouder over het algemeen niet hoeft
bij te dragen aan de algemene faillissementskosten.

Ten slotte is ook van belang dat de hiervoor beschreven kenmerken van de
positie van de separatist voor een bank cruciaal zijn in het kader van de eisen
die op basis van de toezichtwetgeving aan financiële instellingen worden
gesteld om financieel gezond te blijven. Die eisen die voor een deel hun
oorsprong vinden in de financiële en economische crisis die in 2008 uitbrak,
houden – kort gezegd – in dat banken verplicht zijn om er bij de kredietverle-
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ning voor te zorgen dat de financiële risico’s die optreden als kredietnemers
hun verplichtingen niet nakomen, voldoende zijn afgedekt. Daarom vindt de
kredietverlening door een bank in de regel plaats onder de voorwaarde dat de
kredietnemer de bank een hypotheek- of pandrecht verschaft.”

De kritiek op sterke positie van de pand- en de hypotheekhouder wordt in het
consultatiedocument dus enigszins afgezwakt door aandacht te schenken aan
het krachtenveld waarbinnen de banken dienen te opereren.

Bij de beschrijving van de positie van concurrente schuldeisers vermeldt het
consultatiedocument dat uit het WODC-onderzoek blijkt dat het gemiddelde
uitkeringspercentage voor concurrente schuldeisers in faillissement gering tot
zeer gering is.

Over de bevindingen in het WODC-rapport ten aanzien van de onderzochte
maatregelen ter verbetering van de positie van de concurrente (mkb-)schuld-
eisers, wordt het volgende geschreven:

“Uit het onderzoek blijkt dat om enig positief effect op de positie van de
concurrente schuldeisers te kunnen sorteren, vrijwel steeds in ieder geval
nodig is dat de huidige wettelijke rangorde van schuldeisers wordt aangepast
(d.w.z. de afschaffing of vermindering van voorrechten en/of boedelschulden)
en dat er een regeling wordt geïntroduceerd waarbij een deel van de opbrengst
die wordt gerealiseerd bij de uitwinning van activa behorend tot het vermogen
van de failliet, wordt geoormerkt als bedoeld voor de concurrente schuldeisers
en als zodanig apart worden gehouden. De onderzoekers hebben geanalyseerd
welke voor- en nadelen kleven aan de genoemde maatregelen. Zij hebben geen
aanbevelingen gedaan, maar wel laten zien dat de onderzochte maatregelen
niet steeds leiden tot significante voordelen voor de concurrente schuldeisers,
soms complex zijn en ongewenste extra administratieve handelingen kunnen
meebrengen die ten laste komen van het actief dat in een faillissement nog
beschikbaar is voor de schuldeisers.”

Uit deze passage blijkt dat men vaststelt dat het voor de verbetering van de
positie van concurrente schuldeisers nodig is om de huidige wettelijke
rangorde van schuldeisers aan te passen. Zoals gezegd bevat de consultatienota
ook diverse specifieke vragen ten behoeve van de consultatie. Je zou daarom
de vraag verwachten of de huidige wettelijke rangorde van schuldeisers
aangepast dient te worden om de positie van concurrente schuldeisers te
verbeteren. Die vraag wordt echter niet gesteld. Er wordt maar één vraag
gesteld over de positie van concurrente crediteuren en dat is deze:
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“Kunt u zich er – gelet op de resultaten van het WODC-onderzoek – in vinden
dat concurrente schuldeisers meer gebaat zijn bij een verbetering van de
preventieve maatregelen, zoals beschreven in paragraaf 3, dan bij een
herverdeling van de faillissementsopbrengst (in afwijking van de wettelijke
rangorde)? Zo nee, kunt u dit dan toelichten?”

Hoewel de nota aangeeft dat naast reacties op de vragen in de nota, ook andere
reacties zeer welkom zijn, lijkt mij de veronderstelling gerechtvaardigd dat de
vragen in het consultatiedocument de denkrichting van de wetgever aangeven
van de voorgenomen toekomstige beleids- en wetgevingstrajecten. De enigs-
zins sturende manier waarop bovenstaande vraag gesteld wordt (Kunt u zich
vinden in…) lijkt in dat verband te wijzen op een voorkeur voor het verbeteren
van de hiervoor genoemde preventieve maatregelen boven een (ingrijpende)
wijziging in de wettelijke rangorde. Die indruk wordt versterkt door het feit dat
er geen enkele concrete vraag wordt gesteld over de wijze waarop de wettelijke
rangorde dan gewijzigd zou moeten worden. Hieruit leid ik af dat de wetgever
niet voornemens is om dit hete hangijzer beet te pakken.

Ook over de wenselijkheid van de verschillende door de Rijksuniversiteit
Groningen onderzochte maatregelen wordt geen vraag gesteld, op één uitzon-
dering na. Over de afdrachtsregeling van pand- en hypotheekhouders wordt
namelijk de volgende vraag gesteld:

“Kunt u zich vinden in een regeling – ten behoeve van de bestrijding van de
lege boedelproblematiek – waarbij zekerheidsgerechtigde schuldeisers bij
uitwinning van verpande activa een vooraf vastgesteld percentage van de
opbrengst aan de boedel moeten afdragen? Zo nee, kunt u dit dan toelichten?”

Deze vraag ziet overigens niet zozeer op het verbeteren van de positie van de
concurrente crediteur maar vooral op het bestrijden van de zogenaamde lege
boedelproblematiek. Ook hier lijkt de vraag naar bevestiging van een denk-
richting te zoeken. Ik vermoed derhalve dat de wetgever wel oren heeft naar
deze regeling.

Kortom, als de schijn niet bedriegt verdwijnen vrijwel alle van de in de
WODC-onderzoek onderzochte maatregelen in de spreekwoordelijke onderste
bureaulade en komt de focus op ‘insolventiepreventie’ te liggen. Maar we gaan
het zien. De reactietermijn van de consultatie is recent verstreken. Het zal dus
nog even duren voordat we weten welke kant het op gaat voor de concurrente
(mkb-)crediteur.
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Douceurtje voor handelscrediteuren?

Het voorgaande lijkt erop te duiden dat er geen specifieke maatregelen
getroffen zullen worden om de positie van concurrente crediteuren en mkb-
bedrijven te verbeteren in faillissement.

Kan de politiek dan echt niets doen om de mkb-schuldeisers een handje te
helpen?

Volgens mij wel en zelfs met een procentje meer! Er is een mogelijkheid om
bij faillissement meteen 21% van de vorderingen aan handelscrediteuren uit te
betalen zonder dat daarvoor een ingrijpende stelselwijziging nodig is. Het gaat
om de btw die de handelscrediteuren hebben afgedragen over de factuur die zij
hebben gezonden aan een debiteur die daarna failliet gaat.

Indien een vordering oninbaar is kan de schuldeiser de onterecht betaalde
btw terugvragen aan de belastingdienst. Dat kan echter pas zodra het zeker is
dat de vordering (gedeeltelijk) oninbaar is. De vordering wordt in ieder geval
als oninbaar beschouwd uiterlijk één jaar na de uiterste betaaldatum die met de
klant is afgesproken. Als er geen betalingstermijn is vastgelegd, dan geldt de
wettelijke betalingstermijn van 30 dagen nadat de factuur is ontvangen.

In de praktijk betekent dit dat handelscrediteuren soms een jaar moeten
wachten tot zij dit onterecht afgedragen bedrag van de belastingdienst terug-
ontvangen.

Dat kan natuurlijk veel sneller. Getuige het recente wetsvoorstel tot
invoering van artikel 6:119a van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek gericht
op het verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen, weet de
wetgever heel goed dat snel betalen belangrijk is voor het mkb. Waarom
maakt de Belastingdienst het bedrag niet meteen over nadat de debiteur failliet
is verklaard? De kans dat er door de curator iets aan concurrente schuldeisers
wordt uitgekeerd is zeer klein en het lijkt überhaupt uitgesloten dat de curator
binnen 1 jaar na de faillietverklaring tot uitkering over gaat. Er is dus geen
enkele reden te bedenken waarom de Belastingdienst deze onterecht ontvangen
bedragen nog langer onder zich zou moeten houden.

Voor deze handreiking volstaat een kleine wetswijzing in artikel 29 lid 2
Wet op de Omzetbelasting 1968 die er op neerkomt dat het bedrag voortaan
wordt terugbetaald binnen 30 dagen nadat het vonnis tot faillietverklaring in
kracht van gewijsde is gegaan.

Tussenconclusie

Wibier heeft in het Insolad Jaarboek van 2019 een botte bijl aan de Tweede
Kamer aangeboden, waarmee men met succes het wetsontwerp van de WHOA
heeft bewerkt. Dit heeft tot gevolg gehad dat er nu wordt bekeken of de 20%
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regeling14 ook in het faillissement kan worden toegepast. Daarnaast is een
aantal andere maatregelen op verzoek van het WODC door de Rijksuniversiteit
Groningen tegen het licht gehouden die erop gericht zijn de positie van
concurrente (mkb-)crediteuren te verbeteren ten koste van die van banken en
aandeelhouders. De onderzoekers uit Groningen hebben vastgesteld dat de
onderzochte maatregelen niet steeds leiden tot significante voordelen voor de
concurrente schuldeisers, soms complex zijn en ongewenste extra administra-
tieve handelingen kunnen meebrengen die ten laste komen van het actief dat in
een faillissement nog beschikbaar is voor de schuldeisers.

Een recent consulatiedocument wekt de indruk dat de wetgever inmiddels
ook inziet dat het gros van de onderzochte maatregelen niet doeltreffend, te
complex of erg ingrijpend zijn. De enige maatregel waarvoor dat niet lijkt te
gelden, betreft een verplichte boedelbijdrage bij de uitwinning van zekerheden
om de lege boedels te spekken. Verder lijkt de focus gericht te worden op
insolventiepreventie via maatregelen die erop gericht zijn om bedrijfsrisico’s te
beperken, financiële problemen voor te blijven en, als dit niet lukt problema-
tische schulden op te lossen.

Waar brengt ons dat? Moeten we de botte bijl van Wibier weer begraven?
Wat mij betreft laten we de botte bijl in elk geval nog even op een veilig

plekje achter in het schuurtje hangen. Los van de door de onderzoekers uit
Groningen gesignaleerde principiële, systematische en praktische bezwaren,
lijkt het toekennen van recoveryrate van 20% aan (een deel van) de con-
currente crediteuren namelijk een luxe die we ons in faillissementsland
helemaal niet eens kunnen veroorloven. Uit het CBS-onderzoek over de jaren
2004-2015 volgt dat er in die periode gemiddeld slechts 10% van alle
faillissementsschulden (boedelkosten en prefaillissementsschulden) kon wor-
den betaald en de fiscus en UWV gemiddeld 8% ontvingen van hun preferente
vorderingen. Het WODC-rapport geeft voorts geen enkele aanwijzing dat de
situatie er sindsdien rooskleuriger op is geworden. De sombere conclusie lijkt
dat er simpelweg te weinig geld in de boedels lijkt om te gaan om cadeautjes
van enige financiële betekenis uit te delen aan concurrente crediteuren, wier
vorderingen blijkens het CBS-rapport gemiddeld maar liefst 75% van de
schuldenlast vertegenwoordigen.

Daarbij moet wel de kanttekening gemaakt worden dat er één onbekende
grootheid in het verhaal zit. Dat is de recovery rate van de banken, te
berekenen met het bedrag dat gedurende het faillissement door de zekerheids-

14. Een recht op een uitkeringspercentage van ten minste 20 procent (voor zover dat mogelijk
is) voor kleine concurrente mkb-crediteuren die leverancier waren van de failliet of een
vordering hebben uit onrechtmatige daad, naar analogie van de regeling in de WHOA.
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gerechtigden wordt uitgewonnen. Zolang we de omvang daarvan niet kennen,
kunnen we het verdelingsvraagstuk eigenlijk niet goed beoordelen.

Dat laatste klemt temeer, nu het CBS al jarenlang geen onderzoek meer doet
naar de geldstromen binnen faillissement en het – getuige hetWODC-rapport – erg
lastig is om betrouwbare gegevens boven tafel te krijgen. De slotsom van dit
laatste is dat de wetgever momenteel beleids- en wetgevingstrajecten overweegt in
gang te zetten zonder dat hij beschikt over betrouwbare stuurinformatie. Dat vind
ik best zorgelijk. In het bedrijfsleven levert het bepalen van het beleid zonder
betrouwbare financiële data al snel een vermoeden van onbehoorlijk bestuur op.15

Ook van de wetgever mogen we verwachten dat hij eerst de feiten kent, voordat hij
de regels verandert. Naar mijn mening moeten we eerst betrouwbare financiële
data verzamelen voordat we de faillissementsbuit verdelen. Ik heb daar ook een
concrete suggestie voor.

Aanbeveling: een FinTech-oplossing

De meest voor de hand liggende keuze is om het CBS van instructies en budget
te voorzien om haar onderzoekcyclus te hervatten. Maar dat bestaat groten-
deels uit het handmatig doorspitten van faillissementsverslagen. Dat is niet
alleen kostbaar en bewerkelijk maar eigenlijk ook wel een beetje ‘old school’.
In de huidige digitale wereld zijn er slimmere en snellere manieren om data te
verzamelen.

Hoe dan? Met een FinTech-oplossing. De basisingrediënten hiervoor liggen
voor het grijpen. In elk faillissement wordt bij een bank een afzonderlijke
faillissementsrekening geopend. Alle inkomsten en uitgaven van de boedel
verlopen via die rekening. Technisch is het mogelijk om het betalingsverkeer
zo in te richten dat de (generieke) data die je wilt verzamelen, automatisch
worden gegenereerd. Je kunt eenvoudig optellen wat er op de faillissements-
rekening wordt ontvangen en met betalingscodes bijhouden wat er aan welke
categorie schuldeisers wordt uitbetaald. Met een druk op de knop kun je dan
per faillissement vaststellen hoe de opbrengst is verdeeld.

De enige onbekende factor is datgene wat de zekerheidsgerechtigden buiten
de boedel om verhalen op hun zekerheden. Die black box kan je echter openen
door van de zekerheidsgerechtigden te verlangen dat zij een (al dan niet
gestaffeld) percentage van het door hen geïnde bedrag moeten afdragen aan de
boedel. Dat mes snijdt dan aan twee kanten. De curator krijgt wat ‘werkkapi-
taal’ in zijn (soms lege) boedel en door het (gestaffelde) percentage en de van
de bank ontvangen afdracht om te rekenen, kun je vaststellen welk bedrag de
zekerheidsgerechtigde heeft geïncasseerd.

15. Zie art. 248 jo. 10 en 394 Boek 2 BW.
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Het moet mogelijk zijn om op deze wijze met een boekhoudkundige
softwareoplossing per faillissement op uniforme wijze de geldelijke instroom
en uitstroom te registreren. Wat de uitstroom betreft, hoeft dat alleen om
generieke data te gaan, dus er wordt niet per crediteur geregistreerd, maar per
categorie crediteuren (curator, boedelschuldeisers, fiscus, UWV, banken, con-
currente schuldeisers et cetera). Dat voorkomt eventuele privacy issues.

De laatste stap die dan nog gemaakt moet worden is het bundelen van de
data van alle faillissementsrekeningen om het gewenste totaaloverzicht te
krijgen. Ook dat is tegenwoordig minder complex dan je zou vermoeden. Op
19 februari 2019 is namelijk de Europese Payment Services Directive 2
(‘PSD2’) in werking getreden in Nederland.16 PSD2 reguleert twee nieuwe
betalingsdiensten: ‘betalingsinitiatiediensten’ en ‘rekeninginformatiediensten’.
Zij faciliteert deze diensten in het bijzonder doordat banken worden verplicht
om de betreffende diensten kosteloos toegang te verlenen tot de betaalreke-
ningen van de gebruikers.

Voor het doel wat mij voor ogen staat, is de rekeninginformatiedienst van
belang. Artikel 4 lid 16 van de PSD2 definieert de rekeninginformatiedienst als
“een onlinedienst voor het verstrekken van geconsolideerde informatie over
een of meer betaalrekeningen die de betalingsdienstgebruiker bij een andere
betalingsdienstaanbieder of bij meer dan één betalingsdienstaanbieder aan-
houdt.” Een rekeninginformatiedienst kan bijvoorbeeld ook de categorisering
van de verschillende transacties of de analyse van de inkomsten- en uitga-
venstromen omvatten.17 De rekeninginformatiedienst-aanbieder kan zijn dien-
sten alleen verrichten als hij toegang heeft tot de informatie over de
betaalrekeningen. Artikel 67 van de PSD2 reguleert deze toegang.

Iedere curator kan aan een organisatie die kwalificeert als rekeninginforma-
tiedienst-aanbieder toegang verlenen tot de faillissementsrekening en toestem-
ming verlenen om deze data te verzamelen en te (laten) gebruiken voor
beleidsmatige en wetgevingsdoeleinden. Voor het verlenen van rekeningin-
formatiediensten moet overigens wel een vergunning worden verkregen van de
Nederlandsche Bank,18 die daartoe een register van betaalinstellingen aan-
houdt. Gegeven het feit dat de betreffende dienst het verzamelen van data voor
een publiek belang beoogt, lijkt me dat geen al te groot obstakel.

16. Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europese Parlement en de Raad van 23 november 2015
betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen
2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende
intrekking van Richtlijn 2007/64/EG.

17. Voor meer informatie hierover, zie P.T.J. Wolters & B.P.F. Jacobs, ‘De toegang tot
betaalrekeningen onder PTSD2’, Ondernemingsrecht 2018/38.

18. Art. 2:3a Wft.
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Concreet stel ik dus voor dat een bepaalde organisatie (rekeninginformatie-
dienst-aanbieder) door de curatoren gemachtigd wordt om financiële gegevens
van de faillissementsrekeningen te verzamelen over de wijze waarop de
opbrengst in faillissement onder de verschillende groepen schuldeisers wordt
verdeeld en deze informatie te delen met het CBS. Zoals aangegeven dienen de
banken ingevolge PSD2 hiervoor kosteloos toegang te verlenen tot de bij hun
lopende faillissementsrekeningen. Wellicht is een van deze banken zelfs
geïnteresseerd in het leveren van de rekeninginformatiedienst.

Aan de uitwerking en implementatie hiervan kleven vast nog wel enige
technische en juridische haken en ogen, die nader in kaart gebracht moeten
worden. Dat gaat het bestek van deze bijdrage te buiten, maar ik heb de stellige
indruk dat het mogelijk moet zijn om een rekeninginformatiedienst in het leven
te roepen die de geldstromen in faillissementen kan analyseren. Het zal een
financiële investering vragen om deze dienst op te tuigen, maar die zal zich op
termijn terugverdienen. De gewenste informatie zal straks immers met een
druk op de knop real time verkrijgbaar zijn, zonder dat er kostbare en
tijdrovende onderzoeken voor nodig.

De informatie die verzameld wordt, kan bovendien niet alleen behulpzaam
zijn bij het bepalen van beleid of wetgeving, maar ook om te effecten daarvan
te beoordelen. Je kunt dan immers na een paar jaar beoordelen wat het effect is
geweest van een bepaalde maatregel op het verdelingsvraagstuk. Trends in de
insolventiesector zullen bovendien eerder zichtbaar worden waardoor er
sneller op kan worden geanticipeerd. Tot slot kan de omvang van de
legeboedelproblematiek hierdoor inzichtelijk worden gemaakt.

Tot slot

De concurrente (mkb-)schuldeisers komen er bekaaid af in faillissement.
Slechts een wijziging van de wettelijke rangorde lijkt daar iets aan te kunnen
veranderen en dan nog is het de vraag of dat veel zoden aan de dijk zet. Het ligt
niet voor de hand dat de wetgever de wettelijke rangorde overhoop zal halen,
gezien de principiële, systematische en praktische bezwaren die daar tegenin
gebracht kunnen worden.

Het heeft er alle schijn van dat de wetgever zijn focus gaat verleggen naar
preventieve maatregelen voor ondernemers – zowel in hun hoedanigheid van
schuldenaar als in die van schuldeiser – om bedrijfsrisico’s te beperken,
financiële problemen voor te blijven en, als dit niet lukt problematische
schulden op te lossen.

Een recovery rate van 20% voor concurrente schuldeisers lijkt dus lucht-
fietserij en het faillissement zal de komende jaren waarschijnlijk niet aan
populariteit winnen bij de concurrente schuldeisers.
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De handelscrediteuren (ondernemers) zouden echter wel gebaat zijn bij een
wetswijzing in artikel 29 lid 2 Wet op de Omzetbelasting 1968 waarin staat dat
bedrag wordt terugbetaald binnen 30 dagen nadat het vonnis tot faillietverkla-
ring in kracht van gewijsde is gegaan.

Daarnaast lijkt het verstandig om eerst betrouwbare financiële data verza-
melen voordat er ingrijpende wijzigingen in het verdelingsvraagstuk c.q. de
huidige wettelijke rangorde van schuldeisers worden aangebracht. Met het oog
daarop is het nuttig om een faillissementsrekeninginformatiedienst in het leven
te roepen waarmee op uniforme wijze de geldstroom in faillissementen
geregistreerd kan worden. Hiermee kunnen we een beter inzicht krijgen in
de wijze waarop de opbrengst in faillissement tussen de verschillende
categorieën schuldeisers wordt verdeeld. Dat zal de wetgever ook in staat
stellen om een eventuele onbalans te identificeren en redresseren en de
werking van bepaalde maatregelen in de praktijk te evalueren.
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Insolventie zonder fixatie; over het verdelen van een
bewegende taart

MR. I.F.M. LAKWIJK, MR. O.B.J. POORTHUIS, MR. M.J.W VAN INGEN1

Inleiding

Op 4 juni 2021 en 24 december 2021 heeft de Hoge Raad twee arresten
gewezen die tot gevolg hebben dat het aandeel van de (voor de curator
onvermijdelijke) boedelschulden in sommige faillissementen flink kan toene-
men. Bovendien kunnen deze boedelschulden zich na de faillissementsdatum
nog verder ontwikkelen, door handhavingsbesluiten en/of renteaangroei. In
deze bijdrage wordt besproken welke invloed dit heeft op de wijze waarop de
curator zal moeten omgaan met de boedelschulden in een faillissement waarin
het te realiseren actief vermoedelijk niet zal volstaan om alle boedelschulden
volledig te voldoen (een ‘negatieve’ of ‘insolvente’ boedel). De auteurs gaan in
op de hogere eisen die de veranderlijkheid van de boedelschulden stelt aan
digitalisering van de boedeladministratie en breken een lans voor goed
boedelschuldenbeheer als prestatie-indicator bij het beoordelen van curatoren.

1. Belang van separatisten en boedelschuldeisers

Het ‘verdelingsvraagstuk’ in faillissement staat op de agenda van de wetgever
in het kader van de WCO III. Eigenlijk vormt de WCO III een onderdeel van
de reorganisatie-pijler in het wetgevingsprogramma tot herijking van het
faillissementsrecht. Toch is ook de verdeling van de taart – en dan met
name: mogelijkheden voor het verbeteren van de positie van MKB-schuldei-
sers – in het debat over WCO III een onderwerp van gesprek geworden.

Hoe is dat zo gekomen? De duidelijkst aanwijsbare aanleiding daarvoor
waren Kamervragen van leden Nijboer en Recourt in oktober en november
2016,2 gevolgd door nadere Kamervragen van de leden Van Nispen en
Leijten3 en een verwijzing naar modernisering van het faillissementsrecht in

1. Auteurs zijn verbonden aan Watsonlaw in Den Bosch.
2. Aanhangsel Handelingen II 2016/17, nr. 545 en Aanhangsel Handelingen II 2016/17,

nr. 815.
3. Aanhangsel Handelingen II 2017/18, nr. 3010.
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het MKB-Actieplan van de minister van EZK op 29 juni 2018.4 Nijboer en
Recourt stelden kritische vragen over de sterke positie van pandhouders in
faillissementen naar aanleiding van artikelen over de houding van banken
tegenover curatoren en de oratie van prof. dr. R.J. de Weijs over gesecureerde
aandeelhoudersleningen.5 In antwoord op deze vragen heeft de minister voor
Rechtsbescherming aangekondigd dat het verdelingsvraagstuk in faillissement
onder de loep zou worden genomen in het kader van WCO III.6

Het Ministerie van EZK bracht in juni 2018 het rapport MKB-Actieplan uit.
Daarin werd modernisering van het ondernemings- en het faillissementsrecht
genoemd als onderdeel van het actieplan om het mkb te versterken. In het
Actieplan werd in dat kader met name het verbeteren van de saneringsmoge-
lijkheden voor het mkb bedoeld (lees: pre-pack en WHOA), maar door
modernisering van het faillissement te benoemen als onderdeel van de mkb-
versterkingsplannen, bracht het Actieplan meer in het algemeen de koppeling
tussen versterking van het mkb en de herijking van het faillissementsrecht aan.
In een brief van de Minister voor Rechtsbescherming van 11 september 2018
werd vervolgens aangekondigd dat er verder onderzoek zou worden gedaan
naar het draagvlak voor herijking van de positie van zekerheidsgerechtigden in
faillissement.7

In 2019 hebben de diverse Kamervragen en het MKB-Actieplan een
vervolg gekregen in de vorm van een onderzoeksopdracht aan een onder-
zoeksteam van Rijksuniversiteit Groningen, om te onderzoeken wat het effect
zou zijn van potentiële maatregelen om MKB-bedrijven een bijzondere
(versterkte) positie te geven binnen de categorie van concurrente faillisse-
mentsschuldeisers.8 Het lezenswaardige rapport van deze onderzoeksgroep is
gepubliceerd in september 2021. Een opvallende bemerking in dit rapport is
dat het verbeteren van de positie van MKB-bedrijven binnen de categorie van
concurrente faillissementsschuldeisers en zelfs maatregelen om de positie van

4. Rapport MKB-Actieplan 29 juni 2018, p. 17 en p. 50, online raadpleegbaar via https://www.
rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/29/mkb-actieplan

5. Oratie prof. dr. R.J. de Weijs 1 juli 2016, in bewerkte vorm gepubliceerd als ‘Wanorde? Hoe
het faillissementsrecht zich tegen schuldeisers dreigt te keren’, Ondernemingsrecht 2016
(17), p. 605-619.

6. Aanhangsel Handelingen II 2016/17, nr. 545, p. 2, met name het slot van het antwoord op
vraag 3.

7. Kamerstukken II 2017/18, 33 695, nr. 17, p. 3-4.
8. Aanhangsel Handelingen II 2018/19, nr. 3731, p. 2 en Kamerstukken II 2019/20, 35 225,

nr. 20.
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separatisten ten gunste van de boedel te beperken niet veel nut zullen hebben,
als er niet tevens iets gebeurt aan de grote omvang van de boedelschulden en
de preferente faillissementsschuldeisers.9

2. Recovery rates

De onderzoeksgroep uit Groningen raakt met deze bemerking aan een in de
faillissementspraktijk breed gedeelde intuïtie, dat er als gevolg van het zware
gewicht van separatisten en boedelschulden in faillissementen nauwelijks
wordt toegekomen aan uitkering aan faillissementsschuldeisers. Niet alleen
concurrente, maar zelfs de preferente faillissementsschuldeisers vissen groten-
deels achter het net, zo is de consensus. Meestal wordt ter staving hiervan
verwezen naar het CBS-rapport Faillissementen: oorzaken en schulden 2015
en het rapport Doing Business 2018 van de Wereldbank.10

Onder verwijzing naar het rapport van de Wereldbank wordt wel aangeno-
men dat de recovery rate van separatisten in Nederland circa 90% is. In het
politieke debat over de positionering van MKB-schuldeisers in het kader van
de WHOAwerd hier ook herhaaldelijk vanuit gegaan.11 Hierbij dient echter te
worden opgemerkt dat het betreffende percentage in het rapport van de
Wereldbank niet het resultaat is van een telling van daadwerkelijk door
separatisten in Nederlandse faillissementen gerealiseerde opbrengsten, maar
dat dit percentage theoretisch is geconstrueerd aan de hand van een hypothe-
tische modelcasus. Het doel van deze theoretische constructie was om de
effectiviteit van faillissementsprocedures in verschillende landen onderling
te kunnen vergelijken, niet om aan de individuele landen inzicht te bieden in de
daadwerkelijk gerealiseerde recovery rates van separatisten in faillissementen.
De werkelijke recovery rate van separatisten (hoofdzakelijk: banken) is

9. A. Karapetian e.a., ‘De positie van concurrente schuldeisers in faillissement. Een ver-
kennend onderzoek naar de positie van concurrente (mkb-)schuldeisers in faillissement en
de mogelijkheden deze te verbeteren’, p. 65. Het rapport is online raadpleegbaar via
https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/3095/3179-positie-concurrente-
schuldeisers-in-faillissement-volledige%20tekst.pdf?sequence=1.

10. Het CBS-rapport Faillissementen: oorzaken en schulden 2015 is online raadpleegbaar via
https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2016/50/2016-faillissementen-oorzaken-en-schulden-
2015.pdf Het Wereldbank-rapport Doing Business 2018 is online raadpleegbaar via
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/
English/DB18-print-report.pdf.

11. Kamerstukken II 2019/20, 35 225 en 35 249, nr. 20 (Verslag van een wetgevingsoverleg,
23 mei 2020), p. 3, 5, 21, 28, 29 en 42.
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onbekend, althans: de banken houden deze cijfers wel bij, maar wensen deze
niet openbaar te maken.12

Het rapport van het CBS vermeldt een gemiddelde recovery rate van
faillissementsschuldeisers (uitkering aan preferente en concurrente schuldei-
sers meegerekend, betalingen aan boedelschuldeisers en executieopbrengst van
separatisten buiten beschouwing gelaten) van 4,8%. Dit cijfer is wel gebaseerd
op tellingen uit echte faillissementen, namelijk een steekproef in de financiële
faillissementsverslagen van 2.139 faillissementen, verdeeld over alle arrondis-
sementen van Nederland.

Hoewel er dus over de daadwerkelijke recovery rate van separatisten geen
harde cijfers beschikbaar zijn, kan wel worden aangenomen dat de recovery
rate van de faillissementsschuldeisers, zoals laatstelijk steekproefsgewijs
gemeten in 2015, behoorlijk concreet is. Met een omvang van 4,8% is die
niet om over naar huis te schrijven.

3. Contouren separatistenpositie en boedelschuldenportefeuille

Feit is dus dat de recovery rate van faillissementsschuldeisers (preferent én
concurrent samen) laag is. Voor zover dit te wijten is aan de sterke positie van
separatisten en de omvang van de boedelschulden, berust dit niet op een
recente belangenafweging van de wetgever. Zowel de contouren van de
separatistenpositie als die van de boedelschulden zijn sinds de invoering van
titel 3.10 BW en de Faillissementswet feitelijk ingevuld door de Hoge Raad.

In zijn rechtspraak over de positie van separatisten heeft de Hoge Raad
duidelijk gemaakt dat hij (onder verwijzing naar de parlementaire geschiedenis)

12. Vergelijk het in dit kader eveneens vaak aangehaalde afscheidscollege van prof. S.C.J.J.
Kortmann, ‘Het faillissement, een paradijs voor banken’, Nijmegen 29 september 2017,
p. 6, online raadpleegbaar via https://www.ftm.nl/uploads/media/5b1a9152257a4/
afscheidscollegebaskortmann.pdf?v431.
Kortmann neemt onder verwijzing naar een persbericht van Moody’s over wél concreet
getelde recovery rates van banken de stelling in dat er toch van de juistheid van het hoge
theoretische percentage van de Wereldbank mag worden uitgegaan; hierbij verdient echter
opmerking dat de door Moody’s gepresenteerde cijfers betrekking hadden op de wereld-
wijde recovery rate uit hypothecaire zekerheden bij financiering van vastgoedprojecten.
Moody’s keek bovendien naar recovery bij gevallen van ‘default’ die ruimer zijn
gedefinieerd dan alleen het ultimum remedium-scenario van een faillissement. Onzes
inziens is het daarom niet zonder meer realistisch om op de betreffende studie van Moody’s
aannames te baseren over de recovery rate van Nederlandse separatisten in bredere zin (dat
wil zeggen: ook pandhouders op roerende zaken, vorderingen en IE) in faillissement.
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groot belang hecht aan een soepel verlopend financieringsverkeer.13 Bij de uitleg
van de wettelijke bepalingen omtrent pand- en hypotheekrechten aanvaardt de
Hoge Raad daarom doorgaans ruime en laagdrempelige mogelijkheden, zowel
voor het tot stand brengen van deze zekerheidsrechten als voor het uitwinnen
daarvan.

Belangrijke arresten voor de eenvoud van het vestigen van pandrechten waren
bijvoorbeeld: Spaarbank Rivierenland/Gispen q.q.14 en Mulder q.q./Rabobank,15

Dix q.q./ING16 en Rabobank/Reuser q.q.17 waarin achtereenvolgens de ‘en bloc’-
verpanding van alle bestaande en toekomstige vorderingen van de debiteur zonder
specificatie in een pandlijst, de figuur van verzamelvervolgpandakten en ‘faillisse-
mentsproof’ verpanding van voorwaardelijke eigendommen werden aanvaard.
Met het arrest NMB Heller/Bannenberg q.q.18 in combinatie met DLL/Van
Logtestijn q.q.19 en Ingwersen q.q./ING20 aanvaardde de Hoge Raad de figuur
van het overwaarde-arrangement. In HR 22 februari 2019 (HBL Holding/X)
besliste de Hoge Raad dat één akte kan strekken tot het vestigen van zowel een
stil als een openbaar pandrecht en voegde daar bovendien aan toe dat bij de
interpretatie van een pandakte tot uitgangspunt kan worden genomen dat “behou-
dens aanwijzingen voor een andere uitleg, een zo ruim mogelijke zekerheidsstel-
ling is beoogd (...).”21 De tendens richting eenvoudige uitwinning van
zekerheidsrechten is zichtbaar in de arresten Mulder q.q./CLBN,22 ING/Hielkema
q.q.,23 Staatssecretaris van Financiën/X24 en Feenstra q.q./ING.25

13. Bijvoorbeeld in het arrest Mulder q.q./CLBN, r.o. 3.5, arrest Dix q.q./ING, r.o. 4.9.2 en
4.9.3, arrest Feenstra q.q./ING, r.o. 3.4.2, tweede alinea en – iets minder expliciet – in het
arrest NMB Heller/Bannenberg q.q., r.o. 4.2, derde alinea. De vindplaatsen van deze
arresten staan in de hiernavolgende voetnoten.

14. HR 14 oktober 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1488, NJ 1995, 447, m.nt. W.M. Kleijn
(Spaarbank Rivierenland/Gispen q.q.).

15. HR 20 september 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE7842, NJ 2004, 182, m.nt. W.M. Kleijn
(Mulder q.q./Rabobank).

16. HR 3 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BT6947, NJ 2012/361 (Dix q.q./ING).
17. HR 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1046, NJ 2016/290, m.nt. F.M.J. Verstijlen (Rabobank/

Reuser q.q.).
18. HR 9 juli 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO7575, NJ 2004/618, m.nt. P. van Schilfgaarde (NMB

Heller/Bannenberg q.q.).
19. HR 16 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3025, NJ 2016/48 (De Lage Landen/Van Logtestijn

q.q.).
20. HR 16 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3094, NJ 2016/49, m.nt. F.M.J. Verstijlen

(Ingwersen q.q./ING).
21. HR 22 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:268, NJ 2019/202, m.nt. F.M.J. Verstijlen (HBL

Holding), r.o. 3.6.2 en 3.6.3.
22. HR 17 februari 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1641, NJ 1996/471(Mulder q.q./CLBN).
23. HR 25 februari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO7109, NJ 2012/74 (ING/Hielkema q.q.).
24. HR 15 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ4072 (Staatssecretaris van Financiën/X).
25. HR 14 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:319, NJ 2014/264 (Feenstra q.q./ING).
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In reactie op kritiek op de ‘separatistenvriendelijke’ lijn in de jurispruden-
tie, met name voor zover deze de positie van concurrente schuldeisers te zeer
zou uithollen, heeft de Hoge Raad expliciet overwogen dat het aan de wetgever
is om daar desgewenst iets aan te doen.26

Met betrekking tot de afbakening van boedelschulden is er op het tot in
2013 door de Hoge Raad gehanteerde ‘toedoencriterium’ vergelijkbare kritiek
geuit. De toepassing van het toedoencriterium zou (onder meer) tot een
wildgroei aan boedelschulden leiden. Voor de kritiek op de lijn inzake de
boedelschulden toonde de Hoge Raad zich wel gevoelig, resulterend in een
overstap van het toedoencriterium naar de drieledige taxonomie van ontstaans-
bronnen van boedelschulden zoals weergegeven in het arrest Koot Beheer/
Tideman q.q. (zijnde: de wet, een op het ontstaan van de schuld gerichte
rechtshandeling van de curator, of een handelen van de curator in strijd met een
in diens hoedanigheid na te leven verbintenis of verplichting).27

De Hoge Raad vermeldde in het arrest Koot Beheer/Tideman expliciet dat hij
van het toedoencriterium terugkwam naar aanleiding van de daarop geuite kritiek,
zoals deze in de conclusie van A-G Wissink voorafgaand aan het arrest was
geïnventariseerd.28 Die kritiek was divers en omvatte onder meer het argument dat
door het toedoencriterium de kring van voor de curator onvermijdelijke boedel-
schulden te groot werd. De Hoge Raad heeft laten weten zich de in de conclusie
van de A-G opgesomde kritiek aan te trekken, zonder te specificeren welke
argumenten tegen het toedoencriterium in zijn ogen nu precies doorslaggevend
waren. Na de publicatie van het arrest werd her en der wel aangenomen dat de
Hoge Raad vooral gevoelig was geweest voor het argument dat de kring van
boedelschulden te groot werd en dat hij deze structureel wilde inperken.29 Met het
arrest Roeffen q.q./Ontvanger leek het daar wellicht ook even op.30 Twee arresten
uit 2021 duiden echter op het tegendeel.

Milieuverplichtingen

Op 4 juni 2021 heeft de Hoge Raad buiten twijfel gesteld dat verplichtingen uit
milieuwetgeving en eventuele daarop gebaseerde handhavingsbesluiten

26. HR 01 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY4134, NJ 2013/156 (Van Leuveren q.q./ING),
r.o. 4.1.

27. HR 19 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY6108, NJ 2013/291, r.o. 3.7.1 (Koot Beheer/
Tideman q.q.).

28. Conclusie A-G mr. M.H. Wissink, 7 december 2012, ECLI:NL:PHR:2012:BY6108, rand-
nummers 2.7.1. t/m 2.11.2.

29. Bijvoorbeeld: P.R.W. Schaink, ‘De gevolgen van het arrest Koot/Tideman voor arbeids-
rechtelijke casusposities’, TvI 2014/2 (inleiding).

30. HR 15-12-2017, ECLI:NL:HR:2017:3149, NJ 2018/194 (Roeffen q.q./Ontvanger).
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boedelschulden zijn.31 Het ging in dit arrest (hierna ook wel te noemen:
‘Ridderkerkse Taxicentrale’) met name ook om milieuverplichtingen die voor
faillissement op de gefailleerde rustten (bijvoorbeeld: een plicht om bodem-
onderzoek te laten doen en de bodem te laten saneren bij staking van de
bedrijfsactiviteiten). Er is echter geen reden om aan te nemen dat de reikwijdte
van dit arrest beperkt is tot enkel milieuverplichtingen.32 Dezelfde lijn zal naar
verwachting gelden voor andere bestuursrechtelijke verplichtingen waarin de
curator als normadressaat kan worden beschouwd en die door middel van
lasten onder bestuursdwang of onder dwangsom kunnen worden gehandhaafd.
Denk bijvoorbeeld aan verplichtingen uit de Woningwet.

De Faillissementswet bestempelt dit soort verplichtingen niet expliciet tot
boedelschuld vanaf de faillietverklaring (zoals de wet dat voor huur- en
loonbetalingsverplichtingen van de gefailleerde wel doet). Het gaat ook niet
om verplichtingen die door de curator op zich genomen worden door middel
van een rechtshandeling. Bestuursrechtelijke verplichtingen zijn boedelschul-
den van de derde categorie uit het arrest Koot Beheer/Tideman: verplichtingen
die (conform vaste rechtspraak van de bestuursrechtelijke feitenrechters)33 op
de curator in diens hoedanigheid rusten – omdat de curator normadressaat is uit
hoofde van die hoedanigheid – en waarvan de niet-nakoming uiteindelijk tot
een boedelschuld leidt.

Het feit dat de Hoge Raad heeft aanvaard dat de bestuursrechtelijke
kwalificatie van de curator als normadressaat (van de bestuursrechtelijke
verplichtingen van de gefailleerde) zich in civielrechtelijke zin ook vertaalt
in verplichtingen als bedoeld in de derde categorie van het arrest Koot Beheer/
Tideman, brengt met zich dat er tijdens faillissement in ieder geval bestuurs-
dwang kan worden toegepast, waarvan de kosten alsdan een boedelschuld
vormen. In potentie zouden evenwel ook dwangsommen aan de curator kunnen
worden opgelegd, die dan eveneens boedelschulden vormen.34

31. HR 04-06-2021, ECLI:NL:HR:2021:833, NJ 2021/233, m.nt. F.M.J. Verstijlen (Ridderkerkse
Taxicentrale).

32. Vgl. ook A. Karapetian, ‘De ene publiekrechtelijke vordering is de andere niet in
faillissement?’, TvI 2021/25, p. 197-201.

33. Zie onder meer ABRvS 11 juli 1997, ECLI:NL:RVS:1997:ZF2839 (Alvat); ABRvS 13 februari
2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ1261 (DIT); ABRvS 23 juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2728, AB
2014/370, m.nt. C.M.M. van Mil (Bavin) en CBb 7 augustus 2018, ECLI:NL:CBB:2018:405.

34. Vgl. F.A. Pommer & M.J.W. van Ingen, ‘De curator als milieuvervuiler. De positie van de
curator bij bestuursrechtelijke handhaving van milieuvoorschriften’, TvC 2014/1, p. 5-6;
M. Moeliker, ‘Bestuursrechtelijke handhaving in faillissement’, MvV 2015/3, p. 82 en
F.A. Pommer & M.J.W. van Ingen, ‘Wie boven het bestuurs- en faillissementsrecht uitstijgt,
ziet de eenheid’, TvC 2016/5-6, p. 185 en 191-192. Zie ook de annotatie van I.F.M. Lakwijk
bij HR 04-06-2021, ECLI:NL:HR:2021:833, INS 2021/0617 voor een meer uitgebreid
literatuuroverzicht.
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Een curator die wel enig boedelactief ter beschikking heeft, maar niet
(evident) genoeg om alle boedelschulden volledig te betalen, moet volgens het
arrest De Ranitz q.q./Ontvanger35 in samenhang met de arresten CZ/Scholtes
q.q.36 en Beatrixziekenhuis/ProCall37 wachten met het voldoen van boedel-
schulden, totdat het faillissement ver genoeg is afgewikkeld om de boedel-
schuldeisers conform hun rangorde en naar rato van hun aandeel in de
boedelschuldenlast te kunnen betalen (lees, bij een negatieve boedel: het
moment van de slotuitdeling). Deze regel, in combinatie met het arrest van
4 juni 2021, leidt ertoe dat de curator in een ongelukkige spagaat kan komen te
verkeren, waarin de curator niet vrij is om met voorrang boven hoger of gelijk
gerangschikte boedelschuldeisers over te gaan tot het nakomen van milieu-
verplichtingen, terwijl het bestuursorgaan ondertussen (in potentie) wel
dwangsommen kan opleggen aan de curator en zo de boedelschuld (en
daarmee: zijn aandeel in de boedelschuldenlast en dus zijn uitkeringspercen-
tage) kan doen toenemen.

Vertragingsrente

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad bepaald dat vertragingsrentes over
boedelschulden zelf ook boedelschuld zijn.38 Het feit dat de curator soms
verplicht is om betaling van boedelschulden op te schorten totdat er helderheid
bestaat over de slotuitdelingslijst (zoals beschreven in de voorgaande alinea),
neemt niet weg dat de boedel over die opschortingsperiode vertragingsrente
verschuldigd wordt (arrest 24 december 2021, r.o. 3.2.5 en 3.2.6).

In het arrest van 24 december 2021 (hierna ook wel te noemen: ‘Paperlinx’)
heeft de Hoge Raad tevens beslist dat een voor faillissementsdatum met de
gefailleerde overeengekomen contractuele vertragings- of boeterente ook de
curator bindt (r.o. 3.3.3). De curator is tegenover boedelschuldeisers dus niet
steeds dezelfde wettelijke vertragingsrente verschuldigd: afhankelijk van de
inhoud van de rechtsverhouding tussen de latere boedelschuldeiser en de
gefailleerde kan de ene boedelschuld met een veel hoger rentepercentage
toenemen dan de andere.

Het gevolg van dit samenstel van beslissingen is dus dat de boedelschulden
bij een insolvente boedel onvermijdelijk toenemen doordat vertragingsrentes
verschijnen, en dat de onderlinge verhouding tussen de boedelschulden door
uiteenlopende rentepercentages kan gaan schuiven.

35. HR 28 september 1990, ECLI:NL:HR:1990:AD1243, NJ 1991/305 (De Ranitz q.q./
Ontvanger).

36. HR 31 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:3080, NJ 2014 (CZ/Scholtes q.q.).
37. HR 13 juni 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF3413 (Beatrixziekenhuis/ProCall), r.o. 4.
38. HR 24 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1994, r.o. 3.2.4.
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4. Consequenties van de toename en veranderlijkheid van
boedelschulden voor de curator

De uitspraken in de zaken van de Ridderkerkse Taxicentrale en Paperlinx
maken heel duidelijk: het fixatiebeginsel geldt niet voor boedelschulden. Ook
niet als de boedel feitelijk insolvent (hierna: ‘negatief’) is en tijdige voldoe-
ning van alle boedelschulden daardoor niet mogelijk is. Het is vaste recht-
spraak dat de curator geen afzonderlijke aangifte kan doen van het
faillissement van de boedel zelf.39 De curator zal dus ook bij een insolvente
boedel door moeten gaan met het beheren van de boedel ‘going concern’ en
moeten identificeren welke boedelschulden wél en welke (vooralsnog) niet
moeten worden betaald.

Zoals in de vorige paragraaf al gesignaleerd: de leer uit de arresten De
Ranitz/Ontvanger, CZ/Scholtes, Beatrixziekenhuis/ProCall (herhaald en sa-
mengevat in r.o. 3.2.5 van het Paperlinx-arrest), inhoudende dat bij een
(mogelijk) negatieve boedel moet worden gewacht met het doen van uitbe-
talingen op boedelschulden tot het moment van de slotuitdelingslijst (hierna:
‘de wachtdoctrine’), staat hiermee op gespannen voet.

De wachtdoctrine is gebaseerd op de gedachte dat ook tussen de boedel-
schuldeisers de paritas creditorum c.q. de wettelijke rangorde van schuldeisers
dient te worden gerespecteerd. Hoewel enerzijds het aanvragen van het
faillissement van de boedel onmogelijk wordt geacht, onderkent de Hoge
Raad wel dat er sprake is van concursus binnen de boedel. De curator dient er
bij concursus voor te waken dat de ene boedelschuldeiser niet zonder
rechtvaardiging wordt bevoordeeld boven de andere.

Uit de arresten van 4 juni 2021 en 24 december 2021 volgt echter dat de ene
boedelschuldeiser door enkel tijdsverloop voordeel kan genieten ten koste van
een andere, door verbeurte van dwangsommen of boetes en rentes in verschil-
lend tempo. Dit betekent dat de wachtdoctrine niet altijd een ‘conserverend’
effect zal hebben op de verdelingsverhouding tussen de boedelschuldeisers
zoals die bestaat aan het begin van de concursus. Stilzitten is in het licht van de
arresten van 4 juni 2021 en 24 december 2021 uit oogpunt van de paritas niet
per se onschuldig.

Nu was het altijd al zo dat curatoren de wachtdoctrine niet steeds onverkort
konden toepassen, in die zin dat er echt geen enkele betaling zou worden
gedaan voordat de negatieve boedel wordt afgewikkeld, al was het maar omdat
dit de noodzakelijke bereddering en het veiligstellen van (digitale) adminis-
tratie in de eerste fase van het faillissement zou blokkeren. In de praktijk geven

39. HR 26 april 1923, NJ 1923, p. 833 (Van Noord/Langeveld q.q.), HR 17 maart 1930, NJ
1930, p. 468.
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curatoren voorrang aan het betalen van derden die zij zelf ten behoeve van de
boedel inschakelen – het INSOLAD Rapport Afwikkeling Faillissementen
(ook wel genoemd: het WAF-rapport) beveelt dat ook aan.

De gewoonte om door de curator ingeschakelde derden als eerste te betalen,
ook in faillissementen waar de zakelijke zekerheidsrechten op het boedelactief
zo omvangrijk zijn dat er van begin af aan rekening mee moet worden
gehouden dat de boedel uiteindelijk negatief zal blijken te zijn, is in de meeste
gevallen nog met de wachtdoctrine in overeenstemming te brengen door de
term ‘kosten van de executie’ ruimhartig te interpreteren. De plicht om bij een
negatieve boedel de paritas creditorum te eerbiedigen ten aanzien van de
boedelschuldeisers heeft immers slechts betrekking op de verdeling van de
netto-opbrengst van de liquidatie-activiteiten van de curator.

Boedelschulden die voortvloeien uit de wet of uit een niet-naleven van op
de curator in diens hoedanigheid rustende verplichtingen, zullen echter zelfs
met een zeer holistische blik op de executerende taak van de curator niet altijd
als ‘executiekosten’ kunnen worden opgevat. Hoe zou men bijvoorbeeld
huurpenningen over de opzegtermijn ex art. 39 Fw moeten aanmerken als
executiekosten, indien het gaat om geleasete roerende zaken die enige tijd na
de faillietverklaring door de lessor opgehaald worden, of om een bedrijfs-
locatie waaruit de onder eigendomsvoorbehoud geleverde en/of verpande
voorraad en inventaris door de separatisten worden opgehaald voor tegelde-
making elders?

Toch zullen curatoren zich ook bij zulke boedelschulden niet blind kunnen
houden voor de effecten van tijdsverloop, indien die boedelschulden door
verschillen in de rentevoet of door handhavingsbesluiten in sterk verschillende
tempo’s aangroeien. De met elkaar concurrerende boedelschulden zouden elkaar
dan immers juist door de niet-betaling gaan verdringen, weliswaar niet in hun
formele rangorde, maar wel in hun onderlinge uitdelingsverhouding. Het naar de
letter naleven van de wachtdoctrine zou dan de geest daarvan ondergraven.

Het hierboven beschreven knelpunt is niet nieuw; zie bijvoorbeeld het
overzicht van de veelstemmige kritiek op de wachtdoctrine dat door Franken al
werd gegeven in Het Insolventiepassief 40 en de waarschuwing die Van Zanten
al gaf naar aanleiding van de uitspraken in de feitelijke instanties in de
Paperlinx-zaak.41 Maar de uitspraak inzake Ridderkerkse Taxicentrale heeft
de omvang van het probleem nog eens vergroot, terwijl de uitspraak van de
Hoge Raad in de Paperlinx-zaak het lot van de boedel op het punt van de
vertragingsrente definitief heeft bezegeld. Curatoren ontkomen er nu dus echt

40. Vgl. M.J.M. Franken, Het Insolventiepassief (Serie Recht en Praktijk), Deventer: Wolters
Kluwer 2019, p. 499-502.

41. T.T. van Zanten, ‘De verplichting tot betaling van boedelschulden en de verschuldigdheid
van rente in geval van een boedelfaillissement’, TvI 2020/29, p. 212-220.
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niet meer aan om zich op de realiteit van ‘concursus van boedelschulden
zonder fixatie’ aan te passen.

Dat brengt ons bij de noodzaak van (verdere) digitalisering van het
boedelbeheer.

5. Digitalisering van de (boedel)crediteurenlijst en cash management

Bij de meeste curatoren is de administratie van de boedelschulden thans een
betrekkelijk eenvoudig gebeuren. Curatoren zijn – oneerbiedig gezegd – ge-
wend om hoofdsommen te noteren op een lijstje. Een curator die redelijk bij de
tijd is, doet dat in een spreadsheet. Die spreadsheet telt dan alvast op wat het
totaal van de schulden is, en rekent misschien automatisch uit hoe groot het
actuele boedeltekort is, maar veel verder zal de digitalisering van de boedel-
schuldenadministratie bij de meeste curatoren tot op heden niet gaan. Regis-
tratie van het vervalmoment en dus het moment van verzuim, de rentevoet en
eventuele boeterente zal men bij de curator niet snel aantreffen.

In faillissementen waar meerdere boedelschulden uit hoofde van de wet en/
of niet-naleving van verplichtingen aan de orde zijn, zal dit echter niet meer
volstaan. In alle gevallen waarin de boedelschulden aangroeien met verschil-
lende rentepercentages, of dwangsommen dan wel boetes te verwachten zijn,
verlangen deze schulden meer administratieve aandacht.

De situatie waarin boedelschulden zich ten opzichte van elkaar in verschil-
lende tempo’s gaan ontwikkelen, is niet zo uitzonderlijk als men misschien zou
denken. Samenloop van boedelschulden met van elkaar verschillende rente-
regimes kan zich voordoen in elk faillissement waarin de gefailleerde een of
meer huurpanden en/of roerende zaken in operational lease had (contractuele
rentepercentages) en de curator daarnaast te maken heeft met de loonverplich-
tingen van de werknemers, al dan niet overgenomen door het UWV. Mochten
er onhandige spullen in het huurpand staan, waarvan de curator de ontrui-
mingsverplichting niet na kan komen, mocht zich een risicoaansprakelijkheid
voor een opstal realiseren, of mocht de boedel gelden ontvangt die weliswaar
niet aanstonds evident, maar na enig onderzoek wel traceerbaar bestemd waren
voor een ander dan de gefailleerde, geldt de wettelijke rente ex art. 6:119 BW.

Nu als gevolg van het Paperlinx-arrest vaststaat dat er vertragings- of
boeterente over boedelschulden aangroeit op verschillende verdisconterings-
voet, zullen curatoren moeten gaan zorgen dat zij zicht hebben op de financiële
gevolgen van niet-nakoming van de boedelverplichtingen. Niet alleen zal de
curator bij ieder verslagleggingsmoment de stand van de boedelschulden
inclusief de inmiddels aangegroeide rente moeten actualiseren; de curator zal
in voorkomend geval ook prognoses moeten gaan maken van de rente- (en
eventuele andersoortige) aanwas van iedere boedelschuld, om te kunnen zien
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hoe de boedelschulden zich met de tijd individueel en ten opzichte van elkaar
zullen ontwikkelen.

Voor zover de curator kan beschikken over enige mate van te liquideren
boedelactief, zal de curator ook daaromtrent (liquiditeits)prognoses moeten
opstellen. Dit geldt niet alleen bij het voortzetten van de onderneming van de
gefailleerde, maar ook in de gevallen waarin om andere redenen het realiseren
van het boedelactief niet alleen op korte termijn aan het begin van het
faillissement plaatsvindt (bijvoorbeeld door verkoop van roerende of onroe-
rende zaken), maar zich over langere tijd kan uitspreiden. Denk bijvoorbeeld
aan inning van betwiste vorderingen, reconstructie van de boedel door
revindicatie- of vernietigingsacties, aansprakelijkstelling van bestuurders of
verkoop van actief met een earn out-, kickback-, royalty- of vergelijkbare
nabetalingsregeling.

Op basis van de prognoses van de ontwikkeling van de boedelschulden en de
prognose van de vrij te maken financiële middelen, zal de curator liquiditeitsplan-
ningen moeten opstellen, waarin beslissingen over de timing en volgorde van
(deel)betaling van de boedelschulden en mogelijk ook de optimalisering van het
afwikkelingsmoment van het faillissement vervat zitten. Dit alles met als doel om
benadeling van de ene schuldeiser door ‘overvleugelende’ aangroei van de
vordering van een andere schuldeiser te voorkomen. Nu de curator geen fixatie
van de boedelschulden kan afdwingen door aanvraag van het faillissement van de
boedel, zal hij er op deze manier ‘going concern’ voor de gezamenlijke
boedelschuldeisers het beste van moeten maken.

De boedeladministratie zal er in deze situatie dus meer als de boekhouding
van een draaiende onderneming moeten gaan uitzien. Een groot verschil is wel,
dat waar de administratie van een onderneming doorgaans gebaseerd is op
continuïteit, de boedelschuldenadministratie van de curator rekening moet
houden met discontinuïteit.

De werkelijke omvang van de boedelschulden inclusief de daaraan verbon-
den nevenvorderingen komt pas vast te staan op het moment dat de discon-
tinuïteit van de boedeladministratie zich realiseert. Dat wil zeggen: op het
moment dat vast komt te staan dat wel degelijk alle boedelschulden volledig
kunnen worden betaald, of op het moment dat het faillissement wordt
afgewikkeld. Als de boedeladministratie wordt afgesloten met een tekort (de
boedel blijkt definitief negatief), is pas op dat moment definitief vast te stellen
wat het totale uitkeringspercentage voor iedere boedelschuldeiser moet zijn.
Bij het doen van tussentijdse uitkeringen, gericht op het (optimaal) beperken
van de aangroei van rentes, zal de curator erop moeten letten dat hij aan geen
enkele boedelschuldeiser meer uitbetaalt dan diens te voorspellen uiteindelijke
uitkeringspercentage. Op rekenkundig gebied zal dit niet altijd een eenvoudige
oefening zijn. Het uitkeringspercentage wordt immers beïnvloed door de
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afwikkelingsduur van het faillissement en de beslissingen die de curator in dat
verband neemt, alsmede door de tussentijdse uitkeringen zelf.

Het feit dat de afwikkelingsduur van het faillissement invloed heeft op de
omvang van de boedelschulden, ook voor zover die niet bewust door de curator
zelf worden aangegaan, betekent ook dat de curator bij het maken van de afweging
of bepaalde procedures de moeite waard zijn om op te starten of voort te zetten, in
voorkomend geval ook de te verwachten aangroei van boedelschulden tijdens de
procesduur moeten gaan betrekken. Ook hiervoor zal de curator de nodige
rekenkunde – of passende automatisering – aan de dag moeten leggen.

De veranderlijkheid van de boedelschulden stelt dus zwaardere eisen aan de
administratie van de boedelschulden dan de meeste curatoren tot op heden
gewend zijn. Voor een deel van de curatorenkantoren zal hiervoor een flinke
stap voorwaarts in de digitalisering c.q. automatisering van de boedeladmini-
stratie benodigd zijn.

6. Digitalisering van het rechterlijk toezicht

Sinds 1 december 2015 leveren faillissementscuratoren digitaal informatie
over hun activiteiten in faillissementen aan de toezichthoudende rechters-
commissarissen aan.42 De reikwijdte en functionaliteit van de digitale infor-
matie-uitwisseling tussen curatoren en rechters-commissarissen is vervolgens
geleidelijk uitgebreid en ontwikkelt zich nog steeds.43

De afdeling toezicht van de rechtspraak maakt van de digitalisering van
faillissementsverslaggeving gebruik om stuurinformatie te verzamelen.44 Dit
kan inzicht geven in velerlei statistische gegevens over de afwikkeling van
faillissementen in Nederland. Rechters-commissarissen gebruiken de gegevens
onder meer om zich een beeld te vormen van de effectiviteit van het optreden
van curatoren aan de hand van Key Performance Indicators of kritische
prestatie-indicatoren (KPI’s).

In toelichtingen over het gebruik van stuurinformatie en KPI’s aan de
beroepsgroep van curatoren heeft de afdeling toezicht van de rechtspraak laten
weten dat het de bedoeling is om alleen KPI’s te maken van indicatoren die
afhankelijk zijn van het optreden van de curator. Grootheden die niet kunnen

42. Kamerstukken II 2016/17, 34 740, nr. 3, p. 6.
43. De Rechtspraak publiceert per jaar een infographic over het digitale toezicht op faillisse-

menten en andere insolventieprocedures. Zie bijvoorbeeld de infographic over het jaar 2020
op: https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-
formulieren/Civiel/Insolventierecht/Paginas/overzicht-digitaal-toezicht-op-faillissementen-
2020.aspx.

44. C. Urbanus, ‘Werken met KEI’, FIP 2018/1; J.C.A.T. Frima, ‘Meten is weten, spreken is
goud: KPI’s en het kantoorgesprek van de rechter-commissaris met de curator’, FIP 2021/4,
p. 4-9.
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worden beïnvloed door het optreden van de curator, zoals bijvoorbeeld: het
nominaal beschikbare boedelactief aan de start van een faillissement en het
nominale bedrag van de faillissementsschulden, worden in het kader van de
digitale informatie-uitwisseling wel genoteerd, maar niet als KPI gehanteerd.

Zo wordt bijvoorbeeld ook de omvang van de (nominale) uitkeringen aan
boedelschuldeisers wel als datapunt verzameld, maar niet gehanteerd als
indicator van de effectiviteit van de curator. De recovery rates op de preferente
en de concurrente faillissementsschulden worden berekend en vormen wel
KPI’s. Voor boedelschuldeisers wordt evenwel geen recovery rate berekend.
De kwaliteit van het beheer van de boedelschulden – anders dan: het beperken
van de eigen salariskosten – wordt op dit moment dus niet als prestatie-
indicator voor het functioneren van de curator gebruikt.

Het lijkt er alleszins op dat het systeem van de stuurinformatie en de KPI’s
ervan uitgaat dat faillissementen ofwel snel ex art. 16 Fw worden opgeheven
bij (totaal) gebrek aan baten, of dat de boedelschuldeisers volledig worden
betaald. Op de tussenliggende situatie, waarin er wel degelijk noemenswaardig
actief te realiseren valt, maar toch slechts wordt toegekomen aan gedeeltelijke
voldoening van boedelschuldeisers, lijken de KPI’s niet toegesneden te zijn.
Toch komt die situatie zeer regelmatig voor. Dat zal alleen maar toenemen
naarmate de Hoge Raad meer verplichtingen of verbintenissen kwalificeert als
‘rustend op de curator in diens hoedanigheid’.

Juist ook in de situatie van een relatief omvangrijke, maar toch negatieve
boedel, ligt er voor de curator een uitdagende taak, bestaande in het optima-
liseren van de uitkeringen aan boedelschuldeisers, prudent afwegen van kosten
en baten van zijn/haar werkzaamheden en voortvarende afwikkeling van het
faillissement. In die situatie kan goed beleid door de curator dus bij uitstek het
verschil maken. Maar daar lijken de KPI’s vooralsnog niet op ingericht te zijn.
Zij meten niet de kwaliteit van het cash-management of andersoortige
afwegingen over de aanwas van boedelschulden.

Nu door de arresten inzake Ridderkerkse Taxicentrale en Paperlinx de rol
van de boedelschulden nog groter is geworden, is het gewenst dat de rechters-
commissarissen de prudente omgang met de boedelschulden (nadrukkelijker)
gaan betrekken in het uit te oefenen toezicht én in de beoordeling van het
optreden van de curator.

Op het gebied van het inhoudelijke toezicht op de curator zal de rechter-
commissaris in voorkomende gevallen moeten verlangen dat de curator in
diens verslaglegging en/of machtigingsverzoeken ingaat op op de voorzienbare
ontwikkeling van de boedelschulden gedurende de loop van de faillissements-
behandeling of in relatie tot een door de curator beoogde procedure of
handeling. Op het gebied van de KPI’s ligt het voor de hand om naast de
beperking van de eigen salariskosten en overige ‘vrijwillige’ boedelschulden
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ook de omgang met de onvermijdbare boedelschulden als indicator van de
effectiviteit van de curator te gaan beschouwen en daarvoor bijpassende KPI’s
te ontwikkelen.

De stuurinformatie en de KPI’s die door middel van de digitalisering van
het toezicht kunnen worden verzameld, worden op twee manieren gehanteerd
voor beoordeling van curatoren: enerzijds om bij het voeren van inhoudelijke
gesprekken met curatoren gebruik te kunnen maken van (relatief) objectieve
gegevens en anderzijds om (op termijn) de prestaties van curatoren en kantoren
onderling te kunnen vergelijken. Dit gebeurt uiteraard niet op basis van een
momentopname in een enkel faillissement, maar op basis van gegevens over
een bepaalde periode. Zoals mr. drs. Frima het uitdrukt in haar artikel “Meten
is weten, spreken is goud” (FIP 2021/4): er is voldoende “massa” (aan
gegevens) nodig, om betekenisvolle vergelijkingen te kunnen maken.45 Zij
merkt daarbij op dat het verzamelen van gegevens over de prestaties van
curatoren daarom noodzakelijkerwijs een langjarig traject is.

Daar heeft zij absoluut gelijk in. In de noodzaak om gegevens over een
langere periode te verzamelen om tot een representatief beeld te komen van
wat een ‘normale’ (of model-) score is op een bepaalde KPI, schuilt echter ook
een risico. Hoewel het de bedoeling is dat KPI’s alleen betrekking hebben op
grootheden die door de curator kunnen worden beïnvloed, verschuiven groot-
heden zoals recovery rates vooral ook als gevolg van wijzigingen in het
juridische speelveld, zoals de bijvoorbeeld de evidente verschuiving van actief
naar de categorie van boedelschuldeisers als gevolg van uitspraken als Ridder-
kerkse Taxicentrale en Paperlinx. Curatoren die vanaf nu hun faillissementen
afwikkelen met inachtneming van deze laatste arresten van de Hoge Raad
‘scoren’ voor de faillissementsschuldeisers slechter dan curatoren die voorheen
hun faillissementen afwikkelden zonder vertragingsrente over boedelschulden
te betalen en zonder milieu- of andere bestuursrechtelijke verplichtingen van
de gefailleerde na te komen. Bij het vergelijken van de actuele KPI-scores van
curatoren en kantoren met de ‘historische massa’ van gegevens dient dus
rekening te worden gehouden met het feit dat het speelveld in de faillisse-
mentspraktijk van tijd tot tijd – en soms radicaal – verandert.

7. Conclusie

De door de Hoge Raad op het gebied van de boedelschulden ingeslagen koers
zal het feitelijke takenpakket van de curator in negatieve boedels van enige
omvang wezenlijk veranderen. Wellicht meer dan sommigen van ons zich op

45. J.C.A.T. Frima, ‘Meten is weten, spreken is goud: KPI’s en het kantoorgesprek van de
rechter-commissaris met de curator’, FIP 2021/4, p. 6.
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het eerste gezicht realiseren. Het toegenomen belang en de veranderlijkheid
van de boedelschulden stelt nieuwe eisen aan de curator en aan de rechters-
commissarissen, zowel bij het behandelen van individuele faillissementen als
bij het beoordelen van de prestaties van curatoren over een langere periode.
Deze ontwikkeling is niet los te zien van de digitalisering van de curatoren-
praktijk en het reeds gedigitaliseerde toezicht op de curatoren. In de praktijk
van de curator neemt de behoefte aan digitalisering van de boedeladministratie
verder toe. Bij de afdeling toezicht van de rechtspraak zal het denk- en
ontwikkelproces rond de stuurinformatie en de KPI’s meer aandacht moeten
worden geschonken aan de bijzonderheden van een boedelschuldenrijke
boedel. Bij het interpreteren van KPI’s zal bovendien rekening moeten worden
gehouden met de veranderlijkheid van het speelveld waarop de curatoren hun
werk doen. Misschien moeten we voortaan eerder spreken van het ‘verander-
lijkheidsbeginsel’ als het leidende principe in het faillissementsrecht; in het
toepassingsgebied van het fixatiebeginsel komt de curator immers maar zelden
terecht.
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Het verdelingsvraagstuk: boedelschuldeisers en
faillissementsschuldeisers

F.A. VAN TILBURG, J.R. VAN FAASSEN1

In onze bijdrage voor de Insolad-bundel van 2020 hebben wij uitvoerig
stilgestaan bij de positie van boedelschuldeisers in het faillissementsproces
en concludeerden wij dat boedelschuldeisers een zodanige positie in het
faillissementsproces hebben, dat er voldoende reden is om de positie van
deze boedelschuldeisers op te nemen in de Faillissementswet.2 Met name
wanneer er sprake is (of lijkt te gaan zijn) van een negatieve boedel, dienen er
waarborgen te zijn voor de positie van boedelschuldeiser.3 Het gaat dan om het
verdelingsvraagstuk tussen boedelschuldeisers. Een faillissement is echter (van
oorsprong) bedoeld om het actief van de schuldenaar te verdelen over de
faillissementsschuldeisers, zo constateert Frima in haar bijdrage in deze
bundel. Dit uitgangspunt van het primaat van de schuldeisers staat centraal
in de bijdrage van Franken in deze bundel. Hij eindigt met de constatering dat
door de enorme toename van boedelvorderingen er voor de faillissements-
schuldeisers nog nauwelijks wat resteert. In deze bijdrage pakken wij juist dat
punt op en bezien de (toename van) boedelvorderingen vanuit het perspectief
van het primaat van de (faillissements)schuldeisers.

Het feit dat de toename van boedelvorderingen leidt tot weinig of geen uitkering
aan de faillissementsschuldeisers moet ook wat ons betreft geen afbreuk doen aan
het primaat van de schuldeisers zoals Franken dat in zijn bijdrage heeft toegelicht.4

Dit rechtvaardigt ook juist de vraag of al die boedelvorderingen wel in het belang

1. Floortje van Tilburg is advocaat-partner bij Van Iersel Luchtman N.V. in Breda en
universitair docent (Insolventierecht) aan de Radboud Universiteit. Robert van Faassen is
advocaat-partner en curator bij Wijn & Stael Advocaten N.V. in Utrecht.

2. J.R. van Faassen & F.A. van Tilburg, ‘De boedelschuldeiser in het faillissementsproces’, in:
Ph.W. Schreurs, L.J.J. Kerstens & B. Rikkert, De Curator en het Faillissementsproces
(recht), Deventer: Wolters Kluwer 2020, p. 261-286.

3. De term boedelvordering wordt hier gebruikt in die zin dat sprake is van een vordering op
de boedel. Met boedelschulden wordt eveneens op dit soort vorderingen gedoeld.

4. Waarbij Franken onder meer verwijst naar dit uitgangspunt van de wetgever, de bevestiging in de
rechtspraak en het brede draagvlak in de literatuur. HR 24 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:801,
NJ 2020/91, m.nt. Verstijlen, JOR 2020/188, m.nt. J.J. van Hees. S.H. de Ranitz, ‘Crediteuren-
belang versus “andere belangen”; de taak van de curator nader bezien’, in: De curator, een
octopus,Deventer: TjeenkWillink 1996, p. 187-199; F.M.J. Verstijlen,De Faillissementscurator
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van de gezamenlijke schuldeisers worden gemaakt en in dat kader terecht die
kwalificatie krijgen. Waar wij eerder schreven over de veelheid aan boedelvor-
deringen en of de faillissementsprocedure niet meer regels zou moeten kennen
voor het omgaan daarmee, past daar een vraag vóór. Is er gezien het primaat van
schuldeisers een reden voor beperking van (bepaalde) boedelvorderingen? De
recente ontwikkelingen met het (opnieuw) uitdijen van het aantal boedelschuldei-
sers en het oordeel van de Hoge Raad in de faillissementen van de Ridderkerkse
Taxicentrale5 en Paperlinx6 rechtvaardigen de vraag of de wetgever aan zet is.
Daarom staat in deze bijdrage de vraag centraal: hoe verhoudt de uitbreiding van
boedelvorderingen zich ten opzichte van het primaat van de schuldeisers?

In dat kader bespreken wij eerst kort wanneer sprake is van een boedelvorde-
ring. De verhouding ten opzichte van het primaat van de schuldeisers is met
name interessant wanneer niet direct duidelijk is dat kosten die voor rekening
van de boedel komen ook de gezamenlijke schuldeisers baten. Het primaat van
de schuldeisers zet het belang van de gezamenlijke schuldeisers immers
voorop. Er zou dus gesteld kunnen worden dat er, zoals Wessels dat omschrijft,
nut moet zijn voor de gezamenlijke schuldeisers en de noodzaak om daarvoor
kosten te maken.7 Dat rechtvaardigt dan de kwalificatie als boedelvordering.
De twee hiervoor genoemde arresten van de Hoge Raad illustreren echter dat
de gezamenlijke schuldeisers niet vanzelfsprekend voorop staan. Nut en
noodzaak van de daar erkende boedelvorderingen is niet duidelijk. Gezien
het belang van het primaat van de schuldeisers in het faillissementsproces is
ten minste een discussie hierover op zijn plaats. Om die reden zal worden

(diss. Tilburg), Deventer: Tjeenk Willink 1998, p. 152 e.v.; R.D. Vriesendorp, Insolventierecht
(Deventer: Kluwer 2013) nr. 160; B. Wessels Insolventierecht IV: Bestuur en beheer na
faillietverklaring (Deventer: Wolters Kluwer 2020) nr. 4173 en 4221; J.M. Hummelen, Distress
dynamics, an efficiency assessment of dutch bankruptcy law (diss.), Den Haag: Eleven
International Publishing 2015, p. 241 e.v.; N.W.A. Tollenaar, Het pre-insolventieakkoord (diss.
Groningen), Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 14 e.v.; A.M. Mennens, Het dwangakkoord
buiten surseance en faillissement (diss. Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 153 e.v.
Voor een ander perspectief verwijst hij naar A. van Hees. A. van Hees, ‘Het doel van het
faillissement en de taak van de curator’, TvI 2004/45 en A. van Hees, ‘De vereffening van het
surplus bij een boedeloverschot in een faillissement’, TvI 2021/18. Frima neemt in haar bijdrage
aan deze bundel het primaat van schuldeisers eveneens als vertrekpunt.

5. HR 4 juni 2021, NJ 2021/233, m.nt. F.M.J. Verstijlen (Heijnen q.q./Gemeente Ridderkerk).
6. HR 24 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1994 (Paperlinx).
7. B. Wessels, Insolventierecht: Vereffening van de boedel (Wessels Insolventierecht nr. VII),

Deventer: Wolters Kluwer 2021, nr. 7104 en ook G.A.J. Boekraad, Afwikkeling van de
faillissementsboedel (diss.), Deventer: Tjeenk Willink 1997, p. 31-35 en F.M.J. Verstijlen,
De Faillissementscurator (diss.), Deventer: Tjeenk Willink 1998, p. 165 e.v., zoals
toegelicht en uitgebreid door M.J.M. Franken, Het Insolventiepassief (Recht & Praktijk,
nr. InsR13), Deventer: Wolters Kluwer 2019, par. 7.2 (hierna: Franken 2019).
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ingegaan op de ontwikkeling in de rechtspraak sinds het arrest Koot Beheer/
Tideman. Daarna wordt uitgebreider stilgestaan bij de arresten in de faillisse-
menten van de Ridderkerkse Taxicentrale en Paperlinx. Wat rechtvaardigt de
kwalificatie als boedelvorderingen in die gevallen en hoe verhoudt zich dat tot
de gezamenlijke schuldeisers?

Koot Beheer/Tideman: drie categorieën boedelvorderingen

De Faillissementswet kent geen definitie voor boedelschulden. De parlementaire
geschiedenis bij artikel 28 Fw omschrijft boedelschulden 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 verificatie noodig is (...)’.8 Daaruit blijkt welke
rechtsgevolgen er aan een vordering op de boedel verbonden zijn, maar het geeft
niet aan hoe de boedelvordering ontstaat.9 Daarvoor moet worden gekeken naar de in
de rechtspraak ontwikkelde regels.

In het arrest Koot Beheer/Tideman heeft de Hoge Raad afscheid genomen van het
toedoen-criterium.10 Vanuit het primaat van de schuldeisers is dat gunstig, omdat het
toedoen-criterium meebracht dat veel vorderingen waren aan te merken als boedel-
vorderingen, terwijl zij niet in het belang van de gezamenlijke schuldeisers waren,
maar enkel afhingen van het handelen van de curator. Het toedoen-criterium zorgde
voor onzekerheid en willekeur, met bijkomend effect dat het aantal boedelvorderingen
ongecontroleerd uitdijde. De Hoge Raad heeft daarom in 2013 drie limitatieve
categorieën onderscheiden die een boedelvordering kunnen doen ontstaan. 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 hoedanigheid na te leven
verbintenis of verplichting. Uit dit arrest volgt (althans, leek te volgen) dat de Hoge
Raad niet snel geneigd is om een boedelvordering aan te nemen.11 Met het arrest Koot
Beheer/Tideman heeft de Hoge Raad de wildgroei aan boedelvorderingen ingeperkt en
wordt in het algemeen aangenomen dat terughoudendheid moet worden betracht met
betrekking tot het aannemen van boedelvorderingen. De uitleg van de Hoge Raad lijkt

8. Kortmann/Faber, Geschiedenis van de Faillissementswet, heruitgave Van der Feltz, I,
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1994, p. 384.

9. Franken 2019, par. 7.2.
10. HR 19 april 2013, NJ 2013/291, m.nt. Verstijlen (Koot Beheer/Tideman q.q.).
11. 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,
Handboek fiscaal 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 2019, par. 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).
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tevens te suggereren dat indien aan één van de drie limitatieve categorieën is voldaan,
steeds sprake zal zijn van een boedelvorderingen.12

Categorie 1: boedelvorderingen op grond van de wet13

Boedelvorderingen op grond van de wet zijn onder andere de huur- en
loonvorderingen die volgen uit artikel 39 en 40 Fw. Ook het salaris van de
curator is een categorie 1-boedelvordering. Dat blijkt impliciet uit bijvoorbeeld
artikel 16 lid 2 Fw, waarin vastligt dat de faillissementskosten en het salaris
van de curator bij voorrang voor alle andere schulden worden voldaan. Hieruit
volgt dus de kwalificatie boedelvordering. Ook wanneer er geen opheffing bij
gebrek aan baten plaatsvindt. Het meest expliciet volgt het uit het arrest De
Ranitz/Ontvanger en er bestaat verder ook geen twijfel over dat het salaris van
de curator een boedelvordering is op grond van de wet.14 Andere boedelvor-
deringen op grond van de wet zijn de kosten van voortzetting, proceskosten,
griffierechten en vorderingen van de gefailleerde voor levensonderhoud of
bijdrage aan de vereffening.15

Ook artikel 24 Fw geeft een wettelijke basis voor boedelvorderingen: voor
verbintenissen van de schuldenaar die na de faillietverklaring zijn ontstaan, is
de boedel slechts aansprakelijk als deze daardoor gebaat is. Kortom: als de
verbintenis een gevolg oplevert dat in het belang van de gezamenlijke
schuldeisers is, ontstaat een boedelvordering.16 Het is duidelijk dat dit precies
aansluit bij het primaat van de schuldeisers. Het rechtvaardigt vanuit dat
perspectief de kwalificatie als boedelvordering. Dat geldt ook voor het salaris
van de curator en de faillissementskosten. In principe zijn dat allemaal kosten
die gemaakt worden bij het beheer van de boedel, dat toch bij uitstek geschiedt
in het belang van de gezamenlijke schuldeisers. Als dat belang niet wordt
gediend bij het maken van deze (salaris)kosten dan zal in de eerste plaats de
rechter-commissaris daar bij het (voorlopig) vaststellen van het salaris kritisch
over zijn of het salarisverzoek afwijzen. In de tweede plaats kunnen de

12. HR 4 juni 2021, NJ 2021/233, m.nt. F.M.J. Verstijlen (Heijnen q.q./Gemeente Ridderkerk),
waarin A-G Valk langs de leer van Koot Beheer/Tideman concludeert dat wanneer vaststaat
dat de curator handelt in strijd met een op hem rustende verplichting het bijna onontkoom-
baar is dat de hieruit voortvloeiende vordering als boedelvordering is te beschouwen.

13. Zie voor een uitgebreide bespreking van deze categorie: Franken 2019, paragraaf 7.4.
14. HR 28 september 1990, NJ 1991/305, m.nt. Van Schilfgaarde (De Ranitz q.q./Ontvanger).
15. Artikel 27 en 28 Fw en de daarbij behorende MvT, artikel 17 Wet griffierechten burgerlijke

zaken, artikel 100 Fw en 177 Fw, zie ook Franken 2019, paragraaf 7.4.
16. Ook artikel 51 Fw biedt een wettelijke basis voor een boedelvordering bij een geslaagd

beroep op de pauliana.
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schuldeisers hier invloed op uitoefenen via een verzoek ex artikel 69 Fw door
te proberen via de rechter-commissaris de curator te weerhouden van het
maken van bijvoorbeeld voortzettings-, proces- of salariskosten.

Bij huur- en loonvorderingen is niet direct duidelijk hoe het belang van de
gezamenlijke schuldeisers wordt gediend bij het toekennen van de kwalificatie
boedelvordering. De bepaling dat huur- en loonvorderingen na faillissements-
datum een boedelvordering zijn, is een politieke keuze die is gebaseerd op een
belangenafweging.17 Het voordeel voor de gezamenlijke schuldeisers is het
beperken van het passief door de mogelijkheid op grond van de wet eerder een
einde te maken aan huur- en arbeidsovereenkomsten, zonder geconfronteerd te
worden met lange opzegtermijnen zoals deze buiten faillissement gelden. In
ruil daarvoor krijgen werknemers en verhuurders een vordering die is ge-
promoveerd tot boedelvordering. Betoogd zou kunnen worden dat deze keuze
inmiddels achterhaald is, de belangen van werknemers worden immers
beschermd door de loongarantieregeling en gelet op de lege boedelproblema-
tiek heeft een verhuurder in veel gevallen niets aan een boedelvordering van
drie maanden huur over de opzegtermijn. Ook indien een verhuurder in het
kader van contractuele afspraken aanzienlijke investeringen doet ten behoeve
van de huurder en vervolgens geconfronteerd wordt met slechts een boedel-
vordering van drie maanden huur, doet dit in veel gevallen geen recht aan de
contractuele positie van de verhuurder jegens de huurder.18

In het kader van het Voorontwerp Insolventiewet is nagedacht over een
beperking van het aantal boedelvorderingen.19 In het Voorontwerp werden
de huidige artikelen 39 en 40 Fw geschrapt.20 De arbeids- en huurovereen-

17. G.A.J. Boekraad, Afwikkeling van de faillissementsboedel, Deventer: Tjeenk Willink, 1997,
p. 58.

18. G.A.J. Boekraad, ‘Kwart eeuw faillissementsafwikkeling en boedelschulden’, TvI 2020/38. Zie
ook wat T.T. van Zanten & I.M.A. Lintel betogen in ‘Over onbezoldigde personen in dienst van
den gefailleerde’,DeCurator en het personeel (Insolad Jaarboek 2018), namelijk dat voor artikel
39 en 40 Fw geen plek meer is. In dat kader is het tevens relevant dat het voor de verhuurder
uitmaakt of hij kiest voor opzegging ex artikel 39 Fw of ontbinding op grond van een beding in
de overeenkomst. In het arrest Curatoren BabyXL/ALM (HR 12 mei 2005, JOR 2005/222, m.nt.
W.J.M. van Andel) oordeelde de Hoge Raad immers dat ontbinding op grond van een
contractuele regeling met behoudt van een schadevergoeding, geen doorbreking is van de
wettelijke regeling van artikel 39 Fw. De schadevergoeding leidt in dat geval dus niet tot een
boedelvordering, maar is wel verifieerbaar.

19. Toelichting Voorontwerp Insolventiewet, p. 13, zie ook F.M.J. Verstijlen & A.A.J. Smelt,
‘Boedelschulden in het voorontwerp Insolventiewet’, TvI 2008/15.

20. F.M.J. Verstijlen & A.A.J. Smelt, ‘Boedelschulden in het voorontwerp Insolventiewet’, TvI
2008/15.
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komsten zouden daarmee onder de algemene regeling voor wederkerige
overeenkomsten komen te vallen, hetgeen veel meer dan de huidige regeling
aansluit bij het uitgangspunt van gelijkheid van schuldeisers. Of de faillisse-
mentsschuldeisers daar ook mee gediend zijn, hangt echter af van de omstan-
digheden van het geval (zoals de looptijd van de betreffende overeenkomsten
en de preferentie die aan de loonvorderingen toekomt).21 Of het schrappen van
de artikelen 39 en 40 Fw het primaat van de schuldeisers zou dienen, vraagt dus
een meer uitgebreide analyse, die het bestek van deze bijdrage nu overstijgt.

Categorie 2: aangegaan door de curator22

Wanneer de curator in zijn hoedanigheid een verbintenis aangaat, levert dat een
boedelvordering op. De Hoge Raad heeft er in Koot Beheer/Tideman op
gewezen dat sprake moet zijn van wil en verklaring en dat de wilsvertrouwens-
leer van toepassing is: “Onder het aangaan van de 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 3:35 BW).”

Hoewel dit een heldere categorie lijkt, is er in de literatuur discussie over de
reikwijdte hiervan. In grote lijnen kunnen twee opvattingen worden onder-
scheiden. De eerste gaat uit van een beperkte lezing: de wil van de curator
moet echt gericht zijn op het aanvaarden van de boedelschuld die hoort bij het
aangaan de rechtshandeling. Schulden die daar weer het gevolg van zijn, ook
wel ‘nevenverplichtingen’ genoemd, zouden niet als boedelschuld kwalifice-
ren als dat indirect gebeurt of min of meer ‘per ongeluk’.

De tweede gaat uit van een meer brede lezing: alle gevolgen van de
rechtshandeling die tot schulden leiden, kwalificeren als boedelschulden.
Hoewel de meerderheid van de auteurs aangeeft in de woorden van de Hoge
Raad een inperking te lezen ten opzichte van het toedoen-criterium, wordt door
velen ook aangegeven dat deze categorie niet zo eenduidig is als zij lijkt.23

Met de enkele stelling van een curator dat zijn wil niet was gericht op het

21. Franken 2019, par 7.4.2.
22. Zie uitgebreid over deze categorie: Franken 2019, paragraaf 7.3.
23. W.J.M. van Andel & T.T. van Zanten, ‘Over wederkerige overeenkomsten en boedelschul-

den. Beschouwingen naar aanleiding van HR 19 april 2013 inzake Koot Beheer/Tideman
q.q.’, TvI 2013/26; M.E.C. Lok, ‘Het toedoen ten onder’, WPNR 2014, 7004 (I) en 7005
(II); A. Steneker & A.J. Tekstra, ‘De boedelschuldenlijst’, FIP 2015/346 (I), 2015/368 (II),
2016/50 (III); A.J. Tekstra, ‘Drie soorten boedelschulden in faillissement’, FIP 2013,
p. 126-133; F.M.J. Verstijlen, ‘Contract en boedelschuld tussen partijautonomie en paritas’,
NJB 2013/1930 en Boekraad in zijn noot bij Koot Beheer/Tideman: HR 19 april 2013, r.o.
3.7.2, NJ 2013/291, m.nt. Boekraad.
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ontstaan van een bepaalde nevenvordering, moet de curator zich immers niet
zomaar aan de regels in het economische verkeer kunnen onttrekken, door
simpelweg maar alle door zijn handelen ontstane onwelgevallige vorderingen
niet als boedelvordering aan te merken.

Als gekeken wordt naar het primaat van de schuldeisers zijn wij van mening
dat ‘de wil van de curator’ in het kader van de categorie 2-boedelvorderingen
beperkt moeten worden tot die vorderingen die ontstaan als direct gevolg van
de door de curator aangegane rechtshandeling. Dat gevolg zou voor de curator
voorzien moeten zijn en zijn wil zou dan gericht zijn op het ontstaan van de
boedelvordering. De beoordeling of de wil van de curator gericht was op het
ontstaan van de boedelvordering kan geobjectiveerd worden aan de hand van
de ‘maatman-curator’24 en de wilsvertrouwensleer. Van de curator mag
immers gezien zijn in artikel 68 Fw geformuleerde taak worden verwacht
dat alle rechtshandelingen die hij verricht in het belang van de gezamenlijke
schuldeisers zijn. De consequenties van deze rechtshandelingen, oftewel de
schulden die als gevolg daarvan ontstaan, moeten verantwoord kunnen worden
aan de gezamenlijke schuldeisers. Het moet in hun belang zijn dat deze kosten
worden gemaakt: ze hebben nut en zijn noodzakelijk. Een sneeuwbaleffect van
het ontstaan van boedelvorderingen als gevolg van een rechtshandeling van de
curator – die in het belang van de gezamenlijke schuldeisers is aangegaan – is
onwenselijk vanwege het primaat van diezelfde schuldeisers. Als gezocht
wordt naar een beperking van boedelvorderingen, dan ligt het voor de hand om
hier in ieder geval een grens te trekken. Enkel in de situaties waarbij de curator
actief overgaat tot het gestand doen van bepaalde overeenkomsten of wel-
bewust nieuwe verplichtingen aangaat in het kader van de voortzetting van de
activiteiten van de failliet, kan dan sprake zijn van een boedelverplichting. Dus
enkel de verplichtingen waarvan de curator wist – of conform de Maclou-norm
behoorde te weten – dat die zouden ontstaan bij het aangaan van een bepaalde
rechtshandeling, kunnen worden aangemerkt als boedelvordering. Eventuele
onvoorzienbare ‘nevenverplichtingen’ behoren niet te worden aangemerkt als
boedelvordering. In dat kader is het hierna te bespreken arrest Paperlinx relevant.

Categorie 3: strijd met een na te leven verbintenis of verplichting25

Wanneer een curator handelt in strijd met een door hem na te leven verbintenis
of op hem rustende verplichting, dan is de vordering die daardoor ontstaat een
boedelvordering. Verbintenissen en verplichtingen moeten in dat kader worden

24. Maclou-norm, HR 19 april 1996, NJ 1996/727, m.nt. W.M. Kleijn.
25. Zie uitgebreid over deze categorie: Franken 2019, paragraaf 7.5.
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onderscheiden. Uit Koot Beheer/Tideman volgt dat verbintenissen voortvloeien
uit een overeenkomst. Verplichtingen ontstaan op grond van de wet of het
objectieve recht: er mag niet gehandeld worden in strijd met wettelijke
verplichtingen, het eigendomsrecht van een ander, maar ook niet in strijd
met de maatschappelijke zorgvuldigheid.26

Strijd met een contractuele verbintenis is voor een curator met name relevant
wanneer de verbintenis inhoudt dat het de schuldenaar iets moet dulden, of een
bevoegdheid niet heeft, zoals het opzeggen van een overeenkomst. Daarmee is ook
de curator gebonden aan dat dulden en moet hij nalaten de overeenkomst te
beëindigen. Doet hij dat niet, dan is sprake van actief wanpresteren en dat levert
een schadevergoeding op die kwalificeert als boedelvordering. Dit moeten dulden
of nalaten kan tot potentieel forse boedelvorderingen leiden als de curator zonder
het schenden van de overeenkomst of het beëindigen daarvan niet tot een doorstart
of de afwikkeling van het faillissement zou kunnen komen.

Bij een doorstart zal de curator moeten afwegen of de kosten van het schenden van
een contractuele bepaling opwegen tegen de baten die de doorstart oplevert voor
de gezamenlijke schuldeisers. In zoverre zou gezegd kunnen worden dat dit niet in
strijd is met het primaat van de schuldeisers. Het levert hen meer op als de curator
de doorstart realiseert. Anderzijds is een faillissement bedoeld om tot een
afwikkeling te komen (voor zover er geen akkoord wordt gerealiseerd) en past
het daarin dat ook contractuele relaties tot een eind komen – ook (of juist) wanneer
geen doorstart wordt gerealiseerd. De curator hoeft actieve verbintenissen die
voortvloeien uit een overeenkomst niet na te komen: als gevraagd wordt of hij ex
artikel 37 Fw de overeenkomst gestand doet, mag hij weigeren (passief wan-
presteren) en levert de schadevergoeding die daardoor ontstaat ‘slechts’ een
concurrente faillissementsvordering op. De faillissementsvorderingen nemen
daarmee weliswaar toe, maar het nakomen van de overeenkomst zou in dat geval
(financieel) nadeliger zijn geweest voor de boedel, moet het standpunt van de
curator in dat geval zijn. Maar waarom levert het niet nakomen van een ‘passieve’
verbintenis dan een boedelvordering op? Uitgaande van het primaat van de
schuldeisers zien wij daar geen rechtvaardiging voor.

Dat het handelen in strijd met een verplichting een boedelvordering oplevert is
vanuit het perspectief van een schadelijdende partij logisch. Een curator kan bij
het beheer van de boedel immers welbewust een handeling verrichten die
kwalificeert als handelen in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid of
die achteraf blijkt een inbreuk te zijn op het eigendomsrecht van een ander. Dat

26. T.T. van Zanten, ‘Negatieve verplichtingen in faillissement’, TvI 2019/3.
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beheer vindt plaats in het belang van de gezamenlijke schuldeisers en het is
rechtvaardig dat zij dan gezamenlijk de kosten van dit handelen of de inbreuk
vergoeden – tenzij de curator persoonlijk aan te spreken is omdat de inbreuk is
aan te merken als een ernstige fout. Er is geen rechtvaardiging om een fout van
een curator bij het beheer van de boedel voor rekening van die specifieke derde
die daardoor schade lijdt te laten komen.

Ontwikkeling sinds Koot Beheer/Tideman

Sinds de uitspraak in Koot Beheer/Tideman hebben recentere uitspraken laten
zien dat de Hoge Raad ondanks de terughoudendheid die in het arrest werd
gelezen, de drie categorieën ruim is gaan uitleggen. Een faillissement geeft de
curator bijvoorbeeld niet de bevoegdheid om een voortdurende prestatie van de
schuldenaar die bestaat uit een dulden of nalaten “actief” te beëindigen.27 Als
een curator toch 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.28 Dit kan leiden tot
aanzienlijke boedelvorderingen, of tot een situatie waarin het faillissement niet
kan worden afgewikkeld als gevolg van voortdurende verplichtingen om te
dulden dat bijvoorbeeld een licentieovereenkomst voortduurt.

Maar er zijn ook publiekrechtelijke (wettelijke) verplichtingen die gelden voor de
schuldenaar, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming, milieuregel-
geving en branche-gerelateerde regels zoals op het terrein van de gezondheidszorg.
Als de curator handelt in strijd met deze publiekrechtelijke verplichtingen – soms
in eerste instantie onbewust – dan wordt hij op grond van zeer recente jurispru-
dentie geconfronteerd met in potentie omvangrijke boedelvorderingen. Zelfs
wanneer de inmiddels failliete schuldenaar reeds voor faillissement de overtreding
van deze regels heeft begaan, kan dit tot een boedelvordering leiden, zo volgt uit
het arrest over de Ridderkerkse Taxi Centrale. Hoe verhoudt deze uitbreiding van
boedelvorderingen zich met het primaat van de schuldeisers? Na bespreking van
de twee recente arresten waarbij tot kwalificatie van boedelvorderingen is
overgegaan, geven wij een aanzet voor een discussie die hierover wat ons betreft
zou moeten worden gevoerd.

27. HR 23 maart 2018, JOR 2018/254, m.nt. NEDF en Vermunt (Credit Suisse/Jongepier q.q.).
28. HR 9 november 2018, JOR 2019/26, m.nt. Tekstra (De Klerk q.q. en El Ayoubi/Hautvast).
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Paperlinx

Paperlinx B.V. was actief in de vervaardiging en verkoop van papier, papier-
waren en karton voor verpakkingsmateriaal. Aan de vennootschap werd op
14 april 2015 voorlopige surseance van betaling verleend. Op 16 april 2015
werd Paperlinx failliet verklaard. Paperlinx huurde op datum surseance een
bedrijfslocatie in Zwijndrecht. Pas enige tijd na datum faillissement, op 20 juli
2015 hebben de curatoren de huur opgezegd ex artikel 39 Fw. De einddatum
van de huur werd daarmee 31 oktober 2015. De curatoren noteerden dat er
bijna € 600.000 aan huurboedelvordering was. Deze boedelvordering is in
februari 2020 voldaan – dus ruim voordat de Hoge Raad uitspraak heeft
gedaan in de zaak tussen de curatoren van Paperlinx en de verhuurder.

In cassatie ging het niet (meer) om de hoogte van de huurvordering, maar om de
verschuldigde rente over deze huurboedelvordering. De vordering is niet direct
betaald, maar pas een aantal jaar na het verstrijken en opeisbaar worden van de
huurtermijnen en toen vaststond dat de boedel toereikend was om de huur-
boedelvordering te voldoen. In cassatie was de vraag of daarom rente verschuldigd
is geworden over de periode waarin de huur niet (tijdig) is voldaan, alsmede of dit
dan de wettelijke rente, of de met failliet overeengekomen contractuele rente zou
zijn.

Op 24 december 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de rente wél als boedel-
vordering is aan merken en dat dit de wettelijke (handels)rente is, tenzij in de
huurovereenkomst een contractuele rente is overeengekomen.29 De Hoge Raad
begint het oordeel met het uitgangspunt dat het faillissement geen verandering
brengt in bestaande wederkerige overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende
verbintenissen en dat de huurverhouding zoals die voor het faillissement gold
ongewijzigd voortduurt tussen de gefailleerde als huurder enerzijds en de
verhuurder anderzijds.30

Met de boedelvordering die de verhuurder ex artikel 39 Fw verkrijgt, ontstaat
een onmiddellijke aanspraak op de boedel.31 Dit is volgens de Hoge Raad een
vordering van de verhuurder op de gefailleerde huurder uit hoofde van de

29. HR 24 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1994 (Paperlinx).
30. De Hoge Raad verwijst naar HR 15 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:665 (Van der Maas q.q./

Heineken), r.o. 3.4.2 en HR 23 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:424 (Credit Suisse/
Jongepier q.q.), r.o. 3.5.1.

31. HR 31 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:3080 (CZ Zorgkantoor/Scholtes q.q.), r.o. 3.4.2.
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tussen hen gesloten huurovereenkomst.32 Deze overeenkomst is dan ook
bepalend voor het antwoord op de vraag of er verzuim bestaat ten aanzien
van de vordering tot huurbetaling en de op verzuim toepasselijke wettelijke
bepalingen. Daarbij is wel van belang dat ondanks de onmiddellijke aanspraak
er reden kan zijn voor de curator om de betaling van de boedelvordering geheel
of gedeeltelijk uit te stellen. Die reden is dan gelegen in de onzekerheid of alle
boedelvorderingen wel voldaan kunnen worden. Dat doet volgens de Hoge
Raad echter niet af aan de aanspraak op de boedel en het ontstaan van verzuim.

Verzuim kan een recht geven op schadevergoeding in de vorm van wettelijke
(handels)rente (art. 6:74 BW jo art. 6:119 e.v. BW). Volgens de Hoge Raad brengt
de aard van een boedelvordering als onmiddellijke aanspraak op de boedel mee dat
ook de met de boedelvordering verbonden verplichting tot betaling van deze rente
moet worden aangemerkt als boedelvordering.33 Een categorie 1-boedelvordering
betreft dit dus wanneer de huurvordering niet of niet tijdig wordt betaald, gezien de
verbondenheid met de huurvordering. Een gebrek aan geldmiddelen levert geen
overmacht van de boedel op, aldus de Hoge Raad.

Aangezien de huurovereenkomst ook tijdens de opzeggingsperiode de huur-
verhouding beheerst, is ook de daarin eventueel overeengekomen vertragings-
rente van toepassing tijdens de opzeggingsperiode (in plaats van de wettelijke
rente). En omdat uit de wet volgt dat de huurprijs tijdens de opzeggingsperiode
een boedelvordering is, moet de vertragingsrente over deze vordering ook als
boedelvordering worden gekwalificeerd, aldus de Hoge Raad.

Een verdere uitbreiding van boedelvorderingen dus – hoewel de Hoge Raad
redeneert dat dit al besloten ligt in het kwalificeren van de huur over de
opzeggingsperiode als boedelvordering. Tevens roept dit de vraag op of werkne-
mers in faillissement over hun loonboedelvordering aanspraak kunnen maken op
verhoging ex artikel 7:625 BW wegens het uitblijven van tijdige betaling dan wel
het UWV na uitkering van het verschuldigde loon onder de loongarantieregeling.
Kan de Belastingdienst over de verschuldigde boedelvordering (BTW) invorde-
ringsrente heffen? De Hoge Raad heeft de uitspraak dogmatisch uitgebreid
onderbouwd en in dat kader is het oordeel van de Hoge Raad zeker niet
onbegrijpelijk. Maar vanuit het primaat van de gezamenlijke schuldeisers is het
wel lastig te begrijpen. Wat rechtvaardigt ten opzichte van de gezamenlijke
schuldeisers dat een boedelvordering die de curator niet met zekerheid kan

32. Met opnieuw een verwijzing naar HR 15 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:665 (Van der Maas
q.q./Heineken), r.o. 3.4.3.

33. Met verwijzing door de Hoge Raad naar HR 14 december 1984, ECLI:NL:HR:1984:AG4920
(Floritex), r.o. 3.4.
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voldoen wordt verhoogd met vertragingsrente? Op welke wijze worden zij
hiermee gediend? Wat is het nut en is er een noodzaak? Als gekeken wordt naar
het verdelingsvraagstuk en het primaat van de gezamenlijke schuldeisers, dan was
toch juist hier een beperking van boedelvorderingen op zijn plaats geweest.

Ridderkerkse Taxi Centrale

Ten aanzien van de publiekrechtelijke verplichtingen waarmee in strijd kan
worden gehandeld is zowel door de hoogste bestuursrechter34 als de Onder-
nemingskamer in verschillende uitspraken geoordeeld over de vraag of een
bepaalde verplichting valt aan te merken als een boedelvordering.35 Recent
heeft de Hoge Raad in een prejudiciële vraag antwoord gegeven op de vraag
naar de status en rangorde in faillissement van vorderingen die voortvloeien uit
de niet-naleving van milieuverplichtingen.36

De Ridderkerkse Taxi Centrale B.V. dreef een taxidienst vanuit een door haar
gehuurd bedrijfspand. Op het gehuurde terrein bevond zich ook een wasstraat die
werd gebruikt voor het wassen van de taxi’s. Voor faillissement heeft de gemeente
geconstateerd dat er geen vloeistofdichte coating was aangebracht in de wasstraat.
De gemeente heeft de taxicentrale gewezen op deze overtreding en erop aange-
drongen alsnog de coating aan te brengen. Voordat een vloeistofdichte coating is
aangebracht, gaat de Ridderkerkse Taxi Centrale failliet. De curator heeft de
activiteiten éénweek voortgezet en daarna verkocht aan een derde die de activiteiten
op een andere locatie is gaan verrichten. Na beëindiging van de activiteiten wordt de
curator door de milieudienst van de gemeente Rijnmond gewezen op de verplich-
ting – omdat er bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden – om binnen
zes maanden na beëindiging van de activiteiten een milieurapport naar de kwaliteit
van de bodem te overleggen. Binnen de gestelde termijn van zes maanden overlegt
de curator een milieurapport. Uit dit rapport volgt dat er aanleiding bestaat tot nader
onderzoek naar de bodemverontreiniging met minerale olie bij de wasstraat, deze
verontreiniging is mogelijk te relateren aan de bedrijfsactiviteiten van de Ridder-
kerkse Taxi Centrale of eerder ondernomen bedrijvigheid.

Naar aanleiding van het onderzoeksrapport heeft de curator geen actie onderno-
men, zodat de gemeente in oktober 2018 twee handhavingsbesluiten aan de curator

34. ABRvS 11 juli 1997, JOR 1997/105, m.nt. Kortmann (Oude Grote Bevelsborg q.q./
Dordrecht; ABRvS 23 juli 2014, AB 2014/371, m.nt. Van Mil (curatoren Termphos/
Ministerie van Economische zaken). Zie ook Franken 2019, par. 7.5.1.3.

35. Rb. Zeeland-West-Brabant 19 maart 2014, JOR 2014/18, m.nt. Tekstra; zie ook Zie ook
Franken 2019, par. 7.5.1.3.

36. HR 4 juni 2021, NJ 2021/233, m.nt. Verstijlen (Heijnen q.q./gemeente Ridderkerk).
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heeft verstuurd, bestaande uit een last onder bestuursdwang voor het aanvullende
bodemonderzoek en een last onder dwangsom voor het herstel van de bodem-
kwaliteit. De curator heeft geen gehoor gegeven aan de twee lasten. De gemeente
heeft vervolgens via bestuursdwang zelf nader onderzoek gedaan. De kosten
hiervoor bedroegen € 1.028,50. De opgelegde dwangsom is door de gemeente
vastgesteld op € 5.000,-. In de procedure vorderde de gemeente een verklaring
voor recht dat de vordering uit hoofde van de uitgevoerde bestuursdwang en de
vordering uit hoofde van de dwangsom een boedelvordering opleveren. De curator
vordert een verklaring voor recht dat noch de vordering uit hoofde van bestuurs-
dwang, noch de kosten uit hoofde van de dwangsom een boedelvordering
opleveren, behoudens voor zover zij een bodemverontreiniging betreffen die na
de faillissementsdatum heeft plaatsgevonden. Hoewel het niet ging om enorme
bedragen, was er vanuit de praktijk wel enorme behoefte aan duidelijkheid op dit
punt. De Rechtbank Rotterdam heeft in de betreffende zaak prejudiciële vragen
gesteld aan de Hoge Raad.

De Hoge Raad oordeelt dat het beginsel van formele rechtskracht niet met zich
meebrengt dat indien de bestuursrechter heeft geoordeeld dat sprake is van een
boedelvordering, de civiele rechter aan deze uitspraak is gebonden. Het is de
civiele rechter die daarover een oordeel vormt. Voor de beoordeling van de vraag
of de bestuursdwang en de last onder dwangsom zijn aan te merken als
boedelvordering verwijst de Hoge Raad naar Koot Beheer/Tideman. Vervolgens
oordeelt de Hoge Raad dat uit de rechtspraak van de Afdeling en het CBb volgt dat
op de curator een eigen, zelfstandige verplichting rust tot naleving van de
milieuwetgeving ten aanzien van een tot de boedel behorende inrichting. Wanneer
de curator deze zelfstandige verplichting niet naleeft, kunnen aan hem (in zijn
hoedanigheid) bestuurlijke lasten – zoals een last onder dwangsom of een last
onder bestuursdwang –worden opgelegd. Uit de uitspraken van de Afdeling en het
CBb volgt daarmee dat de schulden die voortvloeien uit deze bestuursrechtelijke
lasten zijn aan te merken als boedelvordering. De vorderingen zijn immers het
gevolg van een handelen of nalaten van de curator in strijd met een door hem in
zijn hoedanigheid na te leven verplichting. De Hoge Raad volgt deze uitleg en
oordeelt dan ook dat de vorderingen die voortvloeien uit bestuursdwang of een last
onder dwangsom die na faillissement zijn opgelegd voor overtreding van
verplichtingen die voortvloeien uit de milieuwetgeving ten aanzien van een tot
de boedel behorende inrichting, zijn aan te merken als boedelvordering. Het maakt
hierbij niet uit of de curator de activiteiten na faillissement heeft voorgezet noch of
de verontreiniging voor of na faillissement optreedt.37

37. HR 4 juni 2021, NJ 2021/233, m.nt. Verstijlen (Heijnen q.q./Gemeente Ridderkerk), r.o.
2.6.4 jo. 2.7.
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Volgens de rechtspraak in het bestuursrecht is de curator vanaf het uitspreken
van een faillissement in zijn hoedanigheid verplicht tot het naleven van de
milieuverplichtingen van de gefailleerde. Deze verplichting geldt ook indien
gefailleerde voor faillissement de milieuverplichtingen reeds schond en/of de
curator de activiteiten van gefailleerde niet voortzet.38 Door deze vaststelling
in het bestuursrecht over te nemen, heeft de Hoge Raad in feite in het arrest
Ridderkerkse Taxi Centrale de reikwijdte van de derde categorie boedelvor-
deringen vergroot. Een curator kan hierdoor – ook als de milieuregels al (ruime
tijd) werd overschreden vóór faillissement – worden geconfronteerd met
aanzienlijke boedelvorderingen uit hoofde van milieuwetgeving. Of wellicht
ook uit hoofde van andere publiekrechtelijke regelgeving. Een uitbreiding
waarbij eveneens gediscussieerd kan worden over hoe zich dit verhoudt tot het
primaat van de schuldeisers. Zij dragen immers de kosten van deze publiek-
rechtelijke lasten via de boedel.

In strijd met het primaat van de schuldeisers

Bij contractuele verbintenissen heeft de curator de ruimte om actieve prestaties te
laten voor wat ze zijn, waarmee hij passief wanpresteert. Dat leidt ‘slechts’ tot een
faillissementsvordering. Die ruimte biedt zowel artikel 37 Fw als de Hoge Raad.39

Paperlinx lijkt daar alweer wat verandering in te brengen: de curator gaat niet
direct over tot het betalen van de huur over de opzegtermijn (hij “zit stil”) en wordt
daardoor geconfronteerd met een rentevordering die kwalificeert als een boedel-
vordering. Bij publiekrechtelijke verplichtingen heeft een curator al helemaal geen
ruimte meer om deze te laten voor wat ze zijn. Een actieve prestatie moet kennelijk
wel worden verricht. Ook als de schuldenaar al voor datum faillissement deze
verplichting niet was nagekomen. De curator wordt ook dan geconfronteerd met
een boedelvordering als hij stil blijft zitten.

De strafkamer van de Hoge Raad oordeelde daar nog anders over.40 Een
ontnemingsmaatregel die in faillissement ontstaat, kan leiden tot een verifieer-
bare vordering als deze maatregel ten tijde van de faillietverklaring te
verwachten was omdat de officier van justitie de vordering hiertoe al
aanhangig had gemaakt. Zo niet, dan is sprake van een niet-verifieerbare
vordering. Een geldboete moet zelfs ten tijde van de faillietverklaring al zijn
opgelegd. Terecht constateert Karapetian dat zowel de vorderingen uit het
bestuursrecht als in het strafrecht terug te voeren kunnen zijn op de overtreding

38. Franken 2019, par. 7.5.1.3.
39. HR 23 maart 2018, JOR 2018/254 (Credit Suisse/Jongepier q.q.).
40. HR 2 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:112.

146

F.A. van Tilburg, J.R. van Faassen



van milieuregelgeving.41 Het is zeer vreemd dat eenzelfde feitelijke situatie tot
ofwel een boedelvordering kan leiden of tot een niet-verifieerbare vordering,
afhankelijk van de omstandigheid of de bestuursrechter of de strafrechter
hierover oordeelt. Ligt dat niet nog steeds bij de civiele rechter? Karapetian
geeft als verklaring dat de verplichting in het strafrecht blijft behoren bij de
schuldenaar, terwijl de bestuursrechter heeft geoordeeld dat het een verplich-
ting van de curator wordt in zijn hoedanigheid. Wij plaatsen daar de nodige
vraagtekens bij. Maar het gaat nog verder: de verplichting lag tot datum
faillissement toch in ieder geval nog bij de schuldenaar en ook die verplichting
leidt voor de bestuursrechter en vervolgens de Hoge Raad tot een boedelvorde-
ring. Wij zien daarvoor in ieder geval geen rechtvaardiging als het uitgangs-
punt van het faillissement nog steeds is om de belangen van de gezamenlijke
schuldeisers te dienen.

Zoals in de bijdrage van Franken in deze bundel uitvoerig is betoogd, draait het
in een faillissementsprocedure nog altijd om het belang van de schuldeisers.
Ondanks dat in een faillissement naast het belang van de gezamenlijke
schuldeisers ook andere belangen een steeds belangrijkere rol spelen (denk
aan maatschappelijke belangen, belangen van werknemers, milieuvoorschrif-
ten, werkgelegenheid, maatschappelijke veiligheid, zoals ook Frima in haar
bijdrage constateert) prevaleert zowel bij de wetgever42 als de Hoge Raad43

het belang van gezamenlijke schuldeisers en de bevrediging hiervan. Dat de
curator bij de wijze waarop hij zijn beheers- en vereffeningstaak ten behoeve
van de gezamenlijke schuldeisers uitvoert ook rekening mag houden met
andere belangen (bijvoorbeeld maatschappelijke belangen) doet niets af aan
het primaire belang. Anders dan Van Hees44 prevaleert ook in de literatuur nog

41. A. Karapetian, ‘De ene publiekrechtelijke vordering is de andere niet in faillissement?’, TvI
2021/5, p. 197–201.

42. Artikel 68 Fw heeft nog altijd als uitgangspunt te gelden en is ook in de verschillende
herijkingen en moderniseringstrajecten van de faillissement wet ongewijzigd gebleven.

43. HR 20 april 2020, NJ 2020/291, m.nt. F.M.J. Verstijlen, waarin ook de Hoge Raad het
belang van de schuldeisers in een faillissement vooropstelt. In r.o. 4.25 oordeelt de Hoge
Raad dat indien de boedel toereikend is de geverifieerde schuldeisers te voldoen, het de
curator niet vrijstaat de vereffening voort te zetten en overige activa te gelede te maken ten
behoeve van andere, niet geverifieerde schuldeisers of aandeelhouders. Bij de wijze waarop
de curator zijn beheers- en vereffeningstaak uitoefent, ook rekening dient te houden met
andere bij het beheer en de vereffening van de failliete boedel betrokken belangen dan die
van de gezamenlijke schuldeisers.

44. A. van Hees, ‘De vereffening van het surplus bij een boedeloverschot in een faillissement’, TvI
2021/18. Terecht merkt Van Hees op dat de Hoge Raad met de verwijzing naar zijn eerdere
arresten Prakke/Gips (HR 16 december 2011, NJ 2012/515) en Curatoren Mobell/Interplan
(HR 19 december 2003,NJ 2004/293) duidelijk maakt dat de afgelopen 17 jaar niets is veranderd
in de zeer beperkte rol van andere belangen bij de afwikkeling van een faillissement.
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altijd het belang van de gezamenlijke schuldeisers.45 Dat is ook terecht: de
individuele schuldeisers moeten afstand doen van hun individuele verhaals-
recht. Daarvoor in de plaats komt een collectief verhaalsrecht. Dat is te
rechtvaardigen als daarbij de belangen van de individuele schuldeisers worden
behartigd en die belangenbehartiging vindt plaats door de curator.

Het is op zijn zachtst gezegd opvallend dat de (civiele kamer van de) Hoge
Raad enerzijds vasthoudt aan het belang van de gezamenlijke schuldeisers46

maar anderzijds wel de deur openzet voor de verruiming van zowel de eerste
als de derde categorie boedelschuldeisers in de arresten inzake Paperlinx en de
Ridderkerkse Taxi Centrale. Met deze verruiming krijgt het belang van een
boedelschuldeiser respectievelijk een maatschappelijk belang (het naleven van
milieuwetgeving en het opruimen van vervuiling) immers voorrang op het
belang van de geverifieerde gezamenlijke schuldeisers.

Er zijn al veel boedelvorderingen en wanneer deze niet (tijdig) worden
voldaan, nemen deze – bij analoge toepassing van het arrest Paperlinx voor
bijvoorbeeld loonvorderingen en fiscale vorderingen – verder toe doordat de
rente over deze vorderingen nu ook als boedelvorderingen blijkt te kwalifice-
ren. De uitkomst ten aanzien van de milieurechtelijke verplichtingen zou
analoog ook kunnen (gaan) gelden voor andere publiekrechtelijke lasten, zoals
de privacyregels die volgen uit de AVG of specifieke regels in de zorg. Door de
problematiek van de lege boedels zal aan de gezamenlijke schuldeisers (nog)
minder worden uitgekeerd als gevolg van de toename van de boedelvorde-
ringen. Dat staat haaks op het belang van de gezamenlijke schuldeisers.

Dit belang van de gezamenlijke schuldeisers heeft de wetgever vooropgesteld. De
wetgever heeft al oog voor de lege boedelproblematiek,47 maar de uitspraak
inzake Paperlinx is wat ons betreft nog meer reden voor de wetgever om te bezien
of en hoe met boedelvorderingen moet worden omgegaan. Een definitie van
boedelvorderingen zou ook vanuit de wetgever kunnen komen –met bijvoorbeeld
de voorwaarden van nut en noodzaak komt er een beperking voor in ieder geval
een deel van de nu bestaande boedelvorderingen. Het primaat van de schuldeisers
rechtvaardigt in ieder geval een (stevige) discussie hierover.

45. Zie hiervoor de bronnen genoemd in voetnoot 3 en de bijdrage van Franken in deze bundel.
46. HR 20 april 2020, NJ 2020/291, m.nt. F.M.J. Verstijlen.
47. Zo blijkt ook uit het Consultatiedocument insolventierecht dat op 1 november 2021 in

consultatie is gegaan. De consultatie sluit op 1 maart 2022.
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Ook bij publiekrechtelijke verplichtingen kan voor een andere benadering
worden gekozen dan de Hoge Raad nu heeft gedaan. Wederom vanuit het
primaat van de schuldeisers. In onze optiek zou de beoordeling of de nakoming
van een maatschappelijk belang leidt tot een boedelvordering, moeten plaats-
vinden via de benadering van de Rechtbank-Zeeland-West-Brabant in de
Thermphos-zaak.48 In deze zaak oordeelde de rechtbank kortgezegd dat er
drie soorten vorderingen zijn: (i) vorderingen die voortvloeien uit handha-
vings- of opruimingskosten die reeds bestonden op het moment van de
faillietverklaring, waarvan de curator besluit deze niet na te komen. Dit levert
een concurrente faillissementsvordering op, (ii) vorderingen uit handhavings-
of opruimingskosten die voortvloeien uit het handelen of nalaten van de
curator in verband met het voortzetten van de bedrijfsactiviteiten van de
failliet. Deze vorderingen leveren een boedelvordering op, en (iii) vorderingen
die niet voortvloeien uit (i) of (ii) leveren een niet-verifieerbare vordering op.
In aanvulling op de uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant
bepleiten wij dat de boedelvordering die ontstaat als de curator de activiteiten
voortzet (situatie ii) alleen een boedelvordering moet zijn indien de curator ten
tijde van de voortzetting van de activiteiten wist – of behoorde te weten
(Maclou-norm) – dat deze vordering ten laste van de boedel zou komen. Ook
het nut en noodzaak-criterium zou hier ingezet kunnen worden. Met het
aanbrengen van voornoemde nuance wordt voorkomen dat ‘automatisch’
allerlei boedelvorderingen ontstaan omdat de curator op faillissementsdatum
wordt geconfronteerd met handhavings- of opruimingskosten als gevolg van
het faillissement. Deze boedelvordering kan uiteindelijk alsnog ontstaan in het
faillissement, maar enkel in het geval de curator – alle maatschappelijke en
schuldeisersbelangen afwegende – besluit bepaalde verplichtingen aan te gaan.

Met voornoemde benadering behoudt de curator de regie omtrent het ontstaan
van boedelvorderingen uit de derde categorie en tevens wordt voorkomen dat
de curator met de toepassing van de norm van de Ridderkerkse Taxicentrale in
een situatie terecht komt waarbij hij door deze verruiming van boedelvorde-
ringen vrijwel niet meer zijn primaire taak richting de gezamenlijke crediteu-
ren naar behoren kan uitvoeren. Artikel 68 Fw zou daarmee in de praktijk
anders een bepaling zonder enige betekenis worden.

Los van het feit dat artikel 68 Fw door een verruiming van de derde categorie
boedelvorderingen een bepaling zonder betekenis lijkt te worden, leidt het ook tot

48. Rb Zeeland-West-Brabant 19 maart 2014, JOR 2015/18, m.nt. A.J. Tekstra. Ook G.A.J.
Boekraad heeft een voorkeur voor de benadering van de rechtbank Zeeland-West-Brabant
in: ‘Kwart eeuw faillissementsafwikkeling en boedelschulden’, TvI 2020/38.
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een andere belangrijker vraag: dient de curator in het kader van het publieke
belang bepaalde verplichtingen op zich te nemen die daarmee ten laste van de
gezamenlijke schuldeisers komen? Of behoort dit ten laste van bijvoorbeeld een
bestuursorgaan of (daarmee) ten laste van de samenleving te komen? Eenieder zal
onderschrijven dat vervuiling en/of verontreiniging van de bodem moet worden
aangepakt. Gelet op het behoud van de aarde dient milieuvervuiling en aantasting
van de natuur hoe dan ook bestreden en aangepakt te worden. Dat belang is er ook
bij specifieke regels in de zorg waarmee de gezondheid van patiënten gediend is.

Maar waarom dient een ‘gewone leverancier’ van bijvoorbeeld brood, die niets
met enige vervuiling te maken heeft, wel te dulden dat het uitoefenen van
bestuursdwang voorrang heeft op zijn openstaande vordering? Wat is daarvoor de
rechtvaardiging? Dat geldt voor alle gezamenlijke faillissementsschuldeisers.
Indien het maatschappelijke belang van bijvoorbeeld het voorkomen en opruimen
van verontreiniging/vervuiling dient te prevaleren boven het belang van de
gezamenlijke schuldeisers, dan zouden deze kosten ook middels ons belasting-
stelsel kunnen worden omgeslagen door een bestuursorgaan de kosten te laten
dragen, of de rijksoverheid. Dan komt het voor rekening van alle belastingplich-
tigen en niet slechts voor rekening van de faillissementsschuldeisers. De verdeling
van de publieke lasten over alle schouders is ook niet onbekend in het
bestuursrecht: dit beginsel van de gelijkheid voor de publieke lasten (égalitébe-
ginsel) is immers de basis voor nadeelcompensatie.49 Het kan evenwel als een
verantwoordelijkheid van alle bij de schuldenaar betrokken partijen worden
gezien dat publiekrechtelijke regels op het terrein van onder andere milieu,
privacy en gezondheid worden nageleefd. Dan is dat de rechtvaardiging dat de
gezamenlijke schuldeisers de daaraan verbonden lasten moeten dragen in een
faillissement. Deze rechtvaardiging zal in het faillissement van de Ridderkerkse
Taxicentrale voor de leverancier van (diesel)olie mogelijk zijn uit te leggen, maar
voor bijvoorbeeld de bakker die de broodjes voor de lunch heeft geleverd niet.

Uiteraard is dit een politieke keuze, maar het is wel van belang de discussie
hierover volledig te voeren én duidelijkheid daarover te scheppen. Vindt de
wetgever dat deze publieke lasten bij de stakeholders van de schuldenaar
thuishoren en dat het primaat van de schuldeisers daarmee nog onverkort het
uitgangspunt is? Of moet niet juist – ongeacht de stand van de boedel –
gezorgd worden voor beschikbare middelen om maatschappelijke belangen te
dienen? Deze vragen roepen nog meer vragen op, ook over de taak en de

49. Zie over dit beginsel uitgebreid: M.K.G. Tjepkema, Nadeelcompensatie op basis van het
égalitébeginsel: een onderzoek naar nationaal, Frans en Europees recht, Deventer: Kluwer
2010.
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betaling van de curator. Het geeft in ieder geval heel duidelijk aan hoe relevant
deze ontwikkelingen in de rechtspraak zijn.

Curatoren en alle andere betrokkenen bij een faillissement zijn hoe dan ook
gebaat bij duidelijkheid en wat ons betreft zou voorkomen moeten worden dat
een curator maatschappelijke problemen door middel van het faillissement nog
dient op te lossen. In de huidige situatie als gevolg van de bestuursrechtelijke
en nu ook civiele jurisprudentie ontstaat de onwenselijke situatie dat in een
faillissement het maatschappelijke belang van het tegengaan van bijvoorbeeld
vervuiling zal prevaleren boven het belang van de gezamenlijke schuldeisers,
maar ook nog eens onduidelijkheid bestaat over hoe dit zich dan weer verhoudt
tot een ander maatschappelijk belang zoals dat van het behoud van werkge-
legenheid of in geval van een faillissement van een ziekenhuis tot behoud van
voldoende beschikbare zorg.

Conclusie

Een faillissement is er voor de faillissementsschuldeisers. De belangen van
deze gezamenlijke schuldeisers is en blijft het uitgangspunt bij het beheer van
de boedel en de afwikkeling van het faillissement. Als dat uitgangspunt moet
veranderen – maar wij zien daartoe niet voldoende aanleiding – dan ligt de bal
daarvoor wat ons betreft bij de wetgever. Zolang echter het primaat van de
schuldeisers geldt, dan is een beperking van de boedelvorderingen in dat
belang. Wij menen dat bij het toekennen van de kwalificatie van boedelvorde-
ring de drie categorieën van Koot Beheer/Tideman een heel goede basis bieden.
De uitbreiding die Paperlinx nu meebrengt past niet bij het primaat van de
schuldeisers. En bij de derde categorie van boedelvorderingen zoals geformu-
leerd in Koot Beheer/Tideman zal steeds weer getoetst moet worden of sprake
is van een rechtvaardiging voor de kwalificatie van boedelvordering ten
aanzien van het belang van gezamenlijke schuldeisers bij het afwikkelen van
de boedel. Publiekrechtelijke verplichtingen die vóór datum faillissement zijn
geschonden, zouden in dat kader moeten leiden tot verifieerbare faillisse-
mentsvorderingen. Strijd met publiekrechtelijke verplichtingen na datum
faillissement, in ieder geval waarbij een curator niet actief handelt maar
mogelijk de situatie laat voortbestaan, zou moeten leiden tot een niet-
verifieerbare vordering. In dat kader zou de gelijkheid voor de publieke lasten
moeten gelden: niet de gezamenlijke schuldeisers maar alle belastingbetalers
dragen bij aan kosten die gemaakt moeten worden om de publiekrechtelijke
regelgeving na te leven. Tenzij een duidelijke rechtvaardiging kan worden
gegeven – zoals hiervoor besproken – om dit ten laste van de gezamenlijke
schuldeisers te laten komen. Maar dan blijft er onzekerheid over de verhouding
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met andere maatschappelijke belangen. Gezien de Ridderkerkse Taxi Centrale,
is ook in dat kader de wetgever aan zet om hier het primaat van de schuldeisers
weer voorop te zetten. Tenminste, als dat het primaire doel van het faillisse-
ment blijft. Terecht constateert Frima in haar bijdrage in deze bundel dat het
tijd is voor een principiële discussie over het doel van het faillissement en wat
daar wel en niet in past. Met dit hoofdstuk hopen wij daaraan bij te dragen of in
ieder geval duidelijk te maken dat het nodig is deze discussie bovenaan de
agenda te zetten.
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Verdeling in de praktijk van de (jonge) curator1

MR. V.G.M. LEFERINK, MR. M. BARSOUM, MR. M.C.J. JONCKERS

1. Inleiding

Als bestuur van de Vereniging voor Jonge Insolventierecht Advocaten (JIRA)
zijn wij vereerd dat INSOLAD ons heeft benaderd om een bijdrage te leveren
aan de bundel van 2022 met als onderwerp het verdelingsvraagstuk.

JIRA is de landelijke vereniging voor jonge2 insolventierechtadvocaten en
heeft onder meer tot doel de deskundige beroepsuitoefening door jonge insolven-
tierechtadvocaten te bevorderen en de onderlinge betrekkingen tussen deze
advocaten te onderhouden en te stimuleren. JIRA zet zich hiervoor in door het
organiseren van meerdere lezingen en/of seminars per jaar die gepaard gaan met
een informele borrel. Deze evenementen van JIRA worden gekenmerkt door
actieve betrokkenheid vanuit de zaal, hetgeen de discussie over het aan de orde
zijnde onderwerp bevordert. Op deze manier biedt JIRA aan jonge advocaten een
mogelijkheid voor het uitwisselen van kennis en het uitbreiden van het netwerk, nu
zij nog niet de optie hebben om zich bij INSOLAD aan te sluiten.

Op het moment dat deze bijdrage wordt toegestuurd aan de redactie van de
INSOLAD-bundel,3 heeft JIRA 266 leden verspreid over het land.

De achterban van JIRA bestaat onder meer uit jonge curatoren. De faillisse-
mentspraktijk van deze curatoren kenmerkt zich over het algemeen door een
hoog percentage aan faillissementen dat uiteindelijk op grond van artikel 16
Fw wordt opgeheven wegens een gebrek aan baten (lege boedel). In een lege of
beperkte boedel speelt de discussie rondom het verdelingsvraagstuk een
belangrijke rol: wanneer er weinig te verdelen is, is de wijze van verdeling
des te meer voelbaar. In deze bijdrage staan wij stil bij de praktijk van de
curator. We schetsen een beeld van de omvang van de werkzaamheden die de
curator moet verrichten en besteden daarbij aandacht aan beslissingen die een
curator moet maken, omdat die veelal rechtstreekse invloed hebben op de
verdeling. Daarnaast doen we een aantal praktische suggesties die ervoor

1. Dit artikel is geschreven door (voormalig) bestuursleden van JIRA: mr. V.G.M. (Vera)
Leferink, mr. M. (Mary) Barsoum en mr. M.C.J. (Marleen) Jonckers.

2. Een advocaat kan lid zijn vanaf het moment van beëdiging tot en met het jaar waarin hij of
zij zeven jaar ervaring heeft.

3. Eind december 2021.
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kunnen zorgen dat er in de afwikkeling van een faillissement met een (vrijwel)
lege boedel uiteindelijk meer te verdelen is.

2. Werkzaamheden van de curator: is het systeem houdbaar?

In dit hoofdstuk bespreken wij een aantal onderdelen uit de praktijk en het
takenpakket van de curator. Uit dit hoofdstuk zal blijken dat de taak van de curator
steeds omvangrijker lijkt te worden, terwijl tegenover de werkzaamheden van de
curator niet altijd een (volledige) vergoeding staat.Wij vragen ons af of dit systeem
houdbaar is en werpen de vraag op of het niet tijd is om van de betrokkenen4 bij
een faillissement een bijdrage te vragen voor de werkzaamheden van de curator.
Op deze vraag komen wij in de conclusie van dit artikel terug.

2.1. De benoemingenpraktijk

De rechtbank die het faillissement uitspreekt stelt een curator aan.5 De rechtbank is
daarbij vrij in de keuze van de curator. Rechtbanken hanteren bij benoemingen een
lijst en in beginsel komen alleen curatoren die op deze lijst staan voor benoeming
in aanmerking. Dit zijn voornamelijk insolventierechtelijk gespecialiseerde advo-
caten die in het desbetreffende arrondissement staan ingeschreven.

Voor benoeming van curatoren in faillissement heeft Recofa uitgangspunten
geformuleerd.6 In de Recofa-uitgangspunten zijn procedurele voorschriften en
inhoudelijke voorwaarden neergelegd waaraan een curator moet voldoen om op de
lijst geplaatst te worden. Zo dienen advocaten een leergang op het terrein van het
insolventierecht te hebben gevolgd en voldoende ervaring te hebben in civiel-
rechtelijke zaken en faillissementen. Indien een curator na op de lijst te zijn
geplaatst niet langer voldoet aan de eisen, dan wordt hij van de lijst geschrapt.7

Artikel 26 van de Herstructureringsrichtlijn8 stelt eisen aan de opleiding en
aanstelling van functionarissen in insolventieprocedures, waaronder de curator.

4. Daarbij denken wij niet alleen aan de crediteuren van gefailleerde, maar ook aan de
overheid, nu het afwikkelen van faillissementen ook een maatschappelijk belang dient.

5. Artikel 14 lid 1 Fw.
6. De ‘Recofa-uitgangspunten bij de benoeming van curatoren en bewindvoerders in faillis-

sementen en surseances van betaling’, gepubliceerd op www.rechtspraak.nl.
7. Zie ook de Ontwerp toelichting bij het Wetsvoorstel van de Implementatiewet richtlijn

herstructurering en insolventie te raadplegen via: https://www.internetconsultatie.nl/
herstructurering.

8. Richtlijn (EU) 2019/1023 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019
betreffende preventieve herstructureringsstelsels, betreffende kwijtschelding van schuld en
beroepsverboden, en betreffende maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van proce-
dures inzake herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld, en tot wijziging
van Richtlijn (EU) 2017/1132 (Richtlijn betreffende herstructurering en insolventie).
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Zo vereist artikel 26 van de Herstructureringsrichtlijn onder meer dat de
voorwaarden voor de aanstelling duidelijk, transparant en rechtvaardig zijn en
dat de functionarissen over de vereiste deskundigheid beschikken. In de
memorie van toelichting bij het wetsontwerp ter implementatie van deze
richtlijn spreekt de Minister het voornemen uit om nadere criteria op te nemen
rond de benoeming van curatoren (en bewindvoerders) in specifieke gevallen.9

Doel van dergelijke criteria is, om met het oog op de belangen van de
verschillende betrokkenen bij een faillissement, te waarborgen dat steeds een
curator wordt benoemd die over voldoende ervaring en deskundigheid be-
schikt.

Nadere landelijke criteria voor de benoeming van curatoren en bewind-
voerders in individuele zaken ontbreken op dit moment. Sommige rechtbanken
hebben curatoren ingedeeld in categorieën aan de hand van ervaring, opleiding
en functioneren. Zo worden curatoren met de meeste ervaring in Amsterdam
op lijst 4 geplaatst, als gevolg waarvan zij in de grootste en meest complexe
faillissementen worden aangesteld. De minder ervaren curatoren, die de
eenvoudigere en/of kleinere faillissementen afwikkelen, worden op lijst 1
geplaatst. Deze werkwijze geldt niet voor alle rechtbanken.10 Daarnaast leert
de praktijk dat er – ondanks de landelijke Recofa-uitgangspunten – tussen de
arrondissementen veel verschillen bestaan met betrekking tot aan curatoren
gestelde kwaliteitseisen, de mogelijkheid om tot de curatorenlijst toegelaten te
worden en/of door te groeien naar een volgende lijst.

Het is wenselijk dat nadere criteria worden gepubliceerd aan de hand waarvan
de rechtbank beoordeelt in welke categorie (of welke lijst) een bepaalde insol-
ventieprocedure valt en de criteria waaraan een curator moet voldoen om in
aanmerking te komen om op een (hogere) lijst geplaatst te worden. Wij begrijpen
dat er landelijk verschillen bestaan die de aanstelling van curatoren beïnvloeden,
maar de kwaliteitseisen zouden onzes inziens in ieder geval landelijk gelijk-
getrokken moeten worden en bovendien transparant moeten zijn. Door het
verschaffen van meer duidelijkheid weten (jonge) professionals hoe zij zich
moeten ontwikkelen om dat doel te bereiken. Het is de verwachting dat dit de
nieuwe aanwas van curatoren zal bevorderen. Bovendien bevordert dit de
ontwikkeling, deskundigheid en professionaliteit van de gehele beroepsgroep.
De criteria hoeven niet in beton gegoten te worden, maar kunnen dienen als
richtlijn. Wij spreken dan ook de hoop uit dat het voornemen van de Minister om

9. Wetsontwerp voor wijziging van de Faillissementswet in verband met de implementatie van
de Richtlijn 2019/1023 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019, te
raadplegen via: https://www.internetconsultatie.nl/herstructurering.

10. MvT bij wetsontwerp tot wijziging van de Faillissementswet in verband met de imple-
mentatie van de Richtlijn 2019/1023 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni
2019, p. 34, te raadplegen via: https://www.internetconsultatie.nl/herstructurering.
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nadere criteria op te nemen rond de benoeming van curatoren zich niet beperkt tot
specifieke, grote faillissementen zoals die van zorginstellingen, verzekeringsmaat-
schappijen of financiële instellingen, maar betrekking zal hebben op de algemene
faillissementspraktijk.

Tot slot staan wij nog stil bij het feit dat in een aantal arrondissementen de lijst
‘op slot’ zit met het gevolg dat het in deze arrondissementen zo goed als
onmogelijk is om tot de lijst toe te treden, ongeacht de kwaliteiten die de
desbetreffende advocaat mee brengt. Dit heeft tot gevolg dat een insolventierech-
tadvocaat die al wel in de curatorenpraktijk van een kantoorgenoot werkzaam is, in
bepaalde arrondissementen soms pas na tien jaar ervaring op de lijst wordt
geplaatst. Dit leidt tot een hoge ervaringsfactor en dus relatief dure en over-
gekwalificeerde curatoren in kleine faillissementen.11 Wij begrijpen dat dit onder
meer te maken heeft met het beperkte aantal faillissementen dat wordt uitgespro-
ken, maar moedigen Recofa en onze vakgenoten aan na te denken over een
oplossing. JIRA is uiteraard graag bereid daarover mee te denken.

Het voorgaande is óók relevant voor het verdelingsvraagstuk, omdat trans-
parantere kwaliteitseisen ervoor zorgen dat boedels efficiënter worden afge-
wikkeld. Bovendien zorgt de hiervoor geschetste praktijk er in sommige
gevallen voor dat een overgekwalificeerde curator wordt aangesteld. Als
gevolg daarvan gaat mogelijk een groter deel van de te verdelen taart naar
de curator dan strikt noodzakelijk zou zijn.

2.2. De taak van de curator

Zoals u als lezer van de INSOLAD-bundel weet, is het faillissement erop gericht
om het vermogen van de schuldenaar te gelde te maken met als doel de netto-
opbrengst daarvan onder de gezamenlijke crediteuren te verdelen overeenkomstig
ieders rang. Individuele verhaalsacties van crediteuren worden gekanaliseerd in
één collectieve actie.12 Dit betekent dat crediteuren in een faillissement pas op de
plaats moeten maken en dat er een curator wordt aangesteld om het vermogen van
de failliet op een efficiënte en eerlijke manier af te wikkelen.

De taak van de curator staat omschreven in artikel 68 lid 1 Fw:

“De curator is belast met het beheer en de vereffening van de failliete
boedel.”

De traditionele gedachte is dat de curator bij het uitoefenen van zijn taak de
belangen van de gezamenlijke crediteuren dient te behartigen. In de praktijk

11. Par. 6.4 van de ‘Recofa-richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling’,
gepubliceerd op www.rechtspraak.nl.

12. R.D. Vriesendorp, Insolventierecht, Deventer: Wolters Kluwer 2021, par. 77.
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betekent dit dat de curator streeft naar boedelmaximalisatie. Om dit doel te
halen maakt de curator bij veel (al dan niet iedere) handeling een kosten-
batenanalyse. Levert het per saldo niets op? Dan moet de curator zich afvragen
of er in dat geval een taak voor hem is weggelegd.

Inmiddels is deze gedachte (gedeeltelijk) achterhaald, of in ieder geval
genuanceerd; de curator dient bij de uitoefening van zijn taak in toenemende
mate rekening te houden met belangen van maatschappelijke aard. Onder
dergelijke belangen vallen onder andere de continuïteit van de onderneming
van de gefailleerde en de werkgelegenheid.13 Onder omstandigheden hebben
zwaarwegende belangen van maatschappelijke aard voorrang boven de belan-
gen van individuele crediteuren.14 De curator komt bij de uitoefening van zijn
taak in beginsel een ruimte mate van beleidsvrijheid toe.15

Met de Wet versterking positie curator heeft de wetgever de taak tot het
verrichten van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek wettelijk vastge-
legd in artikel 68 lid 2 Fw:

“De curator:
a. beziet bij het beheer en de vereffening van de failliete boedel of er

sprake is van onregelmatigheden die het faillissement, althans mede,
hebben veroorzaakt, de vereffening van de failliete boedel bemoeilijken
of het tekort in het faillissement hebben vergroot;

b. informeert hierover de rechter-commissaris vertrouwelijk; en
c. doet, zo hij of de rechter-commissaris dit nodig acht, melding of

aangifte van onregelmatigheden bij de bevoegde instanties.”

Met de term ‘onregelmatigheden’ is gekozen voor een neutraal begrip waarbij
gedacht kan worden aan het ontbreken van een adequate administratie,
paulianeuze rechtshandelingen, gevallen van kennelijk onbehoorlijk bestuur,
maar ook aan fraude en valsheid in geschrifte.16 Bij de totstandkoming van de
Wet versterking positie curator heeft de Minister benadrukt dat de nader
gespecificeerde taken van de curator inherent zijn aan en in het verlengde
liggen van zijn primaire taak om de belangen van de gezamenlijke crediteuren
te behartigen.17 De curator heeft volgens de Minister een fraudesignalerende
rol die een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid reflecteert.18

13. HR 24 februari 1995, NJ 1996/472 (Sigmacon II).
14. HR 19 april 1996, NJ 1996/727 (Maclou/Curatoren van Schuppen).
15. HR 16 december 2011, NJ 2012/515 (Prakke q.q./Gips).
16. Kamerstukken II 2014/15, 34 253, 3 (MvT), p. 13.
17. Kamerstukken II 2014/15, 34 253, 3 (MvT), p. 3.
18. Kamerstukken II 2014/15, 34 253, 3 (MvT), p. 3.
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In de praktijk werd ook voor inwerkingtreding van de Wet versterking
positie curator het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek al tot één van de
belangrijkste taken van de curator gerekend nu dit inderdaad in het verlengde
ligt van zijn taak om de belangen van de gezamenlijke crediteuren te
behartigen.19 De curator dient een oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek te
verrichten om in staat te zijn om de gezamenlijke crediteuren te informeren
over achtergronden van het faillissement. Verder zal de curator onderzoeken of
de onderneming van de failliet geheel of gedeeltelijk kan worden voortgezet en
verkocht om op die manier een zo hoog mogelijke boedelopbrengst te
realiseren. De oorzaken van het faillissement spelen een belangrijke rol in
de afweging en mogelijkheid tot voortzetting en verkoop van de onderneming.
Ook om in staat te zijn de boedel te reconstrueren en om conclusies te kunnen
trekken over de vraag of er reden is tot aansprakelijkstelling van bestuurders,
aandeelhouders of derden dient de curator een oorzaken- en rechtmatigheids-
onderzoek te doen. Indien de curator tot de conclusie komt dat er in de fase
voorafgaand aan het faillissement onbehoorlijke handelingen hebben plaats-
gevonden, dan heeft de curator verschillende middelen om de boedel te
reconstrueren. Hierbij kan gedacht worden aan de actio pauliana, de Pee-
ters/Gatzen-vordering en het instellen van een vordering uit hoofde van
bestuurders- en/of commissarisaansprakelijkheid.

Het is echter heel wel denkbaar dat de curator werkzaamheden moet
uitvoeren die niet tot boedelreconstructie leiden, maar desondanks bij zijn
takenpakket horen.20 Dit roept – in het kader van het verdelingsvraagstuk – de
vraag op of het feit dat de kosten van de curator (volledig) gedragen worden
door de gezamenlijke crediteuren in alle gevallen gerechtvaardigd is. Voordat
wij in hoofdstuk 4 ingaan op deze vraag, schetsen wij eerst meer achtergrond
over het salaris van de curator en staan we stil bij een aantal andere aspecten
die de afwegingen van de curator bij zijn taakuitoefening verder compliceren.

19. R.D. Vriesendorp, ‘[**] it happens; then and now’, TvI 2017/23 en R.J. Schimmelpenninck,
‘Protocol oorzakenonderzoek voor complexe faillissementen’, TvI 2008/20, E.J. Oppedijk
van Veen & V.G.M. Leferink, ‘De curator en de Failliet – Diverse aspecten van het
Oorzakenonderzoek’, in: INSOLAD Jaarboek 2019, De curator en de failliet, Deventer:
Wolters Kluwer, p. 194.

20. Naast werkzaamheden in het kader van een oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek, lijken er
ook steeds meer andere verplichtingen op de curator in hoedanigheid te rusten dan men
oorspronkelijk dacht, zie bijvoorbeeld HR 4 juni 2021, ECLI:NL:HR:2021:833 (Ridderkerkse
Taxicentrale) en HR 24 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1994. Dergelijke boedelvraag-
stukken laten wij in deze bijdrage buiten beschouwing.
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2.3. Het salaris van de curator

Het salaris van de curator wordt in elk faillissement in beginsel door de
rechtbank vastgesteld.21 Dit salaris en de kosten van de curator moeten betaald
worden uit het gerealiseerde (vrije) actief. Indien de boedel leeg is, betekent
dat dat de curator zijn activiteiten voor eigen rekening en risico verricht.
Daarnaast heeft een lege boedel mogelijk tot gevolg dat de curator zijn taken
überhaupt niet naar tevredenheid kan verrichten, bijvoorbeeld omdat het hem
aan de middelen ontbreekt om een deurwaarder te instrueren of ten behoeve
van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek een specialist in te schakelen.

Het afwikkelen van lege boedels is van alle tijden en zo ook een vast
onderdeel van de huidige curatorenpraktijk. De gedachte is dat dezelfde
curator of andere curatoren van hetzelfde advocatenkantoor óók door de
rechtbank worden benoemd in faillissementen waar wél actief in de boedel
aanwezig is, zodat de curator voor de afwikkeling van die faillissementen wel
een vergoeding ontvangt. Dit betekent dat de mate van bereidheid van
advocatenkantoren om een faillissementspraktijk als onderdeel van de dienst-
verlening te hebben, onder meer afhankelijk is van de omstandigheid dat er
voldoende faillissementen worden uitgesproken waarbij voldoende activa in de
boedel aanwezig is. Gelet op het lage aantal faillissementen de afgelopen
jaren22 en de invoering van de WHOA, gericht op het herstructureren van
bedrijven en daarmee het voorkomen van faillissementen, kan men zich
afvragen of en hoe lang de bestaande praktijk nog houdbaar is.

2.4. Vraagstukken bij de taakuitoefening door de (jonge) curator

Uit het takenpakket van de curator is niet altijd even duidelijk af te leiden
welke belangen hij onder welke omstandigheden dient te behartigen. In zijn
dagelijkse praktijk dient de curator mede daardoor veel afwegingen te maken
waarbij verschillende omstandigheden en stakeholders een rol spelen, waar-
onder uiteraard de belangen van de gezamenlijke crediteuren, maar ook het
toezicht door de rechtbank, het voldoen aan zijn maatschappelijke plicht,
financiële prikkels, de cultuur binnen het advocatenkantoor waar de curator
werkzaam is en niet in de laatste plaats zijn eigen veiligheid. In deze paragraaf
bespreken wij daarom een aantal vraagstukken waar de (jonge) curator bij het
afwikkelen van een faillissement (met een lege boedel) in de praktijk tegenaan
loopt. Nu er in een faillissement maar een beperkte taart te verdelen is,

21. Artikel 71 Fw.
22. Zie bijvoorbeeld: https://fd.nl/economie/1412516/aantal-faillissementen-op-historisch-laag-

niveau-lql1cagzZtmn.
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onderzoeken wij in deze paragraaf welke afwegingen de curator van een lege
boedel moet maken.

2.4.1. Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek (en de grenzen daarvan)

Het startpunt voor de werkzaamheden van de curator is informatie. Voor de
uitoefening van zijn taak is de curator immers afhankelijk van informatie, die
veelal door (het bestuur van) gefailleerde moet worden verstrekt. Indien er
sprake is van een onbereikbare (bestuurder van) gefailleerde, dient de curator
wat ons betreft in ieder geval drie keer per communicatiemiddel (telefoon,
e-mail, etc.) te proberen contact op te nemen teneinde de noodzakelijke
informatie te verkrijgen.

Daarnaast kan de curator proberen informatie van anderen te verkrijgen. Zo
kan de curator informatie uit publieke bronnen (zoals de Kamer van Koop-
handel) halen en bankafschriften opvragen bij de bank waar gefailleerde een
rekening aanhoudt. Als er sprake is van derden die (een deel van) de
administratie van de gefailleerde onder zich houden, verlangen zij regelmatig
een vergoeding voor (de werkzaamheden die gepaard gaan met) het verschaf-
fen van deze administratie. De vordering tot betaling van deze ‘redelijke
vergoeding’ is een concurrente boedelvordering, en de curator dient zich af te
vragen in hoeverre de curator deze kosten mag en moet maken. Wat ons betreft
is het niet onredelijk om van het bestuur van gefailleerde te verlangen dat hij
deze kosten voor diens rekening neemt. Het bestuur is immers primair
verantwoordelijk voor het voeren van een deugdelijke administratie.23 Dit
zal echter geen soelaas bieden in de gevallen waarin het bestuur onvindbaar is,
of waarin een bestuur in het geheel ontbreekt (zoals bij het faillissement van
een natuurlijk persoon).

Als gezegd levert het uitvoeren van taken die maatschappelijke belangen
behartigen de boedel niet altijd een financieel voordeel op. Dit is voornamelijk
het geval bij het uitvoeren van de fraudesignalerende taak van de curator. Dat
komt onder meer doordat het doen van onderzoek veel tijd kost en de
maatregelen en/of sancties – zoals het vorderen van een civielrechtelijk
bestuursverbod ex artikel 106a Fw of het doen van een fraudemelding bij de
FIOD – de boedel doorgaans niets of weinig opleveren. Indien de middelen om
onderzoek te kunnen doen ontbreken en de bestuurder of natuurlijk persoon
failliet onbereikbaar is, geen verhaal biedt of is geëmigreerd naar het
buitenland kan men zich derhalve afvragen in hoeverre het verrichten van
een rechtmatigheidsonderzoek überhaupt iets zal opleveren (zowel in de zin
van boedelmaximalisatie als in maatschappelijke zin). Dat brengt ons weer bij

23. Artikel 2:10 BW.

160

Mr. V.G.M. Leferink, mr. M. Barsoum, mr. M.C.J. Jonckers



het verdelingsvraagstuk: de curator dient op het eerste gezicht een grote
hoeveelheid werkzaamheden te verrichten, zonder dat daar direct opbrengsten
tegenover staan. Hoe ver mag (of moet) de curator gaan?

Er is in de literatuur veel aandacht besteed aan het oorzaken- en recht-
matigheidsonderzoek en de vraag hoe ver de verplichtingen van de curator in
dezen gaan. Vriesendorp betoogt dat indien er geen geld in de boedel zit om
een oorzakenonderzoek te verrichten en niemand bereid is daarvoor middelen
beschikbaar te stellen, de curator geen onderzoek naar civielrechtelijke ver-
haalsacties hoort te verrichten.24 Onderzoek met een ander doel (bijvoorbeeld
het bestrijden van strafrechtelijke onregelmatigheden of het inkaderen van
maatschappelijke commotie) behoren volgens hem ook niet tot het takenpakket
van de curator. Hox meent dat het onderzoek beperkt kan blijven indien de
opgegeven oorzaken van het faillissement voorshands niet onaannemelijk
voorkomen, de administratie bij een eerste inspectie voldoet aan de daarvoor
geldende eisen en daaruit geen opvallende zaken blijken; en er voorshands
geen andere indicaties zijn voor (enige vorm van) onregelmatigheden.25 Ook
Oppedijk van Veen en Leferink menen dat de curator in eerste instantie met
een prima facie onderzoek kan volstaan, waartoe behoren de eerste (informele)
gesprekken met bestuurders en/of andere nauw betrokken personen, een eerste
scan van de administratie en een eerste opvolging van eventuele meldingen van
onregelmatigheden. Op grond van zijn eerste bevindingen kan de curator dan
een inschatting maken of nader onderzoek nodig is (i) om zijn primaire taak tot
beheer en vereffening van de boedel ten behoeve van de gezamenlijke
crediteuren goed uit te kunnen voeren, (ii) om maatschappelijke belangen te
dienen (onrust in de maatschappij beteugelen, lessen trekken voor de toekomst,
aanwijzen van publiek verantwoordelijke partijen) of (iii) ter bestrijding van
strafbare feiten. In lijn met Vriesendorp betogen Oppedijk van Veen en
Leferink dat alleen in het geval onder (i) er een taak bij de curator ligt.26

De vraag hoe ver de curator in zijn onderzoek dient te gaan, speelt ook – of
misschien juist – indien er wel actief in de boedel zit. In die gevallen hebben de
crediteuren wellicht liever dat de curator zijn werkzaamheden beperkt en het
beschikbare actief zo snel mogelijk uitkeert, dan dat zij nog jarenlang op hun
geld moeten wachten. Verder bestaat het risico dat de curator zo veel
werkzaamheden verricht dat het grootste gedeelte van het boedelactief voor
zijn salaris dient te worden aangewend. Iedere curator zal van zichzelf zeggen

24. R.D. Vriesendorp, ‘[**] it happens; then and now’, TvI 2017/23.
25. L. Hox, ‘Het oorzakenonderzoek in faillissement – Curator, are you seeing the bigger

picture?’, TvI 2018/42.
26. E.J. Oppedijk van Veen & V.G.M. Leferink, ‘De curator en de Failliet – Diverse aspecten

van het Oorzakenonderzoek’, in: INSOLAD Jaarboek 2019, De curator en de failliet,
Deventer: Wolters Kluwer 2019, p. 196.
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dat hij daarin een objectieve afweging maakt, maar feit is dat hier een
tegenstrijdig belang speelt en dat de curator zich daar niet altijd (volledig)
bewust van zal zijn.27

Bij een niet volledig lege boedel ziet het probleem niet zozeer op het gebrek
aan middelen om het onderzoek voort te zetten, maar op de vraag naar de
reikwijdte van deze taak indien er geen uitzicht is op een financiële bate naar
aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek. INSOLAD heeft de wetgever
erop gewezen dat staande praktijk is dat een curator het onderzoek naar de
oorzaken van het faillissement en mogelijke aansprakelijkheid van bestuurders
en commissarissen beperkt houdt, als er geen verhaalsmogelijkheden jegens
bestuurders en commissarissen lijken te zijn.28

Dit vindt steun in het arrest van de Hoge Raad van 5 juni 2020.29 In dit
geval was er sprake van aanwijzingen van onregelmatigheden, maar de curator
zag zich geconfronteerd met een lege boedel en het was niet bekend of de
bestuurder(s) verhaal zou bieden. Crediteuren stelden zich in een artikel 18 Fw
procedure (verzet tegen opheffing van het faillissement wegens gebrek aan
baten) op het standpunt dat het faillissement moest voortduren zodat de curator
schadevergoedingsacties tegen de (indirect) bestuurder van failliet en derden
kon instellen. Hoewel er op het moment van opheffing sprake was van een lege
boedel, had de (opvolgend) curator volgens deze crediteuren gebruik moeten
maken van de mogelijkheden die hem worden geboden met de Garantstel-
lingsregeling curatoren 2012 (“GSR”) om onderzoek te doen naar eventuele
baten. Naar het oordeel van de Hoge Raad bestond er echter geen reële
mogelijkheid om succesvol een beroep te doen op de GSR en kan er van een
curator niet worden verwacht dat hij bij een lege boedel uitgebreid onderzoek
zal gaan doen naar mogelijke baten zonder enige zekerheid dat er uiteindelijk
iets kan worden uitgewonnen.

De grenzen aan het rechtmatigheidsonderzoek in een spiegelbeeldige
situatie (namelijk waarbij alle crediteuren vrijwel volledig kunnen worden
voldaan) kwamen ook tot uiting in een uitspraak van de rechtbank Amster-
dam.30 De gemeente Amsterdam ving bot op haar artikel 69 Fw verzoek
waarin zij probeerde te bewerkstelligen dat de curatoren van het Slotervaart-
ziekenhuis een rechtmatigheidsonderzoek zouden verrichten, terwijl een ak-
koord kon worden aangeboden waarbij de crediteuren (vrijwel) volledig
zouden kunnen worden voldaan. De rechtbank oordeelde dat de rechter-
commissaris terecht had besloten geen bevel tot een rechtmatigheidsonderzoek
af te geven omdat in deze situatie zowel recht werd gedaan aan het credi-

27. R.D. Vriesendorp, ‘[**] it happens; then and now’, TvI 2017/23.
28. Kamerstukken II 2014/15, 34 253, 3 (MvT), p. 13.
29. HR 5 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1016, JOR 2020/244.
30. Rb. Amsterdam 10 juli 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:4889.
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teurenbelang (100% uitkering) als aan het maatschappelijk belang (een recht-
matigheidsonderzoek na het faillissement). Daarbij speelde mee dat door
andere instanties onderzoek zou worden verricht naar de oorzaken van het
faillissement. Men kan zich afvragen of dit anders zou zijn geweest als een
dergelijke toezegging er niet was geweest, of als er duidelijke aanwijzingen
waren dat er onregelmatigheden hadden plaatsgevonden.

In de situatie waarbij alle crediteuren volledig kunnen worden voldaan, lijkt
daar weinig twijfel over te bestaan. Wij verwijzen hiervoor naar een arrest van
de Hoge Raad van 24 april 2020,31 waarin de Hoge Raad oordeelde dat de taak
van de curator ten einde komt zodra de vereffening voldoende heeft opgeleverd
om alle geverifieerde crediteuren te kunnen voldoen.

Kortom: gedurende het verrichten van het rechtmatigheidsonderzoek zal de
curator zich constant afvragen: hoe ver moet ik gaan? De algemene consensus lijkt
dat de curator in ieder geval enig onderzoek moet doen en dat hij in zijn afweging
betrekt of en in hoeverre de verantwoordelijke personen verhaal bieden. De
maatschappelijke taak van de curator om onderzoek te doen naar onregelmatig-
heden, reikt wat ons betreft niet zó ver dat de curator koste wat kost de onderste
steen boven moet krijgen. In de praktijk is de vraag wanneer voldoende onderzoek
is gedaan echter niet zo eenvoudig te beantwoorden. In principe is het zo dat de
door de curator gemaakte kosten- batenanalyse laat zien dat het instellen van een
bepaalde actie in het belang van de gezamenlijke crediteuren is. De curator neemt
echter ook risico’s: een procedure kan minder opleveren dan verwacht, de
aangesprokene biedt toch geen verhaal of er komen tijdens een procedure nieuwe
feiten aan het licht die de beoordeling van de feiten wezenlijk beïnvloeden. Verder
is het niet ondenkbaar dat behaalde opbrengsten alleen kunnen worden aangewend
om de boedelkosten te voldoen (of zelfs alleen het salaris van de curator). In dat
laatste geval kan de vraag gesteld worden of de inspanningen van de curator nog
ten behoeve van de gezamenlijke crediteuren worden verricht en of in die gevallen
de maatschappelijke taak zo ver reikt dat hij toch onderzoek moet verrichten. Deze
factoren compliceren de afweging die de curator moet maken.

2.4.2. Andere factoren die de uitoefening van de taak, en daarmee de
verdeling kunnen beïnvloeden

De curator kan de verdeling (al dan niet bewust) beïnvloeden. Dit wordt onder
meer veroorzaakt door (i) de omvangrijke taak van de curator (zie hiervoor), (ii) de
onvoorspelbaarheid van de gevolgen van zijn handelen (zie hiervoor) en (iii)
externe factoren. Een paar voorbeelden van externe factoren die de taakuitoefening
van de curator kunnen beïnvloeden lichten wij hierna verder toe.

31. HR 24 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:801, JOR 2020/118.

163

Verdeling in de praktijk van de (jonge) curator



De taakuitoefening van de (jonge) curator wordt in de eerste plaats
beïnvloed door de cultuur van het kantoor waar hij werkzaam is. Krijgt de
curator voldoende tijd om zijn werkzaamheden naast de commerciële praktijk
te verrichten? Dient hij zijn werkzaamheden in een faillissement in een vooraf
vastgesteld aantal uur te verrichten? Wordt procederen aangemoedigd, of is de
heersende opvatting dat daar terughoudend mee dient te worden omgegaan? In
theorie zou er geen groot verschil moeten kunnen bestaan tussen de werkwijze
van verschillende curatoren, maar de praktijk leert dat dit anders is. Dit zou
wat ons betreft gedeeltelijk kunnen worden ondervangen door transparante en
eenvormige regels en richtlijnen. Hierin wordt al enigszins voorzien door de
INSOLAD praktijkregels, de Recofa-richtlijnen en de Landelijke leidraad
afwikkeling fraudefaillissementen. Verder zou er in het toezicht op de
curatoren een grotere mate van consistentie kunnen worden doorgevoerd.
Voor zover ons bekend is het gebruikelijk dat in alle arrondissementen
kantoorgesprekken worden gevoerd, maar de door de rechtbank Rotterdam
geïnitieerde tienminutengesprekken32 lijken uniek. Door een bepaalde gelijk-
trekking tussen arrondissementen kunnen verschillende wijzen van aanpak in
kaart gebracht worden en kunnen bepaalde verschillen worden gladgestreken.

Dat brengt ons bij het tweede aspect waarmee de curator rekening zal
houden, namelijk de wijze waarop de rechtbank zijn werkzaamheden beoor-
deelt. Zoals uiteengezet in hoofdstuk 2.1 is het immers de rechtbank die
bepaalt welke curator in welk faillissement wordt aangesteld. Bij gebreke aan
volledige transparantie, heeft de rechtbank daarin een grote mate van vrijheid.
De rechtbank kan zich daarin (tot op zekere hoogte) laten sturen door KPI’s (en
naar wij begrijpen bestaat in ieder geval bij de rechtbank Rotterdam de wens
om met KPI’s te werken).33 Daarbij wordt volgens rechter-commissaris Frima
naar de volgende prestaties van de curator en zijn kantoor gekeken:

32. J.C.A.T. Frima, ‘Meten is weten, spreken is goud: KPI’s en het kantoorgesprek van de
rechter-commissaris met de curator’, FIP 2021/4, p. 4-9.

33. J.C.A.T. Frima, ‘Meten is weten, spreken is goud: KPI’s en het kantoorgesprek van de
rechter-commissaris met de curator’, FIP 2021/4, p. 4-9.
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In beginsel zijn wij een voorstander van KPI’s, omdat KPI’s objectief kunnen
worden vastgesteld en daarmee kunnen bijdragen aan de door ons gewenste
transparantie en professionaliteit. Daarbij past de kanttekening dat KPI’s wat
ons betreft geen op zichzelf staand oordeel moeten vellen, maar kunnen dienen
als handvat tijdens een kantoorgesprek en daarmee bijdragen aan verdere
ontwikkeling en professionalisering. KPI’s kunnen er immers ook voor zorgen
dat curatoren zich bij het maken van een beslissing te veel laten leiden door
hun eigen belang om goed te scoren. Zo scoort het op korte termijn treffen van
een schikking op bovengenoemde indicatoren vermoedelijk beter dan het
voeren van een langdurige procedure, terwijl die procedure uiteindelijk
misschien wel tot meer boedelactief had kunnen leiden. Een andere denkbare
situatie is dat een curator niet te veel tijd zal willen steken in een fraudefail-
lissement, terwijl dat tot op zekere hoogte wel bij zijn maatschappelijke taak
hoort. Wij gaan er echter van uit dat er bij zowel de rechtbanken als de
curatoren in Nederland voldoende professionaliteit bestaat om zich niet
uitsluitend door de KPI’s te laten leiden.

In de derde plaats zal de curator zijn eigen veiligheid meewegen wanneer
hij een afweging maakt over het voortzetten van zijn onderzoek en/of de te
nemen vervolgstappen. De curator is eraan gewend dat zijn handelen kritisch
door verschillende partijen (crediteuren, rechtbank, gefailleerde, soms zelfs
door de pers en daardoor de gehele samenleving) wordt beoordeeld. De
veiligheid van de curator en advocaat is (met name) na de aanslagen op
Phillippe Schol (curator in het faillissement van Olympic Gym Hengelo) en
Derk Wiersum (advocaat van de kroongetuige in het Marengo-proces) veel
besproken. Curatoren worden vaker bedreigd bij de uitoefening van hun taak.
Curatoren hebben daardoor maatregelen getroffen en zijn alert(er) op onveilige
situaties. Voorbeelden daarvan zijn het beperken van gebruik van een privéauto
en besprekingen samen met een kantoorgenoot doen. De vraag is of curatoren
vanwege eventuele bedreigingen hun werkzaamheden anders uitvoeren. Het is
bijvoorbeeld heel wel denkbaar dat een curator terughoudender is met een
eventuele aansprakelijkstelling als de betrokkene de curator heeft bedreigd of
bedreigend overkomt, en de curator als gevolg daarvan zijn eigen veiligheid
vreest bij het nemen van vervolgstappen.

3. Suggesties bij de afwikkeling van een lege boedel

In het voorgaande is toegelicht dat de curator een omvangrijke taak heeft en
dat het maar zeer de vraag is of zijn werkzaamheden vergoed worden. In
sommige gevallen worden (een deel van) de kosten wel vergoed en komen zij
ten laste van een bepaalde groep crediteuren, bijvoorbeeld de gesecureerde
crediteuren via een boedelbijdrage of de boedelcrediteuren doordat het salaris
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van de curator in rang boven de concurrente boedelvorderingen staat. Wij
vragen ons af of dat in alle gevallen wenselijk is en of de kosten niet anders
verdeeld, of nog beter, beperkt kunnen worden. In dit hoofdstuk besteden wij
daarom aandacht aan een paar praktische suggesties die de curator kunnen
helpen bij het realiseren van boedelopbrengst, het beperken van boedelkosten,
dan wel het beïnvloeden van de wijze van verdeling van die kosten. Een aantal
open deuren laten wij in deze bijdrage verder buiten beschouwing, zoals het
inschakelen van jongere medewerkers waar mogelijk, het verkrijgen van een
boedelkrediet ten behoeve van het rechtmatigheidsonderzoek of het vragen van
een boedelbijdrage bij inspanningen ten behoeve van bepaalde crediteuren.

3.1. De Garantstellingsregeling curatoren 2012

Een eerste praktische suggestie is dat een beroep kan worden gedaan op de
Garantstellingsregeling curatoren 2012 (de “GSR”). De GSR is bedoeld voor
het bestrijden van misbruik van rechtspersonen en het beschermen van de
belangen van concurrente crediteuren. De GSR vergoedt kosten voor bepaalde
juridische acties, bijvoorbeeld wanneer de curator een rechtsvordering wil
instellen vanwege onbehoorlijk bestuur en/of faillissementspauliana.34 Niet
alleen kosten in de enge zin van het woord (griffierechten, kosten voor het
inschakelen van een deurwaarder), maar ook de door de curator bestede tijd
wordt op basis van de Recofa-richtlijnen vergoed.35

Als de curator gebruik wil maken van de GSR, dient hij een korte vragenlijst in
te vullen op de website van Justis (Ministerie van Justitie en Veiligheid):
https://mijn.justis.nl/gsr/welkom.htm. De curator behoeft voor de aanvraag van
de GSR de goedkeuring van de rechter-commissaris.36

Het verzoek wordt getoetst aan een aantal criteria, waaronder:
1. of de vordering is gebaseerd op één van de volgende grondslagen: artikel

2:9, 2:138, 2:149, 2:248, 2:259 BW of artikel 42, 43, 47 Fw;
2. of de curator verwacht voldoende verhaalsmogelijkheden te hebben,

waarbij een verhouding van 1:4 in acht dient te worden genomen; en
3. de verhouding tussen de schulden en de te vergoeden kosten, waarbij een

verhouding van 1:2 in acht dient te worden genomen.37

34. https://www.justis.nl/producten/gsr/index.aspx.
35. Artikel 7 Garantstellingsregeling curatoren 2012.
36. Artikel 3 lid 2 Garantstellingsregeling curatoren 2012.
37. https://www.justis.nl/producten/gsr/faq/aan-welke-voorwaarden-dient-een-nieuw-verzoek-om-

garantstelling-ten voldoen.aspx.
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Als niet aan bovenstaande criteria voldaan wordt, wordt het verzoek in de regel
niet toegewezen.

In de literatuur en in de politiek is regelmatig bepleit dat de regeling een
bredere strekking zou moeten hebben en bijvoorbeeld ook zou moeten open-
staan voor enquêteprocedures of een Peeters/Gatzen-vordering.38 Wij delen
deze zienswijze. Vooralsnog ziet de Minister echter geen aanleiding om de
Peeters/Gatzen-vordering als zelfstandige vordering aan de GSR toe te
voegen.39 Indien er sprake is van subsidiaire vorderingen op andere grond-
slagen (zoals de Peeters/Gatzen-vordering die is gebaseerd op onrechtmatige
daad), vallen deze wel onder de garantie.40

Daarnaast wijzen wij in dit verband nog op de mogelijkheid om de vordering
als bedoeld in artikel 105b Fw (vordering tot afgifte van de administratie)
onder het bereik van de GSR te brengen. Aangezien een dergelijke vordering
niet direct tot de verkrijging van boedelactief leidt, ligt het op het eerste gezicht
niet voor de hand om deze vordering onder het toepassingsbereik van de GSR
te brengen. Het valt evenwel niet uit te sluiten dat indirect, dus nadat de curator
met succes de administratie die zich bij derden bevond onder zich heeft
genomen, alsnog boedelactief wordt ontdekt en in de boedel wordt gehaald. De
curator wordt met deze verruiming dan tevens in enig opzicht geholpen in zijn
taakuitoefening ex artikel 68 Fw jo. 92 Fw.

Er wordt geen garantstelling verstrekt indien:
1. de boedel toereikend is voor het instellen van een rechtsvordering of het

doen van een verhaalsonderzoek of vooronderzoek;
2. het verzoek ziet op een rechtsvordering gebaseerd op een andere grondslag

dan de hiervoor genoemde grondslagen;
3. het verzoek niet is ingediend door middel van de voorgeschreven vragen-

lijst of geen toestemming van de rechter-commissaris is verkregen;

38. Zie bijvoorbeeld: P.H.M. Broere, ‘Koudwatervrees, de Garantstellingsregeling curatoren en
het onderzoek in de enquêteprocedure’, Ondernemingsrecht 2020/101 en de motie Gest-
huizen c.s., Kamerstukken II 2013/14, 34 253, nr. 12.

39. Zie de brief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer d.d.
31 maart 2020.

40. Zie bijvoorbeeld brief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer
d.d. 31 maart 2020 en Factsheet Garantstelling curatoren juli 2021, te vinden op: https://
www.justis.nl/producten/gsr/index.aspx.
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4. het verzoek geen beredeneerde schatting van de kosten van de in te stellen
rechtsvordering, het verhaalsonderzoek of vooronderzoek bevat; of

5. het bedrag van de gevraagde garantstelling in geen redelijke verhouding
staat tot het redelijkerwijs te verwachten bedrag dat door de inspanningen
van de curator kan worden verhaald.41

Wordt het verzoek toegewezen, dan wordt een speciale rekening-courant
geopend waarop het voorschot wordt overgemaakt.42 Daarna kan voor zover
nodig om een verhoging worden gevraagd.43 Uit een brief van het Ministerie
van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer van 31 maart 2020 blijkt dat in
de periode van 2012 t/m 2017 73% van alle curatoren de GSR wist te vinden
en dat 96% van de aanvragen werd goedgekeurd.

De curator is verplicht te rapporteren aan de Minister, waarbij in beginsel kan
worden volstaan met toezending van de faillissementsverslagen.44 Binnen vier
weken na beëindiging van de werkzaamheden van de curator in het faillisse-
ment dient hij rekening en verantwoording af te leggen, tenzij voldoende baten
worden gerealiseerd om het volledige verstrekte voorschot terug te betalen.45

Minder bekend is het feit dat de GSR ook gebruikt kan worden om een
voorschot te vragen voor de kosten van een verhaalsonderzoek of een
vooronderzoek.46 Met andere woorden: ook als de curator nog moet beginnen
aan zijn rechtmatigheidsonderzoek, kan hij een beroep doen op de GSR.
Voordelen daarvan zijn (i) dat in de regel een lichtere motiveringsplicht geldt
(omdat het onderzoek nog moet plaatsvinden) en (ii) dat een verzoek niet kan
worden afgewezen omdat niet aan de verhouding 1:4 is voldaan (de curator
moet het verhaalsonderzoek immers nog uitvoeren). Op die manier kan de
curator ervoor zorgen dat er middelen in zijn boedel stromen en zijn eerste
kosten in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek niet zonder meer ten
laste van de gezamenlijke crediteuren komen.

Onze ervaring met de GSR is dat het een goed en belangrijk middel is in
faillissementen met lege boedels waarin zich onregelmatigheden hebben voorge-
daan. Enkele nadelen die wij ervaren met de GSR in de praktijk zijn dat de

41. Artikel 6 lid 1 Garantstellingsregeling curatoren 2012.
42. Artikel 2 lid 3 Garantstellingsregeling curatoren 2012.
43. Artikel 5 Garantstellingsregeling curatoren 2012.
44. Artikel 8 Garantstellingsregeling curatoren 2012.
45. Artikel 9 Garantstellingsregeling curatoren 2012.
46. Zie artikel 2 lid 1 Garantstellingsregeling curatoren 2012.

168

Mr. V.G.M. Leferink, mr. M. Barsoum, mr. M.C.J. Jonckers



(aanvraag van de) GSR veel administratieve lasten met zich brengt, de toegangs-
eisen (relatief) zwaar zijn en de reikwijdte te beperkt is (zie ook hiervoor).

3.2. Proceskostengarantie Leidraad Invordering 2008

Voor procedures niet zijnde bestuurdersaansprakelijkheidsprocedures kan de
curator zich overigens ook bij een ander loket melden. Op grond van artikel
73.1.4 van de Leidraad Invordering 2008 kan de curator de ontvanger verzoeken
om garant te staan voor de proceskosten van een gerechtelijke procedure die niet
uit de boedel kunnen worden voldaan. De garantie ziet niet op de proceskosten
waarin een partij kan worden veroordeeld, maar de daadwerkelijke kosten van een
procedure, waaronder het salaris van de curator.47 Om voor deze garantie in
aanmerking te komen, gelden de volgende uitgangspunten:
1. de boedel is bij de actie van de curator gebaat;
2. de ontvanger zal (een deel van) zijn in het faillissement ingediende

vordering kunnen innen; en
3. de crediteuren (inclusief boedelcrediteuren) die bij een verdeling van de activa

eveneens zullen profiteren van de vermoedelijke opbrengst van de procedure
zijn ook bereid om naar evenredigheid garant te staan voor de proceskosten.

Onze ervaring is (helaas) dat deze garantie in kleine boedels nauwelijks wordt
toegekend.

3.3. Fraudegevallen

3.3.1. Fraudemelding of aangifte

Het zal de meeste (jonge) curatoren niet onbekend voorkomen: een faillisse-
ment van een vennootschap waarbij de administratie ontbreekt of onvolledig
is, bestuurders die onbereikbaar zijn, of evidente fraudegevallen. De natuur-
lijke drang naar het achterhalen van de waarheid is niet altijd in het belang van
de crediteuren. Zoals hiervoor beschreven kan de curator zijn onderzoek onder
omstandigheden beperken (vanzelfsprekend binnen de grenzen die in hoofd-
stuk 2 van dit artikel zijn besproken) en zijn eerste bevindingen delen met de
opsporingsdiensten via een aangifte of een fraudemelding. De melding
faillissementsfraude dient te worden gestuurd naar de FIOD-ECD en het
Centraal Meldpunt Faillissementsfraude. Door het doen van een melding van
vermoedelijke faillissementsfraude komen er minder onderzoekskosten ten
laste van de gezamenlijke crediteuren. In veel gevallen waarin de curator

47. Artikel 18.8 en artikel 56.19 Instructie Invordering en Belastingdeurwaarders.
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– vanwege gebrek aan informatie of boedelactief – zijn onderzoek niet kan
voortzetten, biedt dit derhalve een uitkomst. Daarnaast worden de meldingen,
die niet worden omgezet in een aangifte, verwerkt in de landelijke database
waardoor de opsporingsinstanties een beter beeld krijgen van faillissements-
fraude.

In het geval van een aangifte kan de curator een verzoek doen tot vergoeding
van de kosten verbonden aan het doen van de aangifte. De vergoeding is
gemaximeerd op een bedrag van €90048 plus eventuele reis- en parkeerkosten.
Volgens het door de overheid ter beschikking gestelde formulier zijn de
volgende aspecten van belang voor het toekennen van de vergoeding:
1. de aangifte is gedaan op verzoek van een Fraudemeldpunt of de FIOD;
2. naar aanleiding van een eerdere melding faillissementsfraude van dezelfde

curator of naar aanleiding van deze aangifte is tot opsporing overgegaan;
3. er is sprake van bedrieglijke bankbreuk (artikel 341 Wetboek van Straf-

recht); en
4. de boedel is leeg of ontoereikend.

3.3.2. Voegen als benadeelde partij in strafrechtelijke procedure

Vervolgens – als naar aanleiding van de aangifte of de fraudemelding blijkt dat er
inderdaad sprake is van strafbare feiten en de opsporingsdiensten besluiten tot
strafrechtelijke vervolging over te gaan – kan de curator zich als benadeelde partij
voegen in de strafrechtelijke procedure. Deze weg staat open voor al degenen die
rechtstreeks schade hebben geleden door een strafbaar feit.49 Het is vaste
rechtspraak van de Hoge Raad dat de curator voor de belangen van de gezamen-
lijke crediteuren in rechte op kan komen en dat hij of zij zich ten behoeve van de
gezamenlijke crediteuren als benadeelde partij in een strafrechtelijke procedure
kan voegen.50 Het maakt daarbij niet uit of gefailleerde of een derde de verdachte
is.51 De curator kan zich dus ook indien hij een Peeters/Gatzen-vordering op een
verdachte heeft, voegen in de strafrechtelijke procedure tegen deze verdachte.52

De curator behoeft voor de voeging de machtiging van de rechter-commissaris,
omdat dit als het starten van een procedure kan worden beschouwd.

De kosten die een curator moet maken om zijn vordering als benadeelde partij
in een strafrechtelijke procedure te motiveren, zullen in de regel beperkter zijn

48. Dit is gebaseerd op 5 uren tegen een tarief van € 180 per uur.
49. Zie artikel 51f lid 1 Sv.
50. HR 15 april 2003, ECLI:NL:2003:AF4265.
51. HR 11 april 2006, ECLI:NLHR:2006, AV4087.
52. Zie bijvoorbeeld Hof ’s-Hertogenbosch 18 mei 2001, JOR 2001/138.
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dan de kosten van het voeren van een civielrechtelijke procedure. Uit de tekst
van en de wetsgeschiedenis op artikel 51f Sv blijkt immers dat de wetgever
beoogd heeft de positie van slachtoffers van strafbare feiten te verbeteren door
slachtoffers op een eenvoudige, goedkope en snelle manier de gelegenheid te
bieden hun civiele vordering te innen.53 Als het goed is blijkt de gegrondheid
van de vordering reeds uit het strafrechtelijke dossier en kan de curator met een
beperkte motivering volstaan. Als immers vaststaat dat de (bestuurder van)
gefailleerde en/of een derde een strafrechtelijke bepaling die ziet op faillisse-
mentsfraude heeft overtreden, is de stap naar het aannemen van een onrecht-
matige daad jegens gefailleerde of diens gezamenlijke crediteuren gauw
gemaakt. Bovendien kan de curator ook om vergoeding van de kosten van
de (voorbereiding van) de voeging vragen.54

Het voegen als benadeelde partij leent zich overigens alleen voor de minder
complexe vorderingen. In artikel 361 lid 3 Sv is namelijk bepaald dat indien
behandeling van de vordering van de benadeelde partij naar het oordeel van de
rechtbank een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert, de recht-
bank op verzoek van de verdachte of op vordering van de officier van justitie
dan wel ambtshalve, kan bepalen dat de vordering in het geheel of ten dele niet
ontvankelijk is en dat de benadeelde partij haar vordering, of het deel van de
vordering dat niet ontvankelijk is, slechts bij de burgerlijke rechter kan
aanbrengen. Daaruit volgt dat het ook in het belang van de curator is om
zijn vordering niet onnodig complex te maken.

Als de rechter de vordering toewijst, heeft de curator daarmee dus relatief
eenvoudig en kostenefficiënt een executoriale titel verkregen. Daarnaast kan
de rechtbank naast (of onafhankelijk van, dus ook als de curator zich niet heeft
gevoegd) toewijzing van de vordering, de verdachte voor hetzelfde bedrag een
schadevergoedingsmaatregel inclusief vervangende hechtenis opleggen.55 Hil-
verda merkt terecht op dat dit voor de veroordeelde kan fungeren als dwang-
middel om de schade daadwerkelijk te vergoeden.56 In de Landelijke Leidraad
afwikkeling (fraude-)faillissementen wordt helder beschreven hoe de (ver-
strekkende) tenuitvoerlegging van die maatregel vervolgens plaatsvindt en hoe
de curator daarmee zijn of haar voordeel kan doen:

53. Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 2014-2015, 34257, nr. 3 en HR 28 mei 2019,
ECLI:NL:HR:2019:793, r.o. 2.1.

54. Zie artikel 361 lid 6 Sv.
55. Zie artikel 36f Sr.
56. Annotatie van C.M. Hilverda bij Rb. Roermond 28 september 1999, JOR 2000/178.
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“Daaraan voorafgaand kan het OM tot bewaring van het recht tot verhaal
voor deze op te leggen maatregel conservatoir beslag leggen op het
vermogen van de fraudeur ter grootte van de door het delict veroorzaakte
schade voor de failliet respectievelijk voor de gezamenlijke schuldeisers
(artikel 94a derde lid Sv). Het OM kan ten behoeve van deze maatregel van
artikel 36f Sr zelfs beslag leggen op door de fraudeur bij anderen
veiliggesteld vermogen (artikel 94a, vierde en vijfde lid, Sv). Nadat de
uitspraak waarin de schadevergoedingsmaatregel is opgelegd, onherroe-
pelijk is geworden en behoorlijk is betekend aan de veroordeelde, en
ingeval van derdenbeslag ook aan de derde, is de staat (CIJB) belast met
de executie ex de artikelen 553 e.v. Sv. De staat heeft daarbij de
beschikking over uitgebreide dwangmiddelen. De opbrengsten (inclusief
van de beslagen goederen) zullen dan via de curator in de failliete boedel
vloeien.”

Er is ook geen man overboord als de vordering niet-ontvankelijk wordt
verklaard (bijvoorbeeld omdat deze te complex is): in dat geval kan de curator
zich alsnog – met het strafrechtelijke dossier en de daarin vastgestelde feiten in
de hand – tot de civiele rechter wenden. Dat ligt anders als de vordering
inhoudelijk wordt beoordeeld en wordt afgewezen.

Het grootste nadeel aan het volgen van deze weg is dat de curator zelf geen
invloed kan uitoefenen op de termijn waarbinnen het faillissement kan worden
afgewikkeld. De curator zal in de regel het faillissement openhouden totdat een
onherroepelijk vonnis is verkregen en hij verhaal heeft kunnen nemen.

Volledigheidshalve merken wij nog op dat in de omgekeerde situatie, als het de
verdachte is die in staat van faillissement verkeert, het niet mogelijk is om een
vordering als benadeelde partij toegewezen te krijgen. In die gevallen dient
‘gewoon’ de weg van verificatie gevolgd te worden.57

57. A.H. Sas, in Handboek Personenschade, nr. 4070.3.1, onder verwijzing naar Rb. Assen
29 maart 2011, ECLI:NL:RBASS:2011:BP9483, Hof ’s-Hertogenbosch 30 maart 2011,
ECLI:NL:GHSHE:2011:BP9521.
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3.4. Opheffen faillissement bij lege boedel – verzet tegen de
faillietverklaring

In aanvulling op het voorgaande zou de curator niet geconfronteerd hoeven te
worden met een lege boedel wanneer dat in de buurt komt van misbruik. De
achtergrond daarvan is dat de schuldenaar in die gevallen de weg van artikel
2:19 BW dient te volgen. Als er sprake is van een lege boedel heeft de
rechtbank – met name wanneer sprake is van een eigen aangifte – de
mogelijkheid om een verzoek tot faillietverklaring af te wijzen.58 Daarnaast
kan de curator in die omstandigheden tegen een faillietverklaring in verzet
komen.59 Het is daarbij van belang dat het verzet door de curator pro se wordt
ingesteld: de curator wordt zodanig in zijn eigen belang getroffen dat hij pro se
als belanghebbende in de zin van artikel 10 lid 1 Fw is aan te merken en uit
dien hoofde verzet kan doen tegen de faillietverklaring.

4. Tot besluit

In deze bijdrage hebben wij stilgestaan bij de praktijk van de curator vanuit het
perspectief van het verdelingsvraagstuk. Met betrekking tot het salaris van de
curator hebben wij de vraag gesteld hoe houdbaar de bestaande praktijk is dat
de kosten van de curator (of het advocatenkantoor waar hij werkzaam is) die
gepaard gaan met de afwikkeling van lege boedels worden gecompenseerd met
opbrengsten uit andere faillissementen waarin dezelfde curator (of een kan-
toorgenoot) wordt aangesteld. In principe zijn wij van mening dat een curator
voor zijn inspanningen een adequate beloning verdient. Dat hoeft ook niet
meer dan dat te zijn. Van belang is echter wel om in het achterhoofd te houden
dat een curator een gespecialiseerde professional is die risico’s (zoals het
ondernemersrisico) loopt en voor zijn praktijkuitoefening kosten moet maken.

Met betrekking tot het verdelingsvraagstuk hebben de omvang van de
werkzaamheden van de curator en de beslissingen die hij neemt, veelal
rechtstreekse invloed op de verdeling. De taak van de curator lijkt in de
loop der jaren steeds omvangrijker te worden. De curator heeft naast zijn taak
om de belangen van de gezamenlijke crediteuren te dienen ook een fraude-
signalerende rol die een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid reflec-
teert. Daar staat echter niet altijd een (volledige) vergoeding tegenover. Indien

58. Zie bijvoorbeeld Rb. Amsterdam 29 april 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:2748. Bij een
verzoek tot faillietverklaring door anderen dan de schuldenaar zelf, kan wel een belang
bestaan bij het faillissement, ook als baten lijken te ontbreken. Zie HR 10 mei 1974, NJ
1975/267.

59. HR 18 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3636 en HR 22 december 2017,
ECLI:NL:HR:2017:3269.
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daar wel een vergoeding tegenover staat, wordt deze gedragen door de
gezamenlijke crediteuren. Wanneer bepaalde acties door de curator moeten
worden verricht vanwege het maatschappelijk belang dat daarmee is gediend,
terwijl er geen middelen in de boedel zitten om de kosten daarvan te voldoen,
of het belang van de gezamenlijke crediteuren daarmee niet is gediend, dan zou
het passend zijn dat die kosten (gedeeltelijk) door de maatschappij (met
publieke middelen) worden gedekt. Zoals hiervoor besproken kan de curator
onder omstandigheden voor zijn werkzaamheden in het kader van zijn
fraudesignalerende rol wel een vergoeding ontvangen, maar deze bijdrage
valt veelal in het niet bij de werkzaamheden die de curator heeft verricht.

Wij moedigen het aan dat wetgever nadenkt over het verdelingsvraagstuk60

en dat INSOLAD met deze bundel het debat daarover opnieuw aanzwengelt.

60. WODC-rapport over de positie van concurrente crediteuren in faillissement, te vinden op:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/09/16/tk-bijlage-onderzoeksrapport-
rug-de-positie-van-concurrente-schuldeisers-in-faillissement.
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Insolventierecht als schuldeisersrecht: een bloemlezing

MR. DR. F. DE LEO1

1. Inleiding

In mijn op 4 februari 2021 verdedigd proefschrift argumenteer ik onder meer dat
het einddoel van faillissements- en reorganisatieprocedures erin bestaat om een zo
hoog mogelijke opbrengst voor de gezamenlijke schuldeisers te bereiken.2

Insolventieprocedures moeten dus zo goed mogelijk op voornoemd doel (en niet
op andere doelen) zijn afgestemd.3 Dit heeft als ex ante maatschappelijk voordeel
dat de financieringskosten dalen: investeerders zijn immers zeker dat hun belangen
in een insolventieprocedure adequaat worden beschermd, waardoor hun risico bij
insolventie van de schuldenaar verkleint, en de gevraagde rente op de te
verstrekken financiering verlaagt. Ondernemers krijgen daardoor toegang tot

1. De auteur is advocaat (balie Brussel), gastprofessor insolventierecht aan de Universiteit
Hasselt en wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Handels- en Insolventie-
recht, KU Leuven.

2. F. De Leo, Schuldeiser en behoorlijk insolventiebestuur, Antwerpen: Intersentia 2021, 29-150.
3. T.H. Jackson & D.A. Skeel, ‘Bankruptcy and Economic Recovery’, Institute for Law and

Economics Research Paper No. 13-27, 2013, 37, raadpleegbaar op SSRN: id=2306138:
“Accomplishing a world in which bankruptcy maximized its contribution to economic
growth and recovery would be aided by a clear understanding that one can only ask
bankruptcy to do so much. If it is to allocate assets to their highest and best use, it probably
should not be asked, as a matter of an independent policy, to save jobs as well. Rather, that
concern should be the focus of other legal rules and government policies, whose
advantages and trade offs are open and accessible, rather than hidden in a complex,
and (speaking politically) difficult to understand procedure”; S. Paterson, ‘Rethinking
Corporate Bankruptcy Theory in the Twenty-First Century’, Oxford Journal of Legal
Studies 2016, (697) 699: "Law and economics scholars […] view the role of bankruptcy law
as facilitating the allocation of resources in the economy to the highest and best use. If
capital is withdrawn from businesses which are failing and redeployed in businesses which
are succeeding, the rest (in terms of jobs and prosperity) will follow. On the other hand,
they worry that if corporate bankruptcy law pursues the protection of jobs as an
independent objective, capital may continue to be deployed in less-efficient producers in
the economy. Moreover, they are concerned with the extent to which corporate bankruptcy
law interferes with the rights of senior secured creditors, and the consequences for the
availability and the cost of credit for healthy companies”.
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goedkoper krediet, wat tot meer ondernemerschap leidt en de economie finaal ten
goede komt (bv. doordat er meer jobs ontstaan).4

Het bestempelen van het bereiken van een zo hoog mogelijke opbrengst voor
schuldeisers als einddoel van insolventieprocedures is echter niet zonder
kritiek.5 De vraag rijst immers of insolventieprocedures geen oog moeten
hebben voor andere belangen dan die van schuldeisers. Werknemers willen
bijvoorbeeld zo lang mogelijk hun job behouden. Bijgevolg verkiezen zij in de
regel een reorganisatieprocedure boven een faillissementsprocedure, en nog
liefst een reorganisatieprocedure met zo weinig mogelijk (naakte) ontslagen.6

Die zienswijze gaat er echter aan voorbij dat we in het insolventierecht enkel
economisch levensvatbare ondernemingen willen redden die tijdelijke financi-
ële problemen hebben. Het in stand houden van een onderneming die niet meer
te redden valt (en dus niet enkel financiële moeilijkheden kent, maar ook
economische problemen), schaadt op lange termijn de economie, en dus ook

4. Zie daarover R. La Porta, ‘Legal Determinants of External Finance’, Journal of Finance
1997, 1131; R. Rasmussen, ‘The Ex Ante Effects of Bankruptcy Reform on Investment
Incentives’, Washington University L. Rev. 1994, 1159; A. Moro, D. Maresch & A.
Ferrando, ‘Creditor protection, judicial enforcement and credit access’, The European
Journal of Finance 2018, 250; J. Armour e.a., ‘How Do Creditor Rights Matter for Debt
Finance? A Review of Empirical Evidence’ in: F. Dahan (ed.), Research Handbook on
Secured Financing in Commercial Transactions, Cheltenham: Edwar Elgar Publishing
2015, 3-25. Zie in dat verband ook considerans 7 van de Richtlijn (EU) 2019/1023 van het
Europees Parlement en de Raad betreffende preventieve herstructureringsstelsels, betref-
fende kwijtschelding van schuld en beroepsverboden, en betreffende maatregelen ter
verhoging van de efficiëntie van procedures inzake herstructurering, insolventie en
kwijtschelding van schuld, en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132, Pb.L. 26 sep-
tember 2019, 172/18 (de Herstructureringsrichtlijn).

5. Al is de discussie in dit verband kleiner (doch niet volledig afwezig) bij faillissements-
procedures dan bij reorganisatieprocedures. Bij wijze van voorbeeld, zie de duidelijke
bewoordingen in Rb. Amsterdam 10 juli 2019, JOR 2019, 238, m.nt. R. Mulder: “Dat bij
het beoordelen van een eventueel nieuw bod van de gemeente het bod dat thans op tafel ligt,
waarbij Zadelhoff een 100% akkoord financiert, als referentiekader dient voor curatoren,
zou de gemeente niet moeten bevreemden en past bij het hoofddoel van een faillissement:
het dienen van het belang van de gezamenlijke schuldeisers en ervoor zorgen dat zij een zo
groot mogelijk deel van hun vordering voldaan krijgen”.

6. Zie in dat verband bv. F. De Leo, ‘The Eternal Struggle to Strike a Balance Between
Employee and Creditor Protection in Pre-packs and Transfers of Undertakings: About
Smallsteps, Plessers and Heiploeg’ in: J.L.L. Gant (ed.), Harmonisation of Insolvency and
Restructuring Laws in the EU, Nottingham: INSOL Europe 2020, 189.
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andere belanghebbenden, zoals werknemers.7 BAIRD illustreert die gedachte
aan de hand van een restaurant in een grote stad:

“When the restaurant closes, workers lose their jobs, but they can find work
elsewhere. A new restaurant or another firm can move into the space, and life
goes on. If a bad restaurant is replaced by a much better one, employment
levels in the city may even increase. Keeping a bad restaurant in business
postpones the inevitable and delays a desirable shift of labor and capital to
somewhere the inputs can be put to better use. Hence, bankruptcy law is useful
only when the restaurant is good and would be able to survive in the market but
for fights among creditors and other investors.”8

Belangrijk om op te merken is dat het insolventierecht, met als doel het
maximaliseren van de opbrengsten voor de gezamenlijke schuldeisers, in principe
geen afbreuk doet aan het vennootschapsrecht, arbeids- en socialezekerheidsrecht,
consumentenrecht, gemeen aansprakelijkheidsrecht, etc. Die verschillende rechts-
takken zijn elk op hun beurt beter geschikt dan het insolventierecht om de
verschillende belanghebbenden (respectievelijk aandeelhouders, werknemers,

7. H. Eidenmüller, ‘Contracting for a European Insolvency Regime’, EBOR 2017, (273) 284-
285: “First, a financially distressed firm should be restructured and kept alive only if it is
economically viable, i.e., if it does not suffer from financial and economic distress. The
overwhelming majority of financially distressed firms are also economically distressed and
should be liquidated. […] The conclusion to be drawn is simple: only very few European
businesses should be restructured and maintained as a going concern if they suffer from
financial distress, and insolvency procedures have an important ‘filtering function’ to fulfil:
non-viable firms should be identified, and they should be liquidated as efficiently as
possible.” Zie ook V. Rotaru, The Restructuring Directive: a functional law and economics
analysis from a French law perspective, Paris: Droit & Croissance 2019, 10, https://
droitetcroissance.fr/en/2019/10/the-restructuring-directive-a-functional-law-and-econo-
mics-analysis-from-a-french-law-perspective/: “even where it seems that saving an unvia-
ble business is fair towards some of the vulnerable parties, it might be pointed out that such
a decision is functionally equivalent to an indirect subsidy (for the state forces a
redistribution of resources in favor of the saved business), to the detriment of the companies
which are in direct competition with such debtor, and their own employees and other
vulnerable stakeholders.”

8. D. Baird, ‘Bankruptcy’s Uncontested Axioms’, Yale L.J. 1998, (573) 580. Zie ook T.H.
Jackson & D.A. Skeel, ‘Bankruptcy and Economic Recovery’, Institute for Law and
Economics Research Paper No. 13-27, 2013, 5, raadpleegbaar op SSRN: id=2306138:
“bankruptcy plays a crucial role in undergirding the mobility of assets to their highest and
best use”; J. Tirole, économie du bien commun, Parijs: PUF 2016, 334-335.
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consumenten en schadelijders) te beschermen. Het insolventierecht bevat echter de
wapens van de schuldeisers en is in die zin schuldeisersrecht.9

Ik ben dus niet tegen het beschermen van andere belangen dan het schuldei-
sersbelang. Uiteraard zijn er bij insolventieprocedures andere beschermens-
waardige belanghebbenden dan schuldeisers, maar die bescherming moet
worden gezocht in andere rechtstakken dan het insolventierecht. Zo belemmert
de ongezonde obsessie met een steeds ruimere invulling van het vennoot-
schaps- en boedelbelang – een benadering die in de praktijk volstrekt onwerk-
baar is – een tijdige zoektocht naar meer geschikte oplossingen buiten het
vennootschaps- en insolventierecht, ook wel beschreven als het crowding out
effect uit de intellectuele agenda. Het lijkt mij dan ook veel zinvoller om
bijvoorbeeld aandacht te spenderen aan het verbeteren van de remedies in het
consumentenrecht (voor consumenten) en in het arbeids- of socialezekerheids-
recht (voor werknemers). Zie in die zin ook PARGENDLER:

“The importance of evaluating corporate governance in view of its alterna-
tives has been generally overlooked. Instead, advocates have over time
defended corporate governance practices bases on a “chicken soup’ type of
argument – (‘it can’t hurt, but might help’).’ Nevertheless, even if the
adoption of such practices does not harm companies or society, the obsession
with corporate governance may still be harmful to the extent that it crowds
out more meaningful modes of reform. Just like chicken soup, the relentless
emphasis on corporate governance might hurt if it ends up discouraging the
patient from seeking a more powerful remedy for a real problem.”10

In deze bijdrage ga ik op een anekdotische wijze in op enkele symptomen van
dit theoretisch uitgangspunt en bespreek ik kort een aantal spanningsvelden
tussen het insolventierecht en andere rechtstakken. Het doel van deze bijdrage
is niet om te bewijzen dat insolventierecht vandaag schuldeisersrecht is, maar
wel om de lezer ervan te overtuigen dat insolventierecht schuldeisersrecht zou
moeten zijn. Daarbij komen zowel aspecten uit het Europese, Belgische als
Nederlandse recht aan bod.

9. D. Baird & T. Jackson, ‘Corporate Reorganizations and the Treatment of Diverse
Ownership Interests: A Comment on Adequate Protection of Secured Creditors in Bank-
ruptcy’, University of Chicago L. Rev. 1984, (97) 102-103; T. Jackson, The Logic and
Limits of Bankruptcy Law, Cambridge: HUP 1986, 25 en 31-32; D. Baird, ‘Loss Distribu-
tion, Forum Shopping and Bankruptcy: a Reply to Warren’, University of Chicago L. Rev.
1987, 815.

10. M. Pargendler, ‘The Corporate Governance Obsession’, Journal of Corporation Law 2016,
(359) 400.
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2. Het insolventierecht is voor schuldeisers wat het
vennootschapsrecht voor aandeelhouders is

Een eerste sprekende evolutie betreft de uitnodiging van de Europese Unie, gericht
aan haar lidstaten, “to compete for corporate charters.” Denk daarbij aan de
mijlpaalarresten Daily Mail (1988), Centros (1999), Überseering (2002), Inspire
Act (2003), Cartesio (2008) en Vale (2012).11 De meeste auteurs lezen in die
arresten een aansporing van het Europees Hof van Justitie om in het vennoot-
schapsrecht te verschuiven van de werkelijke naar de statutaire zettelleer. Ook de
Belgische wetgever heeft geluisterd naar die aansporing.

Volgens de statutaire zettelleer kunnen vennootschappen (lees: meerderheidsaan-
deelhouders) zelf kiezen onder welk recht zij vallen. Zij hoeven daarvoor enkel
hun statutaire zetel te verplaatsen. Bijgevolg ontstaat er een ‘competition for
corporate charters’: iedere lidstaat wil zijn vennootschapsrecht zo aantrekkelijk
mogelijk maken voor aandeelhouders, in de hoop dat aandeelhouders voor zijn
vennootschapsrecht kiezen.12 Die tendens om het vennootschapsrecht zo aantrek-
kelijk mogelijk te maken voor aandeelhouders zou de lezer niet mogen verbazen
en valt mijns inziens zelfs toe te juichen: het vennootschapsrecht is immers het
geëigende recht van aandeelhouders. Het vennootschapsrecht dient m.a.w. de
belangen van aandeelhouders te behartigen. Dit idee strookt bijvoorbeeld ook met
de afschaffing van het kapitaalregime – als vennootschapsrechtelijk schuldeisers-
beschermingsmechanisme – in het Belgische Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, althans voor besloten vennootschappen (nu het Europees recht dit
belet voor naamloze vennootschappen). Ook in Nederland bestaat de statutaire
zettelleer en kan een besloten vennootschap worden opgericht met een kapitaal van
een symbolische eurocent.

Nochtans is die verschuiving van de werkelijke naar de statutaire zetelleer,
evenals het verdwijnen van het wettelijk minimumkapitaal, niet zonder
gevolgen voor schuldeisers: de controlerende aandeelhouders kunnen nu via

11. HvJ 27 september 1988, Daily Mail, ECLI:EU:C:1988:456; HvJ 9 maart 1999, (Centros),
ECLI:EU:C:1999:126; HvJ 5 november 2002, überseering, ECLI:EU:C:2002:632; HvJ
30 september 2003, (Inspire Art), ECLI:EU:C:2003:512; HvJ 16 december 2008, (Carte-
sio), ECLI:EU:C:2008:723; HvJ 12 juli 2012, (Vale), ECLI:EU:C:2012:440. Zie ook J.-M.
Nelissen Grade & M. Wauters, ‘Reforming Legal capital: harmonisation or fragmentation
of creditor protection’ in: K. Geens en K.J. Hopt (eds.), The European Company Law
Action Plan Revisited: Reassessment of the 2003 Priorities of the European Commission,
Leuven: LUP 2010, (25) 47-50.

12. Zie daarover K. Maresceau, ‘Belgium, Get Ready to Compete for Corporate Charters: een
pleidooi voor de invoering van de statutaire zetelleer’ in: H. Braeckmans e.a. (eds.), De
modernisering van het vennootschapsrecht, Brussel: Larcier 2014, 203.
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een verplaatsing van hun statutaire zetel de facto kiezen in welke mate zij
vennootschapsrechtelijke bescherming bieden aan hun schuldeisers. Vrijwilli-
ge schuldeisersbescherming kan men bezwaarlijk onder de noemer ‘bescher-
ming’ plaatsen. Het is immers naïef om te geloven dat aandeelhouders zullen
handelen als barmhartige Samaritaan door vrijwillig schuldeisersvriendelijk
vennootschapsrecht te kiezen. De verwachting dat aandeelhouders steeds in
hun eigen belang handelen, wat bij insolventie nu eenmaal vaak strijdig is met
het belang van de schuldeisers, getuigt van meer realiteitszin.

Een versterking van het insolventierechtelijk schuldeisersbeschermingsappa-
raat zou aan voornoemde kritiek tegemoet kunnen komen.13 Overeenkomstig
verordening 2015/848 dient een insolventieprocedure immers te worden
geopend in het rechtsstelsel waar het centrum van de voornaamste belangen
van de schuldenaar (Centre of Main Interests, COMI) zich bevindt. Het
centrum van de voornaamste belangen is de plaats waar de schuldenaar
gewoonlijk het beheer over zijn belangen voert en die als zodanig voor derden
herkenbaar is.14 Dat wil zeggen dat een loutere verplaatsing van de statutaire
zetel geen invloed heeft op de toepasbaarheid van de insolventierechtelijke
schuldeisersbeschermingsmechanismen. De insolventierechtelijke aankno-
pingsfactor, namelijk de COMI, zou men dus kunnen zien als een functioneel
equivalent van de vennootschapsrechtelijke werkelijke zetteleer.15

Bijgevolg zou ook een verschuiving van de schuldeisersbeschermingsmecha-
nismen van het vennootschaps- naar het insolventierecht de negatieve exter-
naliteiten van een verschuiving van de werkelijke naar de statutaire zettelleer
in het Belgisch vennootschapsrecht kunnen voorkomen. Dit heeft bovendien
als voordeel de consistentie en de zichtbaarheid van het insolventierecht:
buitenlandse ondernemingen met hun COMI in België hoeven maar op één
plaats hun insolventierecht te zoeken.16

13. In dezelfde zin, zie J. Vananroye & G. Lindemans, ‘Het einde van de wereld die we kennen
is nabij”, TRV 2015, 701; J. Vananroye en G. Lindemans, ‘Schuldeisersbescherming tegen
misbruik van rechtspersonen: het insolventierecht geeft en het vennootschapsrecht neemt?’,
DAOR 2017, 4.

14. Art. 3 lid 1 Verordening 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015
betreffende insolventieprocedures, Pb.L. 141/19.

15. Artikelen 3 en 4 van de oude Insolventieverordening (2000/1346) en artikelen 3 en 7 van de
nieuwe Europese Verordening betreffende Insolventieprocedures (2015/848). Zie daarover
G. Lindemans, ‘The Walls Have Fallen, Run for the Keep: Insolvency Law as the New
Company Law for Third Parties’, European Review of Private Law 2016, 877.

16. M. Wyckaert & D. Alper, ‘Faillissementsaansprakelijkheid van bestuurders en feitelijke
bestuurders. Oude wijn in nieuwe zakken of ‘something old, something new?” in J.
Vananroye & D. Van Gerven (eds.), Leerstukken ondernemingsrecht, Antwerpen: Inter-
sentia 2020, (189) 201.
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In de Belgische insolventiehervormingen vinden we daarvan een voorbeeld in
de verschuiving van de bestuurdersaansprakelijkheid ten belope van het tekort
naar het insolventierecht, dat van oudsher vertoefde in het vennootschapsrecht
(thans art. XX.225 WER).17 Hoewel deze verschuiving van het vennoot-
schaps- naar het insolventierecht, gelet op de uitspraak van het Europees Hof
van Justitie in Kornhaas,18 vanuit het internationaal privaatrechtelijk perspec-
tief strikt genomen niet noodzakelijk was, leidt zij wel tot meer consistentie in
het recht en is zij volledig in lijn met het eerder besproken theoretisch
uitgangspunt, namelijk dat het insolventierecht de krijgswapens van de
schuldeisers moet bevatten.

3. Ook reorganisatierecht is schuldeisersrecht

Zoals in de inleiding reeds aangehaald, ben ik van mening dat ook reorganisa-
tieprocedures moeten gebeuren in het belang van het collectief aan schuldei-
sers, althans binnen de grenzen die worden gesteld door andere rechtstakken en
algemene leerstukken zoals rechtsmisbruik. Dit heeft een aantal belangrijke
implicaties. Denk maar, bij wijze van voorbeeld, aan de keuze tussen de
absolute en relative priority rule die vervat zit in de Europese Herstructure-
ringsrichtlijn:19

17. Zie ook art. XX.227 WER (de wrongful trading vordering in het insolventierecht). Ook in
het Duitse recht zien we dergelijke verschuivingen, zie daarover G. Lindemans, ‘The Walls
Have Fallen, Run for the Keep: Insolvency Law as the New Company Law for Third
Parties’, European Review of Private Law 2016, (877) 889.

18. HvJ 10 december 2015, nr. C-594/14, Simona Kornhaas/Thomas Dithmar, TBH 2016, 436,
m.nt. D. Bruloot.

19. Art. 11 lid 1(c) en lid 2 Herstructureringsrichtlijn. Zie hierover L. Stanghellini (eds.),
Contractualised Distress Resolution in the Shadow of the Law. Effective judicial review and
oversight of insolvency and pre-insolvency proceedings, 2018, www.codire.eu/wp-content/
uploads/2018/07/Final-report-draft-of-3-July-2018.pdf; S. Madaus, ‘Rescuing Companies
Involved in Insolvency Proceedings with Rescue Plans’ in: R. Van Galen & S. Madaus
(eds.), Reports 2012 Corporate Rescue, Amsterdam: NVRII 2012, 77; S. Madaus, ‘Leaving
the Shadows of US Bankruptcy Law: A Proposal to Divide the Realms of Insolvency and
Restructuring Law’, EBOR 2018, 615; B. Wessels & S. Madaus, Instrument of the
European Law Institute - Rescue of Business in Insolvency Law, Wenen: ELI 2017,
raadpleegbaar op SSRN: id=3032309, 333-338; R. Mokal & I. Tirado, ‘Has Newton had
his day? Relativity and realism in European Restructuring’, Eurofenix 2018/19, 20; R. de
Weijs, A. Jonkers & M. Malakotipour, ‘The Imminent Distortion of European Insolvency
Law: How the European Union Erodes the Basic Fabric of Private Law by Allowing
‘Relative Priority’ (RPR)’, TBH 2019, 477; J. Seymour & S. Schwarcz, ‘Corporate
Restructuring under Relative and Absolute Priority Default Rules’, 2019, raadpleegbaar
op SSRN: id=3498611, p. 50. F. De Leo & S. Landuyt, ‘De laatsten zullen de eersten zijn:
over prioriteiten bij herstructurering’, TPR 2021, 1617. Merk op dat de uitkomst van die
keuze mogelijk COMI-migratie in de hand werkt (terwijl de Europese Unie dit normaal
tracht te voorkomen en bestrijden, zie bv. overwegingen A en B bij de Resolutie van het
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– De Europese relative priority rule (de ‘RPR’) bepaalt dat niet-instemmende
categorieën ten minste even gunstig moeten worden behandeld als elke
andere categorie van dezelfde rang en gunstiger dan een categorie in een
lagere rang.20 Dat betekent dat een junior categorie (zoals de aandeelhou-
ders) onder het plan waarde mag ontvangen, ook al is de senior categorie
(zoals de schuldeisers) nog niet volledig uitbetaald, althans zolang de
senior categorie gunstiger wordt behandeld dan de junior categorie.

– In afwijking daarvan kunnen de lidstaten kiezen voor een klassieke absolute
priority rule (de “APR”). De APR houdt in dat de schuldvorderingen van de
betrokken schuldeisers in een niet-instemmende categorie “volledige genoegdoe-
ning” moeten krijgen indien een categorie in een lagere rang (een junior
categorie) volgens het plan enige betaling ontvangt of enig belang in de
onderneming aanhoudt.21 De genoegdoening van de verschillende schuldeisers
in de senior categorie moet met dezelfde of gelijkwaardige middelen gebeuren,
waarbij de lidstaten de vrijheid hebben om aan te geven wat men met
“gelijkwaardige middelen” bedoelt. Ook met betrekking tot het uitvoeren van
het concept van “volledige betaling”, met inbegrip van het tijdstip van betaling,
hebben de lidstaten een ruime beoordelingsmarge. Het enige vereiste is dat de
hoofdsom van de schuldvordering (dus niet noodzakelijk de interesten) en, in het
geval van een door zekerheid gedekte schuldeisers, de waarde van de zekerheid
worden beschermd.22 Lidstaten kunnen afwijkingen op de APR toestaan als dat
nodig zou zijn om de doelstellingen van het plan te halen en als het plan de
rechten of belangen van de betrokken partijen niet op onbillijke wijze in het
gedrang brengt.23

Wat naar Europees recht sowieso vaststaat (ongeacht of men kiest voor de APR
of RPR), is dat geen enkele categorie in het kader van een plan meer dan het

Europees Parlement van 15 november 2011 met aanbevelingen aan de Commissie
betreffende insolventieprocedures in het kader van het vennootschapsrecht van de EU
(2011/2006(INI)). Zo hebben gesecureerde schuldeisers een voorkeur voor jurisdicties waar
de voorrangsregels worden gerespecteerd (de APR) en hebben aandeelhouders een
voorkeur voor jurisdicties waar zij een zo groot mogelijke kans hebben om hun aandelen
te behouden (de RPR). Zie A. Mennens, ‘Puzzling priorities: harmonisation of European
Preventive Restructuring Frameworks’, Oxford Business Law Blog 25 maart 2019, www.
law.ox.ac.uk/research-subject-groups/commercial-law-centre/blog/2019/03/puzzling-
priorities-harmonisation; R. de Weijs, A. Jonkers & M. Malakotipour, ‘The Imminent
Distortion of European Insolvency Law: How the European Union Erodes the Basic Fabric
of Private Law by Allowing ‘Relative Priority’ (RPR)’, TBH 2019, (477) 477.

20. Art. 11 lid 1(c) Herstructureringsrichtlijn.
21. Art. 11 lid 2 Herstructureringsrichtlijn.
22. Considerans 55 Herstructureringsrichtlijn.
23. Art. 11 lid 2 jo. considerans 56 Herstructureringsrichtlijn.
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volledige bedrag van zijn schuldvorderingen of belangen kan ontvangen of
houden.24 Dit duidt men soms aan als de omgekeerde APR.

Hoewel deze prioriteitsregels vandaag in Nederland goed gekend zijn
(dankzij de WHOA), is dat niet het geval in België. De Belgische reorganisa-
tieprocedures kennen immers geen echte APR of RPR. De afwezigheid van
deze prioriteitsregels is gemakkelijk te verklaren, nu het gaat om een
bijkomende weigeringsgrond die slechts bestaat bij een categorie-overschrij-
dende cram down. Aangezien over het Belgisch collectief akkoord (i.e. de
reorganisatieprocedure die de meeste gelijkenissen vertoont met de WHOA en
waarin de Herstructureringsrichtlijn zal worden geïmplementeerd) vandaag
niet in categorieën wordt gestemd, bestaat er in die procedure evenmin een
categorie-overschrijdende cram down.25

De afwezigheid van voornoemde prioriteitsregels naar Belgisch recht leidt
ertoe dat de aandeelhouders bij een collectief akkoord bijna steeds alle equity
in de vennootschap behouden terwijl de schuldeisers, ook zij die niet
instemmen met het plan, veelal een substantiële afschrijving ondergaan.
Theoretisch is er onder een collectief akkoord een mogelijkheid tot omzetting
van schuldvorderingen in aandelen, waardoor de oorspronkelijke aandeelhou-
ders zouden verwateren, maar in de praktijk gebeurt dit zelden.26

De Belgische doctrine en rechtspraak heeft zich bij deze praktijk eigenlijk
nooit vragen gesteld. In de Belgische wandelgangen hoor ik dan ook nog
regelmatig pleidooien voor een brede toepassing van de Europese kmo-
uitzondering. De Herstructureringsrichtlijn geeft aan de lidstaten immers de
mogelijkheid om te bepalen dat schuldenaren die kmo’s zijn, ervoor kunnen
kiezen betrokken partijen niet in afzonderlijke categorieën te behandelen.27 De
Herstructureringsrichtlijn stelt daarbij voor om een kmo te definiëren als een
onderneming van minder dan 250 werknemers, met een jaaromzet van minder
dan 50 miljoen euro of een balanstotaal van minder dan 43 miljoen euro.28 Een
dergelijke ruime definitie impliceert dat 99% van de ondernemingen in de

24. Art. 11 lid 1(d) Herstructureringsrichtlijn.
25. Zie hierover F. De Leo, ‘Herstructureringsprocedures in België, Nederland en de richtlijn’,

TvI 2020, 275.
26. Art. XX.72 WER. Zie S. Landuyt, ‘De ‘voorrang’ van de Belgische aandeelhouder bij

herstructurering van vennootschappen in moeilijkheden onder druk’, Corporate Finance
Lab 13 januari 2020, corporatefinancelab.org/2020/01/13/de-voorrang-van-de-belgische-
aandeelhouder-bij-herstructurering-van-vennootschappen-in-moeilijkheden-onder-druk.
Zie ook D. De Marez & C. Stragier, Boek XX. Een commentaar bij het nieuwe insolventie-
recht, Brugge: Die Keure 2018, 215.

27. Art. 9 lid 4 Herstructureringsrichtlijn.
28. Considerans 18 jo. art. 2 lid 2(c) Herstructureringsrichtlijn. Zie ook de Aanbeveling van de

Commissie van 6 mei 2013 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen, Pb.L. 20 mei 2003, 124/36.
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Europese Unie een kmo is.29 Als de Belgische wetgever kiest om kmo’s uit te
sluiten van de verplichting om te stemmen in categorieën, dan schakelt hij
daarmee een belangrijk deel van de bepalingen van de Herstructureringsricht-
lijn uit voor een groot deel van de Belgische ondernemingen. Zonder een
indeling in categorieën bestaan er immers geen tegenstemmende categorieën
en moet de rechtbank dus niet controleren of er bijkomende weigeringsgronden
(de zgn. “class rights”), zoals de APR of RPR, aanwezig zijn. De bijkomende
weigeringsgronden zouden dan enkel nog relevant zijn voor de (zeer) grote
ondernemingen. Voor alle andere ondernemingen zou het bestaande systeem
behouden blijven.

De vraag is dus of we het huidige systeem voor 99% van de Belgische
ondernemingen willen behouden dan wel willen opteren voor een moderne
reorganisatieprocedure, met oog voor de economische realiteit. Mijn mening is
duidelijk: ik zie niet in waarom aandeelhouders bij een reorganisatieprocedure
een dergelijke mate van immuniteit zouden moeten genieten terwijl hun
inbreng in een faillissementsprocedure structureel is achtergesteld. Ook
reorganisatieprocedures zijn insolventieprocedures. Zelfs al moet voor de
schuldenaar een reorganisatieprocedure aantrekkelijk blijven om ervoor te
zorgen dat die procedure tijdig wordt aangevraagd en zelfs al is het uiteraard
niet de bedoeling om de bakker uit zijn bakkerij te zwieren (die bakker is
cruciaal voor de continuïteit van de bakkerij), dan nog tart de quasi onaan-
tastbare positie die aandeelhouders vandaag genieten alle logica.

Ik zie ook helemaal niet in waarom schuldeisers van grote ondernemingen
méér bescherming zouden verdienen dan schuldeisers van kmo’s. En vergis u
niet, de bijkomende bescherming die bijvoorbeeld de absolute priority rule aan
categorieën geeft in vergelijking met de bescherming die een individuele
schuldeiser geniet onder de best interest-test, kan aanzienlijk zijn. De absolute
priority rule gebruikt als ijkpunt immers de reorganisatiewaarde van de
onderneming, die veel hoger kan liggen dan de liquidatiewaarde van de
onderneming die als ijkpunt geldt bij de best interest-test.

Als men van oordeel zou zijn dat de te maken waarderingen in de context
van de bijkomende weigeringsgronden voor kmo’s te kostelijk zouden zijn en
men daarom kmo’s niet zou willen verplichten om over te gaan tot een indeling
in categorieën, dan vormt dit een verkeerde remedie voor een terechte
bezorgdheid. Logischer is het om de waarderingsmethoden aan te passen
aan de grootte van de te reorganiseren onderneming, en dus niet het kind met
het badwater weg te gooien.

29. Considerans 17 Herstructureringsrichtlijn. Het staat de lidstaten uiteraard vrij om een
andere definitie van een kmo te hanteren, door bijvoorbeeld enkel de micro-ondernemingen
dan wel de micro- en kleine ondernemingen vrij te stellen van deze verplichting.
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Het moge dan ook duidelijk zijn dat bij de implementatie van de Her-
structureringsrichtlijn de APR als uitgangspunt mijn voorkeur geniet. Het
going concern surplus behoort immers toe aan de residuele economische
eigenaars. Zolang de schuldeisers niet volledig zijn voldaan, zijn de schuld-
eisers de residuele economische eigenaars. Aandeelhouders komen in principe
pas als laatste in dat rijtje aan bod.30 De RPR vertrekt daarentegen vanuit het
foutieve uitgangspunt dat het going concern surplus toebehoort aan de
aandeelhouders (als juridische eigenaars van de aandelen), alsof reorganisatie-
recht geen schuldeisersrecht zou zijn.31

4. Het spanningsveld tussen het arbeidsrecht en het insolventierecht

Een belangrijk spanningsveld is dat tussen het insolventie- en arbeidsrecht. Dit
komt het sterkst tot uiting bij de overdracht van de onderneming via een
insolventieprocedure.

Hoe meer bescherming aan werknemers wordt geboden bij een overdracht,
bijvoorbeeld door te eisen dat de overnemer alle werknemers in dienst houdt
(al dan niet aan dezelfde arbeidsvoorwaarden), hoe minder de overnemer
bereid zal zijn voor de onderneming te betalen. Als de overnemer de
onderneming wil afslanken, moet hij immers instaan voor de ontslagvergoe-
dingen van de overgenomen werknemers. Deze kosten worden in mindering
gebracht op het aanbod van de overnemer, ten nadele van de schuldeisers.
Soms kan het sociaal passief zelfs zo hoog oplopen dat er geen kandidaat-
overnemer kan worden gevonden en het regulier faillissement (met nog meer
waardevernietiging en baanverlies) het enige alternatief is.

Omgekeerd geldt dat hoe minder bescherming aan de werknemers wordt
geboden, bijvoorbeeld door de overnemer te laten kiezen welke werknemers
hij mee overneemt (waardoor het sociaal passief bij de overdrager blijft) en/of
de overnemer de arbeidsvoorwaarden te laten wijzigen, hoe meer de overne-
mer bereid zal zijn voor de onderneming te betalen, wat de schuldeisers ten
goede komt. De niet-overgenomen werknemers worden echter geconfronteerd
met baanverlies en een vaak insolvabele tegenpartij bij wie zij hun achter-

30. Op die volgorde zijn zogenaamde ‘afwijkingen’ mogelijk, bijvoorbeeld in de context van
sweat equity en nieuwe financiering. Zie daarover F. De Leo & S. Landuyt, ‘De laatsten
zullen de eersten zijn: over prioriteiten bij herstructurering’, TPR 2021, (1617) 1690-1698.

31. Daarnaast is de RPR praktisch moeilijk toepasbaar en leidt zij tot oneerlijke en zelfs
perverse resultaten. Voor een uitgebreid betoog vóór de APR, zie R. de Weijs, A. Jonkers &
M. Malakotipour, ‘The Imminent Distortion of European Insolvency Law: How the
European Union Erodes the Basic Fabric of Private Law by Allowing ‘Relative Priority’
(RPR)’, TBH 2019, 477; F. De Leo, Schuldeiser en behoorlijk insolventiebestuur, Antwer-
pen: Intersentia 2021, 924-968; F. De Leo & S. Landuyt, ‘De laatsten zullen de eersten zijn:
over prioriteiten bij herstructurering’, TPR 2021, 1617.
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stallige lonen en ontslagvergoedingen moeten verhalen (waarvoor de overheid
wel fondsen kan oprichten32). De werknemers die wel worden overgenomen
krijgen mogelijk minder gunstige arbeidsvoorwaarden.

In wat volgt, bespreken we dit spanningsveld summier aan de hand van de
belangwekkende uitspraken in Estro, Plessers en Heiploeg van (de Advocaat-
Generaal van) het Europees Hof van Justitie.33

4.1. Estro

De situatie die aan Estro ten grondslag lag, was een via een pre-pack
voorbereide verkoop van het grootste kinderopvangbedrijf van Nederland.
243 van de 380 kinderopvangverblijven werden gered en 2.600 van de 3.600
ontslagen werknemers kregen een nieuwe arbeidsovereenkomst.34

FNV en enkele niet-overgenomen werknemers stapten naar de rechtbank,
die een prejudiciële vraag stelde aan het Europees Hof van Justitie. De
belangrijkste vraag was of de Nederlandse pre-pack-praktijk valt onder de
uitzondering van artikel 5 lid 1 van richtlijn 2001/23/EG, die de bescherming
van werknemers beschreven in de artikelen 3 en 4 van die richtlijn uitsluit voor
de overgang van een onderneming, vestiging of onderdeel van een onderne-
ming of vestiging wanneer:
(i) de vervreemder verwikkeld is in een faillissementsprocedure of in een

andere soortgelijke insolventieprocedure; die
(ii) is ingeleid met het oog op de liquidatie van het vermogen van de

vervreemder; en
(iii) onder toezicht staat van een bevoegde overheidsinstantie (die een door

een bevoegde overheidsinstantie toegelaten curator mag zijn).

Het Hof antwoordde dat de richtlijn 2001/23/EG, en met name artikel 5 lid 1
ervan, aldus moet worden uitgelegd “dat de door de artikelen 3 en 4 van die

32. Zie in dat verband Richtlijn 2008/94/EG van het Europees Parlement en de Raad van
22 oktober 2008 betreffende de bescherming van de werknemers bij insolventie van de
werkgever, Pb.L. 28 oktober 2008, 283/36. Bijvoorbeeld het Fonds tot vergoeding van de in
geval van Sluiting van Ondernemingen Ontslagen Werknemers (FSO) (België) en de State
National Insurance Fund (VK).

33. Zie hierover uitgebreid: F. De Leo, ‘Het stil faillissement na de Smallsteps-zaak: uit het oog,
maar niet uit het hart’, TBH 2018, 671; F. De Leo, ‘Tripping the Light Fantastic: is het keuzerecht
van de verkrijger om werknemers over te nemen bij een overdracht onder gerechtelijk gezag
richtlijnconform?’, Limburgs Rechtsleven 2019, 104; F. De Leo, ‘The Eternal Struggle to Strike a
Balance Between Employee and Creditor Protection in Pre-packs and Transfers of Undertakings:
About Smallsteps, Plessers and Heiploeg’ in: J.L.L. Gant (ed.),Harmonisation of Insolvency and
Restructuring Laws in the EU, Nottingham: INSOL Europe 2020, 189.

34. HvJ 22 juni 2017, nr. C-126/16, Estro, ECLI:EU:C:2017:489. Zie ook F. De Leo, ‘Het stil
faillissement na de Smallsteps-zaak: uit het oog, maar niet uit het hart’, TBH 2018, 671.

186

Mr. dr. F. De Leo



richtlijn gegarandeerde bescherming van werknemers behouden blijft in een
situatie zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, waarin de overgang
van een onderneming plaatsvindt na een faillietverklaring in de context van
een vóór de faillietverklaring voorbereide en onmiddellijk daarna uitgevoerde
pre-pack, in het kader waarvan een door een rechtbank aangestelde “beoogd
curator” met name de mogelijkheden onderzoekt van een eventuele voortzet-
ting van de activiteiten van die onderneming door een derde en zich voorbe-
reidt op handelingen die onmiddellijk na de faillietverklaring moeten worden
verricht teneinde die voortzetting te verwezenlijken. In dat verband is niet
relevant dat de pre-pack tevens de maximalisatie van de opbrengst van de
overdracht voor alle schuldeisers van die onderneming beoogt”.

Hoewel de pre-pack kan kwalificeren als een faillissement of soortgelijke
insolventieprocedure, acht het Hof het doel van de pre-pack problematisch.35

Volgens het Hof heeft een procedure de voortzetting van de activiteit tot doel
wanneer zij bedoeld is om het operationele karakter van de onderneming of
van de levensvatbare onderdelen daarvan veilig te stellen. Daarentegen is een
procedure die de liquidatie van het vermogen beoogt, gericht op een zo hoog
mogelijke uitbetaling aan de gezamenlijke schuldeisers. Ook al is het niet
uitgesloten dat er een zekere overlapping kan zijn tussen die twee doelen, het
hoofddoel van een procedure die de voortzetting van de activiteit van de
onderneming beoogt, blijft in elk geval het behoud van de betrokken onder-
neming.

Volgens het Hof blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat een pre-pack, zoals
die welke in het hoofdgeding aan de orde is, tot in de kleinste details de
overdracht van de onderneming beoogt voor te bereiden om na de faillietver-
klaring een snelle doorstart mogelijk te maken van de levensvatbare onderde-
len van de onderneming, teneinde op die manier de onderbreking te vermijden
die het gevolg zou zijn van de plotselinge stopzetting van de activiteiten van
die onderneming op de datum van de faillietverklaring, zodat de waarde van de
onderneming en de werkgelegenheid behouden blijven. Aangezien een derge-
lijke procedure uiteindelijk niet de liquidatie van de onderneming beoogt,
vormen de daarmee nagestreefde economische en sociale doelstellingen geen
verklaring of rechtvaardiging voor het feit dat de werknemers van de betrokken
onderneming de hun door de richtlijn toegekende rechten verliezen wanneer
deze onderneming geheel of gedeeltelijk overgaat.

35. Ook de derde toepassingsvoorwaarde was niet vervuld. Het Hof oordeelde immers dat de
beoogd curator niet onder toezicht van een overheidsinstantie staat (onder meer omdat de
pre-pack-praktijk geen enkele rechtsgrondslag heeft).
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Bijgevolg is de uitzondering van artikel 5 lid 1 richtlijn 2001/23/EG niet
van toepassing op de pre-pack en gaan alle werknemers in principe mee over
naar de overnemer. De Nederlandse rechtspraak en rechtsleer is echter kritisch
over de uitspraak in Estro, met als gevolg nationale rechters die de draagwijdte
van Estro zeer sterk beperken en de Hoge Raad die in Heiploeg een
“herexamen” geeft aan het Europees Hof van Justitie (infra, 4.3).

4.2. Plessers

Op 22 april 2013 nam NV Prefaco via een Belgische gerechtelijke reorganisa-
tieprocedure door overdracht onder gerechtelijk gezag (“GROG”) de activi-
teiten van NV Echo over, samen met twee derde van de werknemers van de
overdrager.36 Plessers, één van de ontslagen werknemers, betoogde (onder
meer) dat artikel 61 lid 3 van de (oude) Wet Continuïteit Ondernemingen in
strijd is met richtlijn 2001/23/EG. Volgens dat artikel (thans: het inhoudelijk
ongewijzigde artikel XX.86 § 3 van het Wetboek van Economisch Recht) kan
de verkrijger de werknemers kiezen die hij in dienst wil houden, mits de keuze
wordt bepaald door economische, technische of organisatorische redenen en
gebeurt zonder verboden differentiatie.

Dit keuzerecht voor de overnemer wijkt af van het principe dat alle
arbeidsovereenkomsten mee overgaan op de overnemer.37 Het Hof diende
dus te onderzoeken of het keuzerecht voor de overnemer onder de uitzonde-
ringen van artikel 5 lid 1 of artikel 4 lid 1 van richtlijn 2001/23/EG valt.

Het Hof was van oordeel dat de GROG aan geen enkele van de drie
voorwaarden uit artikel 5 lid 1 richtlijn 2001/23/EG voldoet:
– De GROG is geen faillissement of soortgelijke procedure. De redenering is

dat, hoewel een GROG kan – en vaak zal – leiden tot een liquidatie van de
overdrager, dit niet altijd het geval is.

– Het hoofddoel van de GROG is het behoud van de onderneming. In dit
verband verwijst het Hof naar Estro, waarin het verduidelijkte dat, hoewel
er binnen de doelstellingen van een bepaalde procedure sprake kan zijn van
enige overlapping, het hoofddoel van een procedure die de voortzetting van
de activiteit van de onderneming beoogt, in elk geval het behoud van de
betrokken onderneming blijft.

– Het toezicht van een gerechtsmandataris is onvoldoende.

36. HvJ 23 januari 2019, nr. C-509/17 (Plessers), concl. A-G M. Szpunar. Zie ook F. De Leo,
‘Tripping the Light Fantastic: is het keuzerecht van de verkrijger om werknemers over te
nemen bij een overdracht onder gerechtelijk gezag richtlijnconform?’, Limburgs Rechts-
leven 2019, 104.

37. Art. 3 lid 1 Richtlijn 2001/23/EG.
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Het Hof vervolgt zijn redenering met een uitleg van de uitzondering van
artikel 4 lid 1 richtlijn 2001/23/EG. Hoewel dit artikel bepaalt dat de overgang
van (een deel van) de onderneming op zich geen reden is voor ontslag, vormt
deze bepaling “geen beletsel voor ontslagen om economische, technische of
organisatorische redenen die wijzigingen voor de werkgelegenheid met zich
brengen”. Daarbij is het wel van belang dat de overnemer bewijst dat de
ontslagen zijn ingegeven door bijkomende ETO-redenen, wat bij de GROG
onvoldoende het geval is.

Bijgevolg valt het huidige artikel XX.86, § 3 WER niet onder de
uitzonderingen van artikel 5 lid 1 en artikel 4 lid 1 van richtlijn 2001/23/
EG, en is het dus strijdig met richtlijn 2001/23/EG. Gelet op het verbod voor
rechters om een wetsbepaling contra legem te interpreteren en het uitblijven
van een wetgevend ingrijpen,38 komen de Belgische rechters vandaag niet op
tegen het keuzerecht van de overnemer.39

4.3. Heiploeg

De Nederlandse Hoge Raad heeft op 17 april 2020 twee zeer uitgebreide
vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. De vragen zijn zo gefor-
muleerd dat het Europees Hof in wezen een herkansing krijgt. Zie in dit
verband overweging 3.11.3 van de verwijzingsbeschikking van de Hoge Raad:
“In de tweede plaats is de Hoge Raad van oordeel dat hetgeen hiervoor in
3.5.1-3.5.3 en 3.6.1-3.6. 6 is opgemerkt over het Nederlandse faillissements-
recht en het doel en de inrichting van de pre-pack in het algemeen, niet in de
volle omvang aan het HvJEU is voorgelegd in de zaak die heeft geleid tot het
Smallsteps-arrest, zodat het HvJEU een en ander niet in zijn oordeelsvorming
heeft kunnen betrekken”.40

De Hoge Raad zet zeer duidelijk uiteen waarom onderhavige pre-pack naar
zijn mening wel onder de uitzondering van artikel 5 lid 1 richtlijn 2001/23/EG
valt. Dit is opvallend omdat de feiten in Heiploeg niet wezenlijk verschillen
van die in Estro.

Recent heeft de Advocaat-Generaal bij het Hof van Justitie zich in deze
zaak als volgt uitgesproken:

38. Dit staat samen met de implementatie van de Europese Herstructureringsrichtlijn op de
wetgevende agenda.

39. F. De Leo, ‘De reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag in de nasleep van
Plessers’, TIBR 2021, 12.

40. HR 17 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:753.
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“63. De pre-packprocedure gevolgd door faillissement, zoals ontwikkeld in
de Nederlandse rechtspraak en uiteengezet door de verwijzende rechter, is
een voorbeeld van een procedure die beide doelstellingen nastreeft.

64. In zo’n procedure vindt de verkoop van de onderneming in
faillissement (of van de nog levensvatbare onderdelen ervan) plaats in
het kader van de liquidatie van de failliete vervreemder en is deze erop
gericht om uit die liquidatie een zo hoog mogelijke opbrengst te behalen
voor de gezamenlijke schuldeisers. Die verkoop vindt evenwel plaats aan
het einde van een procedure, de pre-pack, die is uitgewerkt en wordt
toegepast met het doel om het bedrijf zoveel mogelijk draaiende te houden
en op een wijze die door dat doel is ingegeven.

65. Het is zeker waar, zoals de verwijzende rechter onderstreept, dat de
pre-pack tot het kader behoort van de faillissementsprocedure – die er
ongetwijfeld toe dient de opbrengst voor de schuldeisers zo hoog mogelijk
op te drijven – en dat het ultieme doel ervan is om in de daaropvolgende
faillissementsprocedure een wijze van liquidatie mogelijk te maken waarbij
(een deel van) de tot het vermogen van de vervreemder behorende
onderneming als going concern wordt verkocht zodat een zo hoog moge-
lijke opbrengst voor de gezamenlijke schuldeisers wordt behaald, zoals
wordt vermeld in punt (v) van de eerste prejudiciële vraag, maar dat neemt
niet weg dat deze pre-pack er in de eerste plaats toe strekt om te
garanderen dat de onderneming, of de levensvatbare onderdelen ervan,
wordt voortgezet, omdat juist die continuïteit de voorwaarde is voor een zo
hoog mogelijke opbrengst voor de schuldeisers. Deze maximale opbrengst
wordt behaald door de onderneming draaiende te houden. Dientengevolge
bestaat de voornaamste doelstelling van de pre-pack erin de onderne-
mingsactiviteiten voort te zetten, en die voortzetting maakt dat de schuld-
eisers een zo hoog mogelijk bedrag wordt uitbetaald.”41

Ik verwacht dan ook dat het Hof in Heiploeg trouw zal blijven aan zijn
redenering in Estro en de analyse van zijn Advocaat-Generaal in Heiploeg.42

Dit betekent dat de pre-pack niet onder de uitzondering van artikel 5 lid 1
richtlijn 2001/23/EG valt, nu de pre-pack een procedure is die de voortzetting
van de activiteit van de onderneming beoogt en dus als hoofddoel het behoud
van de betrokken onderneming heeft.

41. Conclusie van A-G Pitruzzella bij HvJ van 9 december 2021, nr. C‑237/20,
ECLI:EU:C:2021:997.

42. Zie reeds F. De Leo, “The Eternal Struggle to Strike a Balance Between Employee and
Creditor Protection in Pre-packs and Transfers of Undertakings: About Smallsteps, Plessers
and Heiploeg” in J.L.L. Gant (ed.), Harmonisation of Insolvency and Restructuring Laws in
the EU, Nottingham: INSOL Europe 2020, 189.
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Veel insolventiejuristen hebben moeite met Estro, Plessers en de opinie van
de Advocaat-Generaal in Heiploeg. Zo schrijft Van Hoe over de opinie van de
Advocaat-Generaal in Heiploeg het volgende:

“In casu werden er 210 van de circa 300 werknemers overgenomen. Voor
een dergelijk resultaat zouden alle betrokkenen, in de eerste plaats de
overnemer, moeten worden gefeliciteerd. Door het rechtskader van deze
overdracht te ondergraven, worden dergelijke overnames (die sowieso
risicovol zijn) nog minder aantrekkelijk. Waarschijnlijk gevolg: een veel
groter verlies van werkgelegenheid. Dit wordt ook erkend door de AG (die
dan maar enkele onzekere pistes aanreikt die het hoofdprobleem niet
oplossen, zie overweging 79).

Desondanks komt de AG tot het besluit dat niet voldaan is aan de
voorwaarde van art. 5.1. Deze conclusie staat haaks op een elementair
begrip van het concrete verloop van een insolventieprocedure. Liquideren
is liquideren. Liquideren met maximaal behoud van werkgelegenheid is een
bonus, niet iets waar punten voor moeten worden afgetrokken.

Indien het Hof van Justitie deze conclusie volgt (wat mij op basis van de
eerder aangehaalde rechtspraak eerder waarschijnlijk lijkt), is het tijd voor
een grondig debat over de (diverse) doelstellingen van insolventieproce-
dures (o.a. het behoud van arbeidsplaatsen en het maximaliseren van
waarde voor schuldeisers) en de middelen om deze (divergerende dan wel
convergerende) doelstellingen te verwezenlijken. Een dergelijke discussie
zal waardevoller zijn dan een zoveelste Europese discussie over één of
ander detail van het nationale insolventierecht.”43

Het is echter zaak te beseffen dat richtlijn 2001/23/EG als doel heeft
individuele werknemers te beschermen, en dus een volledig andere finaliteit
kent dan het insolventierecht.44 Dat doel kan inderdaad soms botsen met het
doel dat het insolventierecht nastreeft, namelijk waardemaximalisatie voor het
collectief aan schuldeisers. Vraag is echter of het wel verantwoord is dat
richtlijn 2001/23/EG de belangen van schuldeisers in dergelijke mate fnuikt
zonder dat er een echt voordeel voor werknemers tegenover staat, nu

43. A. Van Hoe, ‘Geen tweede kans voor pre-pack?’, Corporate Finance Lab 30 december
2021, https://corporatefinancelab.org/2021/12/30/geen-tweede-kans-voor-pre-pack/.

44. Ph.W. Schreurs, ‘Smallsteps en de grote stappen die nu gezet moeten worden’ [2017] (3)
ArA 3, 10: “Er is sprake van een beschermingsregel en de onderhavige uitzondering moet
daarom strikt worden uitgelegd. […] Het is zaak te beseffen dat het Europese Hof zich niet
uitlaat over (minstens zo zinvolle zaken als) de herstructureringsrichtlijn in wording, maar
over de richtlijn die individuele werknemers bescherming biedt bij verkoop van een
onderneming”.
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empirische studies lijken uit te wijzen dat pre-packs net leiden tot meer
baanbehoud.45 , 46 Naar analogie met het privaatrechtelijk leerstuk van rechts-
misbruik zou ik menen van niet.

5. Het spanningsveld tussen maatschappelijke belangen en het
insolventierecht als schuldeisersrecht

Regelmatig kiest een wetgever er ook voor om bij insolventieprocedures
bepaalde maatschappelijke belangen te laten prevaleren op het schuldeisersbe-
lang. In wat volgt, bespreek ik het oorzakenonderzoek van de Nederlandse
curator (5.1) en de Belgische regeling van de noodleverancier bij insolvente
energieleveranciers (5.2).

5.1. Oorzakenonderzoek curator

In 2017 werd in Nederland de Wet versterking positie curator ingevoerd, die
aan de curator een oorzakenonderzoek oplegt tijdens de afwikkeling van het

45. Zie bv. H. Aalbers e.a., ‘Does pre-packed bankruptcy create value? An empirical study of
postbankruptcy employment retention in The Netherlands’, Int.Insol.Rev. 2019, 320.

46. Zie in dat verband ook de Advocaat-Generaal in Heiploeg: “In de eerste plaats is er geen
twijfel aan dat prefaillissementsprocedures als de pre-pack, voor zover ze bedoeld zijn om
verlies van waarde en van werkgelegenheid na de vervreemding van alle activiteiten van
een onderneming na faillietverklaring te voorkomen en te vermijden, of ten minste te
beperken, een belangrijke rol spelen in de samenleving en dus moeten worden begunstigd.
We moeten dus te rigide benaderingen voorkomen die tot gevolg hebben dat dergelijke
procedures in de praktijk geen doel treffen. In dat perspectief moet de vraag worden gesteld
of een uitlegging van de betrokken bepaling die de verkrijger – in geval van vervreemding
van een failliete onderneming of onderdelen daarvan – verplicht het gehele personeelsbe-
stand van de failliete onderneming over te nemen, in sommige gevallen wellicht een
afschrikkend effect zal hebben op het gebruik van de pre-pack. Het risico (dat zowel in de
opmerkingen van enkele interveniënten voor het Hof als in de Nederlandse rechtsleer naar
voren wordt gebracht) is namelijk dat de toepassing van de bepaling die in deze zaak aan
de orde is, in bepaalde situaties in concreto zelfs de algemene doelstelling van bescherming
van werknemers die door de richtlijn wordt nagestreefd en die in de punten 32 e.v. van deze
conclusie is uiteengezet, kan doorkruisen. Wanneer de overname van het gehele perso-
neelsbestand door de verkrijger van de onderneming in moeilijkheden (of onderdelen
ervan) om economische, technische of organisatorische redenen verhindert dat de bedrijfs-
activiteiten worden voortgezet, zou het ingaan tegen de belangen van de werknemers om die
overname op te leggen. Met andere woorden, als de onderneming op faillissement afstevent
en voor de voortzetting van (ten minste een deel van) het bedrijf objectief een reductie van
het personeelsbestand of een wijziging van de arbeidsvoorwaarden van de werknemers
noodzakelijk is, is het beter dat enkel een deel van de werknemers wordt overgenomen tegen
minder gunstige voorwaarden dan dat de onderneming failliet gaat en de werkgelegenheid
geheel verloren gaat.”
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faillissement.47 Daarbij lijkt de premisse ten grondslag te liggen dat de curator
altijd een oorzakenonderzoek moet uitvoeren, ook al is dat niet in het belang
van de gezamenlijke schuldeisers.48 De curator heeft volgens de Nederlandse
wetgever immers ook een ‘fraudesignalerende rol die een bredere maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid reflecteert.’49 Dat betekent echter dat de boedel,
en finaal de schuldeisers, de kosten van het oorzakenonderzoek draagt. Op die
manier wordt het breder maatschappelijk belang (bv. het tegengaan van fraude)
vooropgesteld ten opzichte van het belang van het collectief aan schuldeisers.

Voornoemde praktijk, gecodificeerd in de Wet versterking positie curator, weer-
spiegelt een ruime visie van het boedelbelang. Zo oordeelde de Nederlandse
rechtbank van Rotterdam (i.v.m. het oorzakenonderzoek) dat de curator niet enkel
in het belang van de schuldeisers moet handelen, maar ook in het belang van de
gefailleerde, de werknemers, en de maatschappij als geheel. Volgens die recht-
spraak is de curator m.a.w. een Many-Faced God. De curator dient immers niet
enkel rekening te houden met het belang van de gefailleerde én voornamelijk de
schuldeisers (wat de huidige Belgische meerderheidsopvatting is50), doch ook met
andere belangen, zoals die van de maatschappij als geheel:

“Naar huidige maatstaven is de taak van de curator echter breder dan
louter het beheer en de vereffening van de boedel. Volgens de huidige
taakopvatting dient hij onder omstandigheden tevens rekening te houden
met andere belangen, waaronder maatschappelijke belangen, de belangen
van de gefailleerde zelf en de belangen van de werknemers. Tot de taken
van de curator wordt ook gerekend een onderzoek naar de oorzaken van het
faillissement. […] Appellanten hebben aangevoerd dat de boedel geen
belang meer heeft bij de getuigenverhoren en eventuele aansprakelijk-
heidsprocedures tegen de bestuurders en/of [persoon 1], nu de boedel over
voldoende middelen beschikt om alle crediteuren volledig te voldoen.
Voorts hebben zij aangevoerd dat het niet in het belang van BCD is om
onderzoek te doen naar de mogelijkheid van aansprakelijkheidsprocedures,
nu het boedelactief nog slechts zal afnemen als gevolg van de door de
curator te besteden tijd en BCD – na afwikkeling van het faillissement –

47. Wet van 22 maart 2017 tot wijziging van de Faillissementswet in verband met de
versterking van de positie van de curator (Wet versterking positie curator), Stb. 2017, 124.

48. R. Vriesendorp, ‘[**]it happens; then and now. Terugblikken en vooruitkijken in het
insolventierecht’, TvI 2017, (148) 153.

49. Kamerstukken II 2014/15, 34 253, nr. 3, 3.
50. Het janushoofd (dat slechts twee gezichten kent) of de ‘twee-petjesleer’, zie o.m. Cass.

1 december 1989, RW 1989-90, 1260; Cass. 16 februari 1995, RW 1995-96, 88; GwH 11 maart
2009, nr. 46/2009; T. Lysens, ‘De curator’ in: H. Braeckmans e.a. (eds.), Curatoren en
vereffenaars: actuele ontwikkelingen, IV, Antwerpen: Intersentia 2017, (55) 64.
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gerechtigd is tot het surplus. Ten slotte hebben zij aangevoerd dat het
oorzakenonderzoek niet in het belang is van de schuldeisers, omdat de kans
bestaat dat het surplus zodanig zal afnemen dat er een tekort ontstaat.
Tegenover de (door appellanten aangevoerde) belangen van de boedel en
de gefailleerde staat het maatschappelijke belang van het oorzakenonder-
zoek. De curator dient deze belangen tegen elkaar af te wegen. De
rechtbank is van oordeel dat de curator op goede gronden heeft kunnen
menen dat bij de huidige stand van zaken het maatschappelijke belang van
het oorzakenonderzoek in het onderhavige geval zwaarder weegt dan de
door appellanten genoemde belangen […]”51 , 52

Voorstanders van een eng boedelbelang argumenteren daarentegen dat de taak
van de curator beperkt is tot wat in het belang is van de gezamenlijke
schuldeisers.53 Voorstanders van een genuanceerd beperkt boedelbelang argu-
menteren dat zwaarwegende maatschappelijke belangen enkel kunnen preva-
leren op belangen van individuele schuldeisers (en dus niet boven die van de
gezamenlijke schuldeisers) en lijken daarvoor steun te vinden in uitspraken van
de Hoge Raad.54 Belangen van maatschappelijke aard mogen volgens hen niet

51. Rb. Rotterdam 21 juni 2017 (Stichting Bedrijvencentrum Drechtsteden),
ECLI:NL:RBROT:2017:4902, JOR 2017/278, m.nt. A.J. Tekstra. Het betrof een beroep
tegen een eerdere beslissing van de rechter-commissaris die was bekomen op basis van
art. 69 Fw.

52. Zie reeds eerder HR 24 februari 1995 (Sigmacon II), NJ 1996/472, m.nt. WMK; HR
19 april 1996 (Maclou), NJ 1996/727; HR 19 december 2003 (Mobell/Interplan), NJ 2004/
293, m.nt. P. Van Schilfgaarde. Zie instemmend: A. van Hees, ‘Het doel van het
faillissement en de taak van de curator’, TvI 2004/45, 42; A. van Hees, ‘Maatschappelijk
verantwoord vereffenen’, TvI 2015/1, 1; F. Kemp, ‘Gezocht: kranige curatoren met
maaschappelijk besef’ in Ph.W. Schreurs (red.), De gereedschapskist van de curator,
Deventer: Wolters Kluwer 2015, 503.

53. I. Spinath, ‘Een alternatief: het zuivere schuldeisersbelang’ in: M.L.S. Kalff, R. Mulder & S.H.
De Ranitz (red.), De Integere Curator, Insolad Jaarboek 2007, Deventer: Kluwer 2007, 99.

54. Zie in dat verband de eerder minder verregaande uitspraak in HR 19 december 2003
(Mobell/Interplan), NJ 2004/293, m.nt. P. Van Schilfgaarde: “Weliswaar kan het onder
omstandigheden gerechtvaardigd zijn dat een curator de voorrang geeft aan zwaarwe-
gende, bij de wijze van beheren en vereffenen van de boedel betrokken belangen van
maatschappelijke aard boven de belangen van individuele schuldeisers, waaronder sepa-
ratisten, doch het hof heeft niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting met zijn
oordeel dat erop neerkomt dat in dit geding niets gesteld of gebleken is dat die
rechtvaardiging kan opleveren. Het door de curatoren ingeroepen belang van een doel-
matige afwikkeling van het faillissement, waarnaar het onderdeel verwijst, behoort, naar
het hof kennelijk en terecht heeft aangenomen, in zijn algemeenheid echter niet tot de
zwaarwegende belangen van maatschappelijke aard als bedoeld in HR 19 april 1996,
nr. 15944, NJ 1996, 727.” Wibier stelt dan ook dat “het beeld dat een curator hoeder is van
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prevaleren boven het belang van de gezamenlijke schuldeisers.55 De fraude-
signalerende rol van de curator is daarbij hooguit een afgeleide taak. De
fraudebestrijdende taken zijn van algemeen belang, komen in principe toe aan
de overheid (bv. onder regie van het Openbaar Ministerie) en zouden geenszins
moeten worden gefinancierd door de boedel (en finaal de gezamenlijke
schuldeisers). De curator kan m.a.w. enkel handelingen stellen die het
collectief aan schuldeisers baat, althans zolang hij wordt gefinancierd door
de boedel (en finaal de schuldeisers).56 Anders oordelen zou overigens tot
moeilijke evenwichtsoefeningen leiden. Zo zou bijvoorbeeld de vraag rijzen of

belangen van maatschappelijke aard […] in zoverre niet in overeenstemming [is] met de
rechtspraak van de Hoge Raad”. Zie R.M. Wibier, Nederlands faillissementsrecht.
Compendium, Deventer: Wolters Kluwer 2018, 18-19. Zie verregaander Rb Amsterdam
4 juni 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:3999: “Hetgeen hiervoor is opgemerkt, vormt
aanleiding het verzoek van de gemeente de curatoren te bevelen een oorzakenonderzoek
in te stellen af te wijzen. De kosten daarvan zullen door de boedel – en daarmee de
schuldeisers – moeten worden gedragen. Bovendien zal het onderzoek ertoe leiden dat de
afwikkeling van het faillissement – in het bijzonder het door [naam bieder] c.s. gefinancierde
akkoord, met de in het vooruitzicht gestelde 100% uitkering aan de schuldeisers – aanzienlijke
vertraging zal oplopen. Dat strijdt met het nastreven van het hiervoor omschreven hoofddoel
van het faillissement.”

55. R.D. Vriesendorp, ‘De toekomst van de Faillissementswet’, TvI 1996, 141; E.J. Oppedijk
van Veen & V.G.M. Leferink, ‘De curator en de Failliet – Diverse aspecten van het
Oorzakenonderzoek’ in: R.F. Feenstra, M.A. Broeders & Ph.W. Schreurs (red.), De Curator
en de Failliet, Insolad Jaarboek 2019, Deventer: Wolters Kluwer 2019, (191), 193-194.

56. Zie bijvoorbeeld R. Vriesendorp, ‘[**]it happens; then and now. Terugblikken en vooruit-
kijken in het insolventierecht’, TvI 2017, (148) 151-156; A.T.M. Adams, ‘Een (wettelijke)
taak tot faillissementsfraudebestrijding: de negende tentakel van de curator?’, MvO 2017,
(81) 84. Zie ook eerder M.L. Lennarts, ‘Boeven vangen op kosten van de boedel? De
curator als hoeder van het algemeen belang? Geen goed plan!’, TvI 2013, (25) 25:
“Daarmee komen we bij het volgende probleem: als het doel van de voorgestelde regeling
is dat ‘boeven’ worden geweerd uit het bestuur van rechtspersonen, wie moet dan met de
verwezenlijking van dat doel worden belast? Ik zou menen dat dit een taak is die wordt
uitgeoefend in het algemeen belang en dat dus een overheidsinstantie met deze taak moet
worden belast. In de MvT bij het voorontwerp klinkt echter een ander geluid: het vorderen
van een bestuursverbod zou het belang van de gezamenlijke schuldeisers dienen en is
daarmee een taak van de curator. Deze dissonant is een marteling voor de oren van iedere
beoefenaar van het insolventierecht. Het belang van de gezamenlijke schuldeisers is
helemaal niet gediend met het instellen van een vordering tot diskwalificatie van een
bestuurder. Zo’n vordering levert geen geld op en draagt dus niet bij aan het belang van de
gezamenlijke schuldeisers dat de curator geacht wordt te behartigen: maximering van de
opbrengst. Zo’n vordering kost alleen maar geld en dat ontbreekt nu juist in een doorsnee-
faillissement. Het enige wat een curator die op een lege boedel zit zou kunnen (en mogen)
doen is (op eigen kosten) het OM informeren over gerezen vermoedens van fraude. Het is
dan aan het OM om af te wegen of het een verzoek tot oplegging van een bestuursverbod bij
de rechter aanhangig zal maken. Als het OM hiertoe geen specifiek budget krijgt, zal de
invoering van de voorgestelde regeling niets veranderen aan de aanpak van faillissements-
fraude”; R.D. Vriesendorp, F.M.J. Verstijlen & C.W.M. Slegers, De Garantstellingsregeling
curatoren: rapport van de evaluatie van de werking van de Garantstellingsregeling in de
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een curator in het belang van de gezamenlijke schuldeisers met een fraude-
rende bestuurder kan schikken als hij daarvoor moet afzien van het nemen van
fraudebestrijdende maatregelen.57 Sommige voorstanders van een genuan-
ceerd beperkt boedelbelang aanvaarden wel nog een uitzondering, namelijk
wanneer de belangen van maatschappelijke aard onevenredig zouden worden
geschaad ten opzichte van het belang van de gezamenlijke schuldeisers – te
verklaren via de gemeenrechtelijke grenzen van rechtsmisbruik, redelijkheid
en billijkheid.58

Het spreekt voor zich dat ik mij geenszins kan vinden in een “ruim boedelbelang”
en dat de curator m.i. louter op basis van het boedelbelang geen belangen van
maatschappelijke aard mag laten prevaleren boven het belang van de gezamenlijke
schuldeisers. Dat belet uiteraard niet dat de gemeenrechtelijke leerstukken van
rechtsmisbruik, redelijkheid en billijkheid een grens kunnen vormen op het
boedelbelang als richtinggevend kompas, nu het insolventierecht geen afbreuk
doet aan de grenzen die worden opgelegd door de andere rechtstakken.

praktijk, WODC: 1999, 12; F.M.J. Verstijlen, De faillissementscurator: een rechtsvergelij-
kend onderzoek naar de taak, bevoegdheden en persoonlijke aansprakelijkheid van de
faillissementscurator, Deventer: Tjeenk Willink 1998, 151-160. Zie overigens ook in
België, W. Derijcke, ‘Supplique contre la pendaison des faillis à la lanterne’, TRV-RPS
2016, (827) 828: “Il s’agit simplement de répartir les rôles: le droit de l’insolvabilité n’a
d’autre objectif que de sauver ou de liquider un patrimoine. Ce devrait être la préoccupa-
tion sinon unique, du moins essentielle, de l’Etat législateur. Ce doit de toute façon être la
seule préoccupation du curateur de faillite. L’article 36 de l’actuelle loi sur les faillites
dispose que “[l]e procureur du Roi peut assister à toutes les opérations de la faillite,
consulter à tout moment le dossier de la faillite, prendre connaissance des livres et papiers
du failli, vérifier sa situation...”. Telle est la volonté du législateur. Dont acte. Mais alors, si
le législateur y tient, qu’il donne à ce procureur les moyens de ses pouvoirs au lieu d’exiger
du curateur - qui est nécessairement un avocat - qu’il se mue en informateur. Le rôle du
curateur doit être de procéder à une liquidation efficace dans le respect des droits des
créanciers, non d’assurer la répression des infractions pénales éventuelles commises par le
pré-failli. Le principe directeur de son action doit être de procéder à la meilleure
liquidation possible, pour autant bien entendu que le curateur ne soit pas amené à se
rendre complice des infractions du préfailli. Certes, je n’oublie pas le phénomène des
actions en responsabilité qui peuvent être introduites si des fautes plus ou moins graves ont
été commises par le préfailli ou par des tiers. Mais l’Etat doit-il s’y appesantir? Il lui suffit
de mettre en place un mode de représentation des créanciers. A eux de préfinancer le
procès s’ils l’estiment opportun.”

57. A.T.M. Adams, ‘Een (wettelijke) taak tot faillissementsfraudebestrijding: de negende
tentakel van de curator?’, MvO 2017, (81) 86.

58. F.M.J. Verstijlen, De faillissementscurator: een rechtsvergelijkend onderzoek naar de taak,
bevoegdheden en persoonlijke aansprakelijkheid van de faillissementscurator, Deventer:
Tjeenk Willink 1998, 153; J.L.R.A. Huydecoper, ‘Andere zwaarwegende belangen’, in:
M.L.S. Kalff, R. Mulder & S.H. De Ranitz (red.), De Integere Curator, Insolad Jaarboek
2007, Deventer: Kluwer 2007, (1) 10; B. Wessels, Insolventierecht VI. Bestuur en beheer na
faillietverklaring, Deventer: Wolters Kluwer 2020, nr. 4223.
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5.2. Noodleverancier

Op 28 oktober 2021 werd het Belgische Energiedecreet gewijzigd.59 De
decreetgever heeft bepaald dat zodra een energieleverancier in een reorganisa-
tieprocedure terechtkomt, de netbeheerder, wat betreft de afnemers van die
leverancier die op zijn net zijn aangesloten, optreedt als noodleverancier voor
een periode van maximaal 60 dagen, tijdens dewelke de netbeheerder de
eindgebruikers tegen zijn eigen (dure) tarieven de nodige energie verschaft en
hen aanmoedigt om op zoek te gaan naar een andere private energieleveran-
cier.60 Deze regeling, ingegeven door Europese richtlijnen,61 bestond eerder al
voor faillissementsprocedures en heeft als doel te vermijden dat eindgebruikers
zonder stroom en/of verwarming zouden vallen.

Het is geen geheim dat een aantal energieleveranciers (zowel in België als in
Nederland) in de herfst en winter van 2021-2022 door de sterk gestegen
energieprijzen (die onder meer te wijten zijn aan geopolitieke spanningen) in
financiële problemen zijn beland.62 Die sterk gestegen energieprijzen kunnen
er immers voor zorgen dat de door de energieleveranciers gesloten vaste
contracten van bepaalde duur, i.e. contracten waarin de door de eindgebruiker
te betalen prijs voor de geleverde energie voor een bepaalde duur (bv. twee
jaar) vastligt, bijna van de ene op de andere dag sterk verlieslatend worden. Dit
komt doordat de energieleverancier zich niet heeft ingedekt tegen dergelijke

59. Decreet van 28 oktober 2021 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat een
uitbreiding van de gevallen betreft waarin de netbeheerder optreedt als de noodleverancier,
BS 29 oktober 2021, 110.842.

60. Art. 4.3.3 Energiedecreet.
61. Art. 27 lid 1 Richtlijn (EU) 2019/944 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni

2019 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot
wijziging van Richtlijn 2012/27/EU, Pb.L. 14 juni 2019, 158/125: “Om de universele
dienstverlening te waarborgen, kunnen de lidstaten een noodleverancier aanwijzen”. Zie
ook art. 3 lid 3 Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli
2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot
intrekking van Richtlijn 2003/55/EG, Pb.L. 14 augustus 2009, 211/94: “De lidstaten kunnen
een noodleverancier aanwijzen voor op het gassysteem aangesloten afnemers.”

62. P. Depuydt, “Er dreigen nog meer energiespelers failliet te gaan”, De Tijd 10 december
2021, raadpleegbaar op www.tijd.be/politiek-economie/belgie/economie/er-dreigen-nog-
meer-energiespelers-failliet-te-gaan/10352843.html: “De ongezien hoge energieprijzen de-
den de Vlaamse Energieleverancier deze week de das om. Circa 70.000 gebruikers waren
het slachtoffer. In het Verenigd Koninkrijk gingen al ruim 20 energiespelers over de kop en
kwamen niet minder dan 4 miljoen gebruikers zonder leverancier te zitten. In Nederland
waren er al vier bedrijven die omvielen”. Zie ook: “De huidige marktprijzen voor
elektriciteit zijn 400 tot 500 procent hoger dan vorig jaar. Zoiets kan niet blijven duren.
Dit is geen normale marktsituatie. Ooit moeten die prijzen weer naar omlaag. Maar de
winter staat voor de deur. Ik vrees dat we nog niet aan het einde van het verhaal zijn”.
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sterke prijsstijgingen en dus tegen de bijzonder hoge marktprijs op de spot-
markt energie moet aankopen, die zij vervolgens aan de vooraf bepaalde vaste
– thans zeer lage – prijs, en dus met een groot verlies, moet doorverkopen aan
haar eindgebruikers. De opbrengst die de energieleverancier haalt uit de
rendabele variabele contracten, waarbij de energieprijs voor de eindgebruikers
mee de marktprijs volgt, kunnen de verliezen van de vaste contracten vaak niet
compenseren.63

Een normale Belgische onderneming met een dergelijk probleem zou wellicht
gebaat zijn met de opening van een reorganisatieprocedure. Overeenkomstig
artikel XX.56, § 2 van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht kan de
schuldenaar immers vanaf de opening van de reorganisatieprocedure eenzijdig
beslissen om de uitvoering van zijn contractuele verplichtingen op te schorten
voor de duur van de door de rechtbank toegekende opschorting met een
mededeling aan de medecontractant, althans wanneer de reorganisatie van de
onderneming zulks noodzakelijkerwijs vereist. Dit zou een oplossing kunnen
zijn om de verplichtingen van de energieleverancier voortspruitende uit de
vaste contracten op te schorten en zo de grote opeenstapelende verliezen van
de vaste contracten te elimineren.

Het gewijzigd Energiedecreet bepaalt echter dat zodra een energieleverancier in
een reorganisatieprocedure terechtkomt, de netbeheerder voor een korte periode
optreedt als noodleverancier, tijdens dewelke de netbeheerder de eindgebruikers
aanmoedigt om op zoek te gaan naar een andere energieleverancier. Dit lijkt te
impliceren dat alle klantencontracten van de energieleverancier door de loutere
opening van een reorganisatieprocedure automatisch worden opgezegd of over-
gedragen. Als mijn begrip hiervan correct is, dan is dat volstrekte onzin.

Een dergelijke regeling maakt immers elke vorm van reorganisatieprocedure
en overdracht van (een gedeelte van) de onderneming onmogelijk (overigens
ook via faillissement, waar dezelfde regeling geldt). Dit leidt tot een sub-
stantiële waardevernietiging, nu de voornaamste waarde van een energie-
leverancier net zit in de contracten met haar klanten. Ook de Vooruitfractie
alludeerde hierop tijdens de totstandkoming van dit decreet:

63. De voorschotten van de variabele contracten zijn vaak ook onvoldoende om het werkelijke
verbruik in de koude maanden te dekken, met een bijkomend tijdelijk cashflow-probleem
tot gevolg. Een onderneming die enkel dit cashflow-probleem heeft, zou hiervoor externe
financiering kunnen aantrekken om deze periode te overbruggen (nu de klanten het verschil
tussen hun betaalde voorschotten en het werkelijk verbruik bij hun afrekening alsnog
moeten betalen).
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“Voorzitter, de Vooruitfractie zal zich tijdens de stemming onthouden over
dit voorstel van decreet. We erkennen het reëel probleem waar de indieners
op wijzen en de nood om een oplossing te bieden. We hebben evenwel het
gevoel dat de manier waarop het hier nu wordt opgelost een gerechtelijke
reorganisatie voor een leverancier in moeilijkheden in de toekomst de facto
zal zijn uitgesloten.

Zodra een reorganisatie wordt goedgekeurd, stelt het voorstel van decreet
dat alle contracten automatisch worden opgezegd en dat alle klanten
onmiddellijk naar de noodleverancier gaan. Dat betekent dat de facto
alleen een vereffening van de activiteiten overblijft en dat de idee van een
reorganisatie a priori wordt uitgesloten.”

Zelf zie ik niet goed in waarom een energieleverancier niet zou mogen
genieten van artikel XX.56, § 2 WER terwijl alle andere ondernemingen dit
wél mogen. Waarom zouden niet enkel de verlieslatende vaste contracten
tijdelijk kunnen worden opgevangen door de noodleverancier (die overigens
ook gebaat is bij minder over te nemen eindgebruikers, nu de noodleverancier
niet staat te wachten op het spelen van energieleverancier), waarbij de
reorganiserende leverancier die klanten vrijlaat om een andere private leve-
rancier te zoeken, en kunnen de winstgevende ‘variabele’ contracten niet in
handen blijven van de reorganiserende energieleverancier? Als dit voor andere
ondernemingen kan, dan moet dit toch ook kunnen voor energieleveranciers.
Het argument dat dit mogelijk concurrentievervalsend kan werken, is een vals
argument (dat kan men immers zeggen over elke reorganisatieprocedure…).

6. Afsluitende beschouwingen

Het uitgangspunt dat insolventierecht schuldeisersrecht moet zijn, klinkt
eenvoudig. De hierboven beschreven spanningsvelden tonen echter aan dat
het insolventierecht voortdurend in aanraking komt met andere belangen, zoals
die van werknemers, consumenten en de bredere maatschappij in het geheel.
De verleiding kan dan groot zijn om in het insolventierecht (en in andere
rechtstakken) die verschillende andere belangen mee in rekening te nemen,
met als risico een gebrek aan focus en onwerkbare ‘kippensoep’-remedies.

Aanvaardt men daarentegen dat elke rechtstak zijn eigen belanghebbenden
maximaal probeert te beschermen, dan komt men tot een relatief bevredigend
resultaat. De frustraties die vandaag in het insolventierecht bestaan, zijn er ook
niet louter omdat een andere rechtstak de belangen van schuldeisers benadeelt.
De grootste frustratie bij de uitspraken in Smallsteps, Plessers en Heiploeg
vindt zijn oorzaak in de vaststelling dat die uitspraken niet enkel in het nadeel
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zijn van het collectief aan schuldeisers, maar ook in het nadeel van het
collectief aan werknemers. De kritiek die ik heb op de aanpassing van het
Belgische Energiedecreet bestaat er niet in dat de Belgische wetgever eind-
gebruikers wil beschermen tegen een insolvente energieleverancier, maar wel
in het feit dat de concrete uitwerking daarvan funest is voor de financieel
noodlijdende energieleveranciers zonder echt in het voordeel te zijn van de
eindgebruikers. Men zou dit kunnen vergelijken met rechtsmisbruik. Als een
rechtstak (i) de belangen van een andere rechtstak schaadt, zonder dat dit in het
voordeel is van de belangen die hij beschermt, of (ii) de belangen van een
andere rechtstak op een disproportionele wijze benadeelt in vergelijking met
het voordeel daarvan voor zijn belangen, of (iii) uit twee evenwaardige opties
de optie kiest die de belangen van een andere rechtstak de meeste schade
toebrengt, dan moet de wetgever die scheeftrekking rechttrekken.
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Eerlijk zullen we alles delen1

MR. H. VAN STEENBERGEN

Het verdelingsvraagstuk

Als een onderneming op kortere of langere termijn niet meer aan haar
financiële verplichtingen dreigt te kunnen voldoen, dan betekent dit dat
individuen en organisaties die een vordering hebben op die schuldenaar de
kans lopen er financieel bij in te schieten. De mate waarin de gedupeerden
daarvan schade kunnen ondervinden, verschilt en is mede afhankelijk van de
vraag of ingezet wordt op liquidatie of continuïteit van de onderneming. De
vraag die dan in beide scenario’s rijst, is wie op welk deel van de boedel
aanspraak kan maken en waarom.

De redactie van de INSOLAD Bundel 2022 heeft mij gevraagd om over dit
verdelingsvraagstuk een opiniestuk te schrijven vanuit mijn achtergrond als
arbeidsjurist (werkzaam voor de FNV, Nederlands grootste werknemersvereni-
ging). Het schrijven van een opiniestuk heeft een aantal voordelen. Dit maakt
het mogelijk om vanuit een bredere invalshoek naar het thema te kijken en
daarbij visies op deelterreinen met elkaar te verbinden. Ook maakt dit het
mogelijk om bestaande claims en vanzelfsprekendheden ter discussie te
stellen.

Kort gezegd moet de verdeling op een ‘eerlijke’ manier plaatsvinden. Voor mij
houdt een eerlijke verdeling in, dat rekening wordt gehouden met verschillende
factoren. Relevant acht ik in elk geval de doeleinden van de relevante
wetgeving, de belangen van de diverse stakeholders en crediteuren, hun
kredietrisico, hun verantwoordelijkheden en bevoegdheden, alsmede hun
kennis en gedrag. Of belanghebbenden hun eerlijke deel krijgen, hangt niet
alleen af van wet- en regelgeving, maar ook van het handelen of nalaten van
betrokkenen.

Daarbij merk ik op dat sinds de Faillissementswet (1893) in werking is
getreden de wereld sterk veranderd is en dat zich nog steeds maatschappelijke
en economische veranderingen voltrekken die relevant zijn voor het systeem
van de Faillissementswet en voor het verdelingsvraagstuk. Het insolventierecht

1. Mr. H. van Steenbergen is beleidsmedewerker kwaliteit van de arbeid en arbeidsrecht van
de FNV. Deze bijdrage is op persoonlijke titel geschreven.
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raakt meer en meer verknoopt met het ondernemingsrecht en met het
arbeidsrecht en krijgt meer een Europees karakter.

Doeleinden

Het faillissement is ‘een gerechtelijk beslag op het geheele vermogen des
schuldenaars ten behoeve zijner gezamenlijke schuldeischers’. Het einddoel
van het faillissement wordt in de wetsgeschiedenis van de Faillissementswet
omschreven als ‘de gearresteerde goederen ten bate van hen, te wier behoeve
het beslag is gelegd (hier de gezamenlijke schuldeisers van den schuldenaar),
te realiseeren.’ Als het belang van de gezamenlijke schuldeisers kan worden
aangemerkt het belang dat voor iedere schuldeiser gemeenschappelijk is, het
belang een zo groot mogelijk deel van de vordering voldaan te zien.

Een van de meest fundamentele beginselen van het insolventierecht is de
paritas creditorum. Dit uitgangspunt is neergelegd in art. 3:277 lid 1 BW:
‘Schuldeisers hebben onderling een gelijk recht om, na voldoening van de
kosten van executie, uit de netto-opbrengst van de goederen van hun schul-
denaar te worden voldaan naar evenredigheid van ieders vordering, behoudens
de door de wet erkende redenen van voorrang.’ Dat lijkt me een eerlijk
uitgangspunt. Uitzonderingen op het beginsel van de gelijkheid van schuldei-
sers zullen moeten worden gemotiveerd.

In het verlengde van het eerdergenoemde einddoel ligt het doel van de
opbrengstmaximalisatie van de aanwezige goederen voor de gezamenlijke
schuldeisers. Daarbij past ook dat de curator, die voor de verdeling van het
vermogen van de schuldenaar onder diens gezamenlijke schuldeisers zorg-
draagt, zo spoedig mogelijk een einde kan maken aan de huur van bedrijfs-
ruimte of diensten (arbeid). Een failliete onderneming heeft die immers niet
meer nodig en de kosten komen ten laste van de boedel.

Toen de Faillissementswet in 1896 in werking trad, was er nog geen Wet op
de arbeidsovereenkomst (1907), geen Wet op de ondernemingsraden (1950),
geen loongarantieregeling (1967) en geen Wet melding collectief ontslag
(1976).

Ook waren er nog geen Europese Gemeenschappen (1958), die uitgroeiden
tot de huidige Europese Unie (1993) en dus geen Europese richtlijnen.

Het doel van de bescherming van werknemers, dat ten grondslag ligt aan
nationaal en Europees arbeidsrecht, heeft tot voor kort nauwelijks invloed
gehad op de faillissementswetgeving.

In 1966 vroeg de toenmalige minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
advies aan de Sociaal-Economische Raad (SER) over het verschijnsel dat
ondernemingen die zich genoodzaakt zagen om tot sluiting over te gaan, niet in
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staat bleken het aan hun werknemers nog toekomende loon of vakantiegeld te
betalen. Daardoor kregen die werknemers niet meer het in het verleden
verdiende inkomen aan hen uitbetaald. Hoe kon dit nadeel voor de door
sluiting van een onderneming getroffen werknemers worden opgevangen?
Behalve aan de mogelijkheid tot het treffen van maatregelen door het
bedrijfsleven zelf, bijvoorbeeld door de instelling van een weerstandsfonds,
was ook het opnemen van een regeling in de WW een optie. Hoewel daarmee
een wezensvreemd element in die wet zou worden geïntroduceerd, ging de
voorkeur van de SER uit doelmatigheidsoverwegingen uit naar laatstgenoemde
optie. Wel moest vanwege het wezensvreemde waar nodig van de bepalingen
van de WW worden afgeweken. De hoogte van de ‘uitkering’ zou naar zijn
oordeel gelijk moeten zijn aan het achterstallige loon en dus zou geen
maximumgrens in acht genomen mogen worden, in afwijking van het maxi-
mumdagloon in die wetten. De loongarantieregeling werd in 1967 als hoofd-
stuk IV in de WW opgenomen.

Toen de Faillissementswet in werking trad, bestond ook de Europese Unie
(EU) nog niet. De EU vindt haar oorsprong in de Europese Gemeenschap voor
Kolen en Staal en de Europese Economische Gemeenschap, in 1958 gevormd
door zes landen (België, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië,
Luxemburg en Nederland). In de jaren erna groeiden de Europese Gemeen-
schappen in omvang door de toelating van nieuwe lidstaten en in macht door
het uitbreiden van hun zeggenschap. Het Verdrag van Maastricht uit 1992, in
werking getreden in 1993, vormde de huidige Europese Unie. In 1980 werd de
Europese richtlijn 80/987/EG inzake de bescherming van de werknemers bij
insolventie van de werkgever uitgevaardigd (thans Richtlijn 2008/94/EG). De
Nederlandse wetgever zag geen noodzaak specifieke maatregelen te nemen ter
implementatie van deze Insolventierichtlijn. De van 1967 daterende loon-
garantieregeling werd geacht al de waarborgen te bieden die de richtlijn
voorschrijft. Duidelijk is dat de loongarantieregeling sindsdien richtlijncon-
form moet worden uitgelegd.

Naast de al genoemde Insolventierichtlijn is nog een aantal Europese richtlij-
nen op het gebied van het arbeidsrecht relevant voor de faillissementswet-
geving en voor het verdelingsvraagstuk. Het gaat om de Richtlijnen 2002/14/
EG (betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers), 2009/
38/EG (inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad), Richtlijn
98/59/EG (inzake collectief ontslag) en 2001/23/EG (inzake het behoud van de
rechten van de werknemers bĳ overgang van ondernemingen). Deze richtlij-
nen, die een sociale doelstelling hebben, worden alle genoemd in art. 13 van
Richtlijn (EU) 2017/1132 (betreffende herstructurering en insolventie).
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Deze richtlijnen zijn nog onvoldoende in de Nederlandse faillissements-
wetgeving en aan faillissement gerelateerde regelgeving verwerkt. Uit Euro-
pese en nationale jurisprudentie blijkt dat de loongarantieregeling op diverse
onderdelen in strijd is met de Insolventierichtlijn (INSOLAD Jaarboek 2018
‘De Curator en het Personeel’,2 hoofdstuk 10). Aan een herziening wordt
gewerkt.

Het adviesrecht van de ondernemingsraad tijdens faillissement (Hoge Raad
2 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:982) wordt gecodificeerd in het voorontwerp
van het Wetsvoorstel overgang van onderneming in faillissement (WOVOF),
in welk voorontwerp ook gevolg wordt gegeven aan het arrest FNV/Smallsteps
(HvJ EU, 22 juni 2017, nr. C-126/16). Met de inwerkingtreding van de WHOA
per 1 januari 2020 hebben de ondernemingsraad (art. 2 WOR) en de
personeelsvertegenwoordiging (art. 35c WOR) hun debuut gemaakt in de
Faillissementswet (art. 371, 375, 381 en 383).

Uit art. 5a Wet melding collectief ontslag vloeit voort dat de curator in geval
van collectief ontslag niet eerder kan opzeggen dan na raadpleging van de
belanghebbende vakbonden. De rechtbank (Rechtbank Noord Nederland,
25 augustus 2017, nr. LEE 15/5192, Lukkes/UWV) beriep zich in zijn
uitspraak daarover op de uitleg die het Europese Hof van Justitie heeft gegeven
aan de Richtlijn inzake collectief ontslag (HvJ EG, 27 januari 2005, nr. C-188/
03, Junk/Kühnel). Volgens die uitleg moet de raadpleging van werknemers-
vertegenwoordigers en het informeren van de bevoegde overheidsinstantie
over een collectief ontslag plaatsvinden voor het definitieve besluit tot ontslag.
Doel van de raadpleging is namelijk om opzeggingen van arbeidsovereen-
komsten te voorkomen of het aantal ervan te verminderen. Deze doelstelling
zou in het gedrang komen wanneer de werknemersvertegenwoordigers pas na
de beslissing tot opzegging zouden worden geraadpleegd.

De richtlijn betreffende herstructurering en insolventie bevat onder meer
bepalingen over vroegtijdige waarschuwing en toegang tot informatie, ook
voor ondernemingsraden (art. 3) en verplichtingen van bestuurders bij een
dreigende insolventie (art. 19). Mijns inziens voorziet het voor internetcon-
sultatie gepubliceerde voorontwerp niet in een adequate implementatie van
beide bepalingen. Daar ga ik later nader op in.

Naast het arbeidsrecht is ook het ondernemingsrecht relevant. In de artikelen
2:129 lid 5 en 2:239 lid 5 BW is bepaald dat bestuurders zich bij de vervulling

2. https://static.basenet.nl/cms/105928/Publicaties/9789013148206_De_Curator_en_het_
Personeel_BW_V3_ZP_2018.pdf.
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van hun taak richten naar het belang van de vennootschap en de met haar
verbonden onderneming. Bij de vervulling van hun taak dienen bestuurders
voorts, mede op grond van de vennootschapsrechtelijke redelijkheid en billijk-
heid zoals neergelegd in art. 2:8 BW, zorgvuldigheid te betrachten met
betrekking tot de belangen van al degenen die bij de vennootschap en haar
onderneming zijn betrokken. Onder de bij de vennootschap of haar onderne-
ming betrokkenen vallen onder meer schuldeisers, aandeelhouders en werk-
nemers. Een bestuurder van een onderneming, die in financieel zwaar weer
verkeert en verliesgevende activiteiten voortzet, kan onder omstandigheden
jegens een schuldeiser wiens vordering onbetaald en onverhaalbaar blijft
– naast de vennootschap – persoonlijk aansprakelijk zijn.

Van oudsher is het doel van de Faillissementswet gericht op de belangen van
de schuldeisers. De curator moest streven naar maximalisatie van de boedel
(liquidatie). In de loop der jaren zijn hier andere belangen bijgekomen. Zo is
door de Hoge Raad in de arresten HR 24 februari 1995, NJ 1996, 472,
(Sigmacon II) en HR 19 april 1996, NJ 1996, 727 (Maclou/Curatoren Van
Schuppen) uitgesproken dat de curator ook rekening mag houden met belangen
van maatschappelijke aard, zoals de continuïteit van de onderneming en de
werkgelegenheid. Daar waar bij het ontstaan van de Faillissementswet vooral
het doel was om te liquideren en te verdelen, zijn in de loop der tijd
instrumenten ontwikkeld met het oog op het reorganiseren en voortzetten
van (onderdelen van) de onderneming. Een reorganisatie dient echter niet ten
koste te gaan van het belang van de gezamenlijke schuldeisers. Het belang van
de schuldeisers blijft voorop staan, maar de tendens verplaatst zich van
liquideren naar reorganiseren.

De Richtlijn (EU) 2017/1132 (betreffende herstructurering en insolventie)
schrijft voor dat een herstructureringsplan een motivering moet bevatten die
verklaart waarom redelijkerwijs mag worden verwacht dat het plan de
insolventie van de schuldenaar zal voorkomen en de levensvatbaarheid van
de onderneming zal verzekeren, en die de noodzakelijke voorwaarden voor het
welslagen van het plan vermeldt.

Indien insolventie niet kan worden voorkomen en faillissement onafwendbaar
is, dan kan soms een doorstart plaatsvinden. Daaraan worden thans vanuit het
insolventierecht weinig voorwaarden gesteld. Dat doen de wetsvoorstellen
WOVOF en WCO I wel. Ook vanuit het ondernemingsrecht kunnen eisen aan
een doorstart worden gesteld. W.J. Slagter (in Ondernemingsrecht 2014/134:
Drie eisen voor een aanvaardbare doorstart. Een reactie op: ‘Stille bewindvoe-
ring: pre-packen en wegwezen?’, in: Ondernemingsrecht 2014/79) noemt er
drie: (1) er moet vers kapitaal in de onderneming komen door een nieuwe
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financier (niet slechts een extra krediet); (2) de onderneming wordt overge-
dragen aan een nieuwe vennootschap; en (3) er moet een wijziging komen in
de leiding van de onderneming.

Doel van de genoemde wetten, richtlijnen en bepalingen is dat eenieder krijgt
waar hij recht op heeft. De genoemde rechtsgebieden – insolventierecht,
arbeidsrecht en ondernemingsrecht – raken elkaar, komen ‘in elkaars vaar-
water’. Dat betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt waar bepalingen
botsen. Daarbij kunnen aanspraken ook in verschillende wetten worden
geregeld, zoals de loonaanspraken van werknemers in geval van faillissement
zowel in de Faillissementswet als in het BW als in hoofdstuk 4 van de WW
(loongarantieregeling) zijn geregeld.

Een eerlijke verdeling

In het kader van deze bijdrage voert het te ver om na te gaan of en in hoeverre
alle schuldeisers hun eerlijke deel krijgen. Daarbij hanteer ik een breed begrip
van schuldeisers. Daaronder vallen ook de curatoren, de gesecureerde aan-
deelhouders en de werknemers. Op deze drie categorieën ga ik in deze bijdrage
nader in, omdat voor mij vooral hun positie met het oog op een eerlijke
verdeling discutabel is.

De curator
Schuldeisers delen in de netto-opbrengst van de failliete boedel. De kosten die
de curator ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers maakt, komen
namelijk ten laste van die boedel. Indien de curator kosten maakt ten behoeve
van een bepaalde schuldeiser, kan hij van die schuldeiser een vergoeding
(boedelbijdrage) vragen voor de werkzaamheden die hij alléén voor deze heeft
verricht.

De curator heeft allengs een aantal publieke taken gekregen, zoals op het
gebied van fraudebestrijding, waarvan je je kunt afvragen in hoeverre de
tijdsbesteding daaraan ten goede komt aan de boedel en in het belang is van de
gezamenlijke schuldeisers. Waar het gaat om fraudebestrijding zal deze afwe-
ging niet zelden ertoe leiden dat de curator niet optreedt tegen een fraudeur of
een bestuurder die de boedel heeft geschaad door wederrechtelijke gedragin-
gen. De belangrijkste reden om geen aangifte te doen, is dat een dergelijke
actie de boedel niet ten goede komt en hieruit evenmin baten voor de boedel
kunnen terugvloeien. Als belangrijkste reden om geen civielrechtelijke mid-
delen in te zetten geldt dat ook deze vaak meer kosten dan opleveren. Er
bestaat weliswaar een vergoedingsregeling, maar die ziet slechts op een
vergoeding van de kosten voor het doen van strafrechtelijke aangifte bij een
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ontoereikende boedel. Deze bescheiden financiële vergoeding zal de curatoren
niet tot actie aanzetten. Het streven van de curator om voor de schuldeisers een
zo groot mogelijk boedelactief te genereren, verdraagt zich niet altijd met het
streven ook belangen van maatschappelijke aard te dienen, zoals werkgele-
genheid, continuïteit van de onderneming en fraudebestrijding. Daarom valt er
mijns inziens veel voor te zeggen om die publieke taken van de curator niet te
financieren uit de boedel, maar uit de publieke middelen. En misschien moeten
we nog verder gaan. Het komt regelmatig voor dat er in een faillissement geen
of onvoldoende geld is om het salaris van de curator te betalen. Dat betekent
nog niet dat de curator geen werk hoeft te verrichten. Eigenlijk is dat een
onwenselijke situatie. In wezen is de functie van de curator een publieke
functie. Ook met diens streven voor de schuldeisers een zo groot mogelijk
boedelactief te genereren is een publiek belang gediend. Je zou kunnen zeggen
dat dit streven zich al slecht verdraagt met het feit dat uit dat boedelactief eerst
zijn eigen salaris moet worden betaald. Bovendien vervult de curator zijn taak
niet in opdracht van die gezamenlijke schuldeisers. Dus waarom zouden ze
hem als het ware voor die taak uit de boedel betalen? Een praktisch effect van
volledige financiering van de (publieke) taken van de curator uit de publieke
middelen is dat het niet meer van belang is te reconstrueren waar de ene
publieke taak, die nu noch ten laste van de boedel komt, ophoudt en de andere
publieke taak, die soms deels al uit publieke middelen wordt gefinancierd
(fraudebestrijding), begint. Dat kan ook schelen in het aantal rechtszaken.

Financiering van de (wettelijke) taken van de curator uit de publieke middelen
acht ik zuiverder en ook eerlijker, zowel tegenover de schuldeisers als
tegenover het publiek.

Gesecureerde aandeelhouders
Dat crediteuren met zekerheidsrechten voorrang hebben boven crediteuren
zonder zekerheidsrechten behoeft in zijn algemeenheid geen betoog. In het
geval van faillissement is dat mijns inziens echter anders wanneer het gaat om
aandeelhouders met zekerheidsrechten (hierna: gesecureerde aandeelhouders).
Dat vloeit voort uit principes van ondernemingsrecht en corporate governance.

Aandeelhouders verschaffen als uitgangspunt risicodragend vermogen aan de
vennootschap in de vorm van kapitaal. In faillissement staan aandeelhouders
achter in de rij en krijgen zij pas iets als de schuldeisers volledig zijn voldaan.
Deze achtergestelde positie in faillissement vormt de keerzijde van de rechten
van aandeelhouders buiten faillissement. Buiten faillissement zijn de aandeel-
houders gerechtigd tot de winsten en hebben zij zeggenschap over de koers van
de vennootschap.
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Voor aandeelhouders is het veelal aantrekkelijk om de investering die zij
doen in de vennootschap, niet in de vorm van kapitaal te doen, maar in de vorm
van een lening aan de vennootschap. Voor een symbolisch of verwaarloosbaar
klein bedrag, krijgt de aandeelhouder dan nog steeds alle aandelen in de
vennootschap en blijft daarmee gerechtigd tot het volledige upside potentieel
in de vennootschap. De werkelijke investering in de vennootschap door de
aandeelhouder geschiedt dan middels leningen. Hierdoor staat de aandeelhou-
der niet meer achteraan in de rij in faillissement, maar deelt hij met andere
schuldeisers waardoor andere schuldeisers nog minder ontvangen. De over-
treffende trap hierin is de situatie waarin de aandeelhouder ook zekerheids-
rechten (rechten van pand en hypotheek) bedingt op de activa van de
vennootschap. De aandeelhouder staat dan niet meer achteraan in de rij,
maar juist vooraan.

Naar Nederlands recht zijn er geen wettelijke grenzen gesteld aan een
dubbele positie van aandeelhouders; dubbel in die zin dat de aandeelhouder
tevens crediteur is. In diverse andere landen, zoals in Duitsland, Oostenrijk,
Spanje, Italië en de Verenigde Staten, zijn wel dergelijke regels opgenomen die
onder nadere voorwaarden de leningen verschaft door aandeelhouders als
kapitaal behandelen.

De dubbele positie van aandeelhouders leidt tot verschillende ongewenste
uitkomsten en in de praktijk ook regelmatig tot excessen. De omstandigheid
dat de aandeelhouder niet achteraan staat, maar middels zekerheden juist
vooraan, leidt er niet enkel toe dat niet betaalde leveranciers en andere
schuldeisers moeten constateren dat zij niet voldaan worden, maar ook dat
de waarde van hun prestaties in faillissement naar de aandeelhouders vloeit.
Indien de aandeelhouder geen zekerheden heeft bedongen, moeten deze
schuldeisers de waarde nog immer delen. Dergelijke uitkomsten worden
terecht als oneerlijk ervaren. Het argument dat leveranciers als schuldeiser
dan zelf maar beter moeten opletten, gaat niet op omdat het zowel de rol van
aandeelhouders als de rol van leveranciers in onze economie miskent alsmede
hun verschillende kennisniveaus. Aandeelhouders hebben als rol risicodragend
vermogen te investeren in kansrijke projecten. Leveranciers hebben als rol zo
efficiënt mogelijk goederen te leveren om dergelijke projecten tot wasdom te
brengen. Dat de leveranciers uiteindelijk door een dubbele positie van
aandeelhouders meer het ondernemingsrisico dragen dan de aandeelhouders
zelf, verhoudt zich niet met deze basale uitgangspunten. Ook consumenten die
aanbetalingen doen of online kopen, lopen niet alleen het risico hun geld kwijt
te zijn in geval van faillissement, maar ook het risico te moeten constateren dat
de betaling naar de aandeelhouder vloeit zoals in het geval van het faillisse-
ment van V&D. In het geval van V&D financierde de private equity-
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aandeelhouder Sun Capital de activiteiten van V&D middels leningen gedekt
door zekerheid.

Die dubbele positie van aandeelhouders is moeilijk te verenigen met de
uitgangspunten van het ondernemingsrecht, waarbij de rechten van aandeel-
houders juist gerechtvaardigd worden doordat zij middels risicodragend
vermogen zouden financieren. Door de dubbele positie lopen de aandeelhou-
ders minder risico’s en de leveranciers en andere schuldeisers juist meer.
Omdat de aandeelhouder nog wel de volledige upside krijgt, maar niet of veel
minder risico loopt bij het mislukken van de onderneming, zal de aandeel-
houder veel meer risico’s gaan nemen. Mits goed gestructureerd, kan de
aandeelhouder zijn investering zo vormgeven dat hij bij succes de volledige
winst krijgt en bij verlies geheel of grotendeels zijn inleg terugkrijgt.
Tegelijkertijd wordt de vennootschap zelf ook nog verzwakt, doordat er geen
of aanzienlijk minder eigen vermogen is om tegenslagen op te vangen.

Het faillissementsrecht dreigt zich door het toelaten van de dubbele positie
tegen de belangen van de schuldeisers te keren, wier belangen het faillisse-
mentsrecht juist behoort te beschermen. Waar de aandeelhouder van oudsher
uitgespeeld was in faillissement, eist deze steeds meer in faillissement een
dominante positie op. Zo sterk zelfs dat de curator in toenemende mate niet
meer voor schuldeisers optreedt, maar voor de aandeelhouder. Dit doet zich
met name voor als de aandeelhouder ook zekerheidsrechten op de activa van de
vennootschap heeft bedongen. De aandeelhouder gedraagt zich dan als bank en
heeft ook de mogelijkheid zelf de activa te verkopen op basis van zijn
zekerheidsrecht, net als een executerende bank die bevoegdheid zou hebben.
Een variant in deze context is die waarin de aandeelhouder niet alleen als
verkoper optreedt, maar ook weer als koper. De koopprijs die de aandeelhou-
der dan betaalt om de activa te verkrijgen, betaalt hij dan aan zichzelf. Hij
betaalt dit dan niet werkelijk, maar verrekent dit. In de praktijk wordt dit wel
een credit bid genoemd.

In de figuur van een credit bid door de aandeelhouder wordt het excessieve
karakter van de problematiek verder verduidelijkt. Van oudsher was de
aandeelhouder zijn investering in geval van faillissement als gevolg van
geaccumuleerde verliezen kwijt. Het geld dat de aandeelhouder als kapitaal
verstrekt had, was dan als het ware opgegeten door aanhoudende verliezen.
Indien de aandeelhouder echter geen kapitaal verschaft, maar leningen tegen
zekerheid verstrekt, kan de aandeelhouder het eerder geleende bedrag inzetten
om de activa te verkrijgen. De investering door de aandeelhouder wordt dan
niet meer opgegeten door aanhoudende verliezen. Aanhoudende verliezen
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worden dan opgebouwd tot een vordering van de aandeelhouder met zeker-
heid. Deze opgebouwde vordering staat niet achter bij andere schuldeisers,
maar juist voor. De aandeelhouder kan deze vordering ook inzetten tegen
andere schuldeisers in faillissement. Zo kan het faillissement verworden tot
een rituele dans, waarbij de aandeelhouder zowel voor, tijdens als na datum
faillissement de activa klemvast heeft (McGregor).

De dubbele positie van aandeelhouders ondergraaft niet enkel de positie van
zwakkere schuldeisers zoals leveranciers, aanbetalende consumenten en de
fiscus. Ook de wettelijke bescherming van werknemers wordt illusoir. De
onderneming gefinancierd door aandeelhouders met zekerheden leidt tot de
ongerijmde uitkomst dat de aandeelhouder ook in faillissement de regie
behoudt. Een op dergelijke wijze gefinancierde onderneming kan eenvoudig
door faillissement gaan, met achterlating van werknemers. Na het faillissement
is er weliswaar een nieuwe vennootschap, maar zijn de aandeelhouders de
facto blijven zitten. De aandeelhouder kan, als hij van overtollig/oud personeel
af wil, de vennootschap onvoorbereid en zonder pre-pack failliet laten gaan.
Als na twee weken nog geen bevredigende oplossing is gevonden, kan de
aandeelhouder immers nog steeds de activa en daarmee de onderneming uit
faillissement kopen, dan mogelijk zonder overgang van personeel. Bedacht
dient te worden dat bij het eerste McGregor faillissement de onderneming uit
faillissement werd gekocht door de zittende aandeelhouders met achterlating
van werknemers.

De aandeelhouder kan in faillissement aan zichzelf verkopen, of krijgt op basis
van zijn zekerheden zijn gedane investeringen terug. In beide gevallen komt de
waarde in de eerste plaats ten goede aan de aandeelhouder, waardoor het
faillissement met inherente verliezen voor gewone schuldeisers, ineens een
aantrekkelijke optie voor de aandeelhouder wordt. Een aandeelhouder die
wordt aangesproken op grond van onrechtmatige daad of faillissementspau-
liana voor de nadelige gevolgen van het financieren met leningen in plaats van
eigen vermogen, kan zich gemakkelijk verweren met de stelling dat hij niet
nader gefinancierd zou hebben indien de gevergde wetenschap van een
naderend faillissement er geweest was. De problematiek van een dubbele
positie van aandeelhouders gaat echter niet primair om handelingen verricht in
het zicht van een naderend faillissement of een min of meer opzettelijke
benadeling van schuldeisers. Bij het financieren middels leningen, al dan niet
tegen zekerheid, gaat het om een oneigenlijke afwenteling van het onder-
nemersrisico door aandeelhouders op schuldeisers. Ook heeft de onrechtmatige
daad als bijkomend nadeel dat dit leerstuk in de onderhavige context sterk de
connotatie heeft van onbehoorlijk en moreel verwerpelijk handelen, hetgeen
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discussies omtrent boedelherstel onnodig bemoeilijkt. De aandeelhouder als
architect van kapitaalstructuur, kan zich daarbij ook nog eens te gemakkelijk
verschuilen achter de bestuurders als handelende vertegenwoordigers van de
vennootschap.

Mijns inziens is daarom een heldere regeling wenselijk die op algemene wijze
grenzen stelt aan een dubbele positie van aandeelhouders en zich primair richt
op de aandeelhouder als financier van de vennootschap. Daarmee wordt de
balans tussen aandeelhouders en schuldeisers binnen het ondernemingsrecht
hersteld en recht gedaan aan het uitgangspunt dat degenen die bij een bepaalde
beslissing of maatregel baat hebben, ook tot op zekere hoogte de lasten (kosten
en risico’s) daarvan moeten dragen. Aandeelhouders genieten reeds het
voorrecht van beperkte aansprakelijkheid. Er bestaat geen noodzaak en ook
geen rechtvaardiging aandeelhouders daarenboven ook nog het recht te geven
naar eigen believen de vorm van de investering die zij vervolgens in hun eigen
vennootschap doen, als een lening aan te merken en daarvoor in faillissement
nog bij schuldeisers te laten voordringen.

Op basis van bovenstaande overwegingen en ter bescherming van leveranciers,
consumenten, fiscus en werknemers, stel ik een alternatieve regeling omtrent
achterstelling van aandeelhouders voor, die kan worden beschouwd als een
wettelijke variant van wat professionele partijen onderling in de regel over-
eenkomen als ze de problematiek onderkennen en in staat zijn hierover te
onderhandelen. De voorgestelde regeling sluit dan ook aan bij wat partijen zelf
overeenkomen als zij er over kunnen onderhandelen. De regeling kan eenvou-
dig als derde lid worden toegevoegd aan de huidige bepaling omtrent
contractuele achterstelling in artikel 3:277 BW: “Vorderingen van aandeel-
houders worden achtergesteld behandeld in faillissement, tenzij: a. de aan-
deelhouder direct en indirect minder dan 10% van de aandelen in de
vennootschap houdt en niet betrokken is bij de leiding over de onderneming,
of b. de aandeelhouder de aandelen in de voorgaande vijf jaren middels een
gerechtelijke omzetting van schuld in aandelen heeft verkregen.” In deze
regeling worden de facto alle vorderingen van aandeelhouders achtergesteld.
Hierbij zouden wel uitzonderingen gemaakt moeten worden voor schuldeisers
die in een bepaalde periode voorafgaand aan het faillissement aandeelhouder
zijn geworden bij een eerdere reddingspoging en voor kleine aandeelhouders,
die minder dan 10% van de aandelen bezitten.

De voorgestelde regeling sluit in de kern aan bij het Duitse recht zoals dat
sinds 2008 geldt. Hierbij zijn ook kort gezegd alle vorderingen van aandeel-
houders achtergesteld, tenzij de aandeelhouder minder dan 10% van de
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aandelen houdt en ook niet betrokken is bij de leiding van de onderneming of
de aandelen heeft verkregen middels een debt for equity swap in het kader van
de reorganisatieprocedure. Groot voordeel van een dergelijke regeling is dat
partijen weten waar zij aan toe zijn. Ook de toepassing in de praktijk is
eenvoudig. Met name hoeft de curator zich niet te verdiepen in subjectieve
criteria, zoals wel het geval is onder bijvoorbeeld de faillissementspauliana,
waar de curator altijd nog wetenschap van benadeling dient te stellen en zo
nodig te bewijzen.

Om te voorkomen dat het regime van achterstelling geheel uitgehold zou
worden door terugbetalingen van dergelijke vorderingen in aanloop naar het
faillissement, dient ook de pauliana een regeling te bevatten ten aanzien van
vorderingen van aandeelhouders die in faillissement achtergesteld zijn. Daar-
toe kan aan art. 42 Fw een extra lid 4 worden toegevoegd: “Voor de werking
van dit artikel geldt dat de terugbetaling van een lening die op grond van
artikel 3:277 lid 3 achtergesteld is, als onverplicht heeft te gelden.” Daarmee is
deze regeling nog aanzienlijk lichter voor aandeelhouders dan het Duitse
regime, waar kort gezegd zonder nadere vereisten alle betalingen op aandeel-
houdersleningen in het jaar voor faillissement teruggevorderd kunnen worden.
Naar Nederlands recht zal aan beide zijden wetenschap van benadeling
aanwezig moeten zijn geweest, welke wetenschap op grond van art. 43 Fw
onder omstandigheden vermoed zal worden. De verplichting tot terugbetaling
door de aandeelhouder aan de boedel, staat of valt dan met de vraag of de
aandeelhouder wel of geen wetenschap van benadeling van schuldeisers in de
zin van art. 42 Fw had.

Ten slotte dient er nog een regel aan de pauliana-bepalingen toegevoegd te
worden omtrent zekerheidsrechten. Kort gezegd dient bepaald te worden dat de
bepalingen omtrent achterstelling niet omzeild kunnen worden door het
bedingen van zekerheidsrechten. Daartoe stel ik een nieuw lid 5 voor art. 42
Fw voor: “Zekerheidsrechten gevestigd voor leningen die op grond van artikel
3:277 lid 3 BW achtergesteld zijn, zijn in verhouding tot de aandeelhouder
vernietigbaar.” Het effect van deze bepaling is ten eerste dat leningen waarvan
achterstelling beoogd is, ook daadwerkelijk achtergesteld zijn. Een tweede
effect is dat ten aanzien van de uitwinning van zekerheidsrechten in aanloop
naar het faillissement, de zekerheidsrechten hun werking in verhouding tot de
aandeelhouder verliezen. In de verhouding tot de aandeelhouder, heeft de
voldoening van de aandeelhouder dan als een onverplichte rechtshandeling te
gelden. Voor zover een aandeelhouder zekerheidsrechten heeft uitgewonnen en
de goederen als executerend zekerheidsgerechtigde aan derden heeft overge-
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dragen, blijft deze overdracht in stand en vormt slechts de voldoening van de
aandeelhouder onderwerp van de regeling.

Wat mij betreft zijn varianten hierop ook denkbaar, zolang die bijdragen aan
het beoogde effect.

Werknemers
Voor curatoren en diegenen die ondernemingen in financieel zwaar weer
beroepsmatig ondersteunen werden en worden werknemers vooral als kosten-
post beschouwd. Dat was al zo in de 19e eeuw en is sindsdien in essentie niet
veranderd. Als er in geval van insolventie wel zorg is om andere groepen dan
de geldschieters, dan is het zorg om patiënten (Slotervaartziekenhuis), consu-
menten (V&D) of ouders (Estro). Pas in de jaren zestig van de vorige eeuw
kwam in Nederland enige aandacht voor de gevolgen van een faillissement
voor werknemers. Daarna is het vooral Europese regelgeving geweest die een
aanzet heeft gegeven tot initiatieven in Nederland om de positie van werkne-
mers bij (dreigende) insolventie te verbeteren.

De geringe aandacht voor de positie van werknemers is opmerkelijk. De
gevolgen van een faillissement zijn voor geen enkele groep personen zo groot
als juist voor de werknemers. Niet alleen verliezen ze door een faillissement
hun bron van inkomsten en dus bestaanszekerheid, maar ook zijn ze al hun
investeringen (in arbeid, kennisoverdracht, scholing, contacten, netwerk, toe-
wijding, leefpatroon, toekomstplannen, enz.) in dat bedrijf kwijt. Als ze geluk
hebben vinden ze ander werk in de buurt waar ze eventueel met hun gezin een
bestaan hebben opgebouwd. In het ergste geval zijn ze alles kwijt. Wel zijn
loon- en pensioenvorderingen bevoorrechte boedelschulden (algemeen voor-
recht op grond van art. 3:288 aanhef en onder c, d en e BW). Bovendien
waarborgt de loongarantieregeling dat ze de reeds voor het bedrijf gewerkte
uren doorgaans volledig uitbetaald krijgen.

In schril contrast met die grote gevolgen staat dat werknemers afgezien van
hun eigen bijdrage in werk in de regel niet of nauwelijks invloed hebben op het
reilen en zeilen van de onderneming en daarover ook niet of nauwelijks
worden geïnformeerd. Voordat het arrest FNV/Smallsteps was gewezen kwam
het regelmatig voor dat werknemers, inclusief de ondernemingsraadsleden pas
op de dag van de faillissementsuitspraak op de hoogte werden gesteld van de
financiële positie van de onderneming. Bedrijfsinformatie is in Nederland ook
in zijn algemeenheid slecht toegankelijk. Publieke registers als het Handels-
register en het UBO- register, die, vergeleken met bijvoorbeeld het Centraal
Handelsregister van Denemarken, toch al weinig informatie bevatten, zijn
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gesloten: je moet betalen voor informatie en kunt die niet vrij doorzoeken.
Daardoor krijgt Nederland in de Global Open Data Index qua bedrijfsin-
formatie een dikke onvoldoende (15 op een schaal van 100, gepositioneerd
tussen Myanmar en Peru), terwijl bijvoorbeeld Frankrijk en Groot-Brittannië
wel optimaal scoren.3

Bezien vanuit het perspectief van ondernemingsrecht en corporate governance
valt vooral het verschil in positie tussen werknemers en aandeelhouders op.
Het bestuur van een vennootschap moet zich bij de uitvoering van zijn taak
richten op het belang van de vennootschap en de met haar verbonden
onderneming. Het belang van de vennootschap richt zich op de continuïteit
van de vennootschap op de langere termijn. Bij de toepassing van de norm van
het vennootschappelijk belang moet het bestuur telkens de belangen afwegen
van de verschillende betrokkenen, zoals aandeelhouders, crediteuren en
werknemers. De bestuurders mogen niet bij voorbaat het belang van de
aandeelhouders dan wel de werknemers laten prevaleren. In een financiële
crisissituatie, al dan niet omkeerbaar, komt het nog wel eens voor dat
bestuurders de neiging hebben om ofwel hun ogen te sluiten voor de
problemen, en deze te onderschatten, ook met de te rooskleurige gedachte
dat ‘het wel goed komt’ ofwel om (onaanvaardbare) risico’s te nemen teneinde
het financiële tij te keren, niet zelden ook vanuit eigen belang. Op het bestuur
rust de plicht om in te grijpen indien de onderneming in financieel zwaar weer
terecht dreigt te komen of verkeert. Indien de crisis onomkeerbaar is, heeft het
bestuur tot taak een zodanig proces in te richten dat de insolventie van de
onderneming zo efficiënt mogelijk plaatsvindt met zo min mogelijk waarde-
verlies en met het oog op het voorkomen van verdere schade voor derden
(zoals leveranciers en afnemers) tot het moment waarop de insolventieproce-
dure daadwerkelijk in gang is gezet. Ook in die situatie kan er echter een lange(r)
termijnbelang aanwezig zijn, bijvoorbeeld doordat een deel van de onderneming
na een insolventie kan worden voortgezet met bijbehorend behoud van werkge-
legenheid.

Indien een vennootschap tekortschiet in de nakoming van een verbintenis of
een onrechtmatige daad pleegt, is het uitgangspunt dat alleen de vennootschap
aansprakelijk is voor de daaruit voortvloeiende schade. Onder bijzondere
omstandigheden kan echter daarnaast ook de bestuurder van de vennootschap
aansprakelijk zijn. Van bestuurders wordt verwacht dat zij (tijdig) op een
zorgvuldige en gecalculeerde wijze laveren binnen het spanningsveld dat
ontstaat door de veelal tegengestelde belangen van de diverse stakeholders,

3. Zie: https://index.okfn.org/dataset/companies.
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dit in de wetenschap dat in een dergelijke situatie zekerheid over wat er in de
toekomst gebeurt niet bestaat. De ervaring leert dat hoe eerder bestuurders
ingrijpen en de onderneming in financieel zwaar weer herstructureren, des te
groter de kans op succes. Het bestuur dient, waar en indien mogelijk,
transparantie te betrachten richting de stakeholders.

Krachtens art. 3 van de eerdergenoemde Richtlijn (EU) 2017/1132 (betreffende
herstructurering en insolventie) moeten de lidstaten ervoor zorgen dat schul-
denaren toegang hebben tot één of meer duidelijke en transparante instrumen-
ten voor vroegtijdige waarschuwing waarmee omstandigheden kunnen worden
opgespoord die kunnen leiden tot dreigende insolventie en waarmee hen kan
worden gesignaleerd dat onverwijld actie moet worden ondernomen. Instru-
menten voor vroegtijdige waarschuwing kunnen het volgende omvatten:
a) waarschuwingsmechanismen indien de schuldenaar bepaalde soorten beta-
lingen niet heeft verricht; b) adviesdiensten van overheids- of particuliere
organisaties; en c) stimulansen krachtens nationaal recht om derden met
relevante informatie over de schuldenaar, zoals boekhouders, belasting- of
socialezekerheidsdiensten, ertoe aan te zetten een negatieve ontwikkeling aan
de schuldenaar te signaleren.

De lidstaten moeten er tevens voor zorgen dat schuldenaren en werk-
nemersvertegenwoordigers toegang hebben tot relevante en actuele informatie
over de beschikbaarheid van instrumenten voor vroegtijdige waarschuwing en
dat de toegang tot instrumenten voor vroegtijdige waarschuwing openbaar
online beschikbaar is. Tot slot kunnen de lidstaten de werknemersvertegen-
woordigers steun verstrekken bij de beoordeling van de economische situatie
van de schuldenaar.

Krachtens art. 19 van de richtlijn dienen de lidstaten ervoor te zorgen dat bij
een dreigende insolventie de bestuurders ten minste voldoende rekening
houden met het volgende: a) de belangen van de schuldeisers, kapitaalhouders
en andere belanghebbenden; b) de noodzaak stappen te ondernemen ter
voorkoming van insolventie; alsmede c) de noodzaak opzettelijke handelingen
of grove nalatigheid te vermijden die de levensvatbaarheid van de onderne-
ming bedreigen.

De ondernemingsraad is voor zijn informatie over de financiële positie van de
onderneming thans afhankelijk van de financiële gegevens die de ondernemer
hem verstrekt (art. 31a WOR). De praktijk wijst uit dat de ondernemer zeer
terughoudend is in het verstrekken van de relevante informatie en dat de
ondernemingsraad vaak pas kennisneemt van de slechte financiële positie als
het te laat is om insolventie of faillissement af te wenden. Daarbij speelt
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waarschijnlijk ook een rol dat een faillissement vaak te wijten is aan wanbe-
heer en slecht management, derhalve de schuld is van de ondernemer zelf.

De ondernemingsraad wordt slechts zeer zelden betrokken bij strategische
keuzes, die op termijn wel tot insolventie kunnen leiden. Als de ondernemer de
ondernemingsraad niet vroegtijdig waarschuwt, wie moet dat dan wel doen?
Bij de discussie in het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) werd
als mogelijk instrument voor vroegtijdige waarschuwing een wettelijke ver-
plichting voor accountants genoemd om rechtstreeks de ondernemingsraad te
informeren in geval van een dreigende slechte financiële positie van de
onderneming. De European Law Institute (ELI) beveelt aan dat derden met
relevante informatie, zoals accountants en belastingadviseurs, worden gesti-
muleerd of zelfs wettelijk verplicht om elke relevante negatieve ontwikkeling
in de financiële positie van een bedrijf te signaleren. Dat komt overeen met het
bepaalde in art. 3 lid 2 aanhef en onder c van de richtlijn. Wat moet er gebeuren
als de bedoelde derden vroegtijdig de onderneming informeren over relevante
negatieve ontwikkelingen in de financiële positie en het bestuur handelt daar
niet naar en ziet daarin ook geen aanleiding om de ondernemingsraad te
informeren? Het antwoord dat dit uitsluitend de verantwoordelijkheid van het
bestuur is en dat de bestuursleden achteraf aansprakelijk gesteld kunnen
worden is allerminst bevredigend. Mijns inziens valt er veel voor te zeggen
om een systeem in te voeren waarin bedoelde derden, die omstandigheden
signaleren die tot dreigende insolventie kunnen leiden, verplicht worden om
daarover eerst de onderneming zelf te informeren en, indien de verantwoor-
delijke bestuurders dat binnen een korte termijn (twee weken) zelf niet doen,
ook de ondernemingsraad. Bij die derden gaat het dan om de accountants en
om gekwalificeerde schuldeisers, schuldeisers die verondersteld worden goed
geïnformeerd en toegerust te zijn en voldoende in staat om voor de eigen
belangen op te komen, zoals banken en de belastingdienst.

Die gekwalificeerde schuldeisers hebben echter op hun beurt niet altijd een
incentive om hun informatie te delen. Daarom zou op nalatigheid de sanctie
van verlies van de status van separatist of preferente schuldeiser gezet kunnen
worden. Op nalatigheid door de accountant kan een straf- en/of tuchtrechtelijke
sanctie worden gezet.

Resumerend: hoe kan het eerlijker?

In het voorgaande is betoogd dat financiering van de taken van de curator uit
de publieke middelen zuiverder en eerlijker is, zowel tegenover de schuldeisers
als tegenover het publiek. Enerzijds valt niet goed in te zien waarom het dienen
van het algemeen belang door de curator gefinancierd zou moeten worden door
de schuldeisers. Anderzijds valt evenmin goed in te zien waarom het dienen
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van de belangen van de schuldeisers door de curator ten koste zou moeten gaan
van het algemeen belang.

Ook is betoogd dat het oneerlijk en onwenselijk is dat een aandeelhouder met
zekerheidsrechten zijn investering zo kan vormgeven dat hij bij succes van de
onderneming de volledige winst krijgt en bij verlies geheel of grotendeels zijn
inleg terug. Die dubbele positie is zowel riskant voor het voortbestaan van de
onderneming als schadelijk voor de overige schuldeisers in geval van faillis-
sement. Een logische keuze is die van achterstelling van de vorderingen van
aandeelhouders in faillissement.

Tot slot lopen werknemers het grootste risico als de onderneming in zwaar
weer verkeert, maar is hun positie het zwakst. In de praktijk blijkt dat zij en de
ondernemingsraad als hun vertegenwoordiging door het bestuur van de
onderneming doorgaans niet of volstrekt onvoldoende en altijd te laat over
de mogelijkheid van een faillissement bij ongewijzigd beleid worden geïn-
formeerd. Vooral ten opzichte van aandeelhouders is sprake van een wanver-
houding. Ook andere betrokken partijen voelen niet de behoefte om de
ondernemingsraad te informeren, aangezien werknemers vooral als een kosten-
post worden gezien. Is de onderneming eenmaal failliet, dan helpt de
aansprakelijkheid van bestuur en bestuursleden hooguit een beetje om de put
te dempen. Daarom heb ik in het voorgaande gepleit voor een wettelijke
regeling die belanghebbende en beter geïnformeerde derden op straffe van een
sanctie verplicht om de ondernemingsraad bijtijds te informeren indien het
bestuur in gebreke blijft.

Rik van Steenbergen
4 januari 2022
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Regulering van aandeelhoudersleningen: welke norm is
in het geding?

MR. S.H. WIGGERS1

1. Inleiding

In een bundel over de vraag wat een eerlijke verdeling van de faillissements-
boedel is, ontkomt men er niet aan ook de positie van de aandeelhouder te
overwegen. Het komt niet veel voor dat er in faillissement een uitkering wordt
gedaan aan concurrente crediteuren; en als dat al gebeurt ontvangen de
concurrenten vaak maar een klein percentage van hun vordering. Indien ook
de (groot)aandeelhouder als concurrente schuldeiser aanspraak maakt op een
deel van die uitkering, wordt daar wel eens met argwaan op gereageerd.

Ook in de literatuur speelt al jaren een discussie over de vraag of aandeel-
houdersleningen moeten worden gereguleerd, wat er volgens sommigen toe
zou moeten leiden dat aandeelhouders in bepaalde omstandigheden niet of
enkel achtergesteld aanspraak kunnen maken op een uitkering in faillissement.
Aan de wetgever wordt ook concreet voorgelegd of hij een dergelijke regule-
ring in de wet wil opnemen.2 Hoe die regulering er precies uit zou moeten zien
blijft echter de vraag. Een van de vormen van regulering die is voorgesteld, is
dat als de aandeelhouder een lening verstrekt op het moment dat een derde dat
niet meer zou doen, de uit die lening voortvloeiende vordering zou worden
achtergesteld indien het faillissement van de vennootschap volgt.3

Als men voor de vraag staat of het rechtvaardig is dat de aandeelhouder als
concurrente crediteur aanschuift, of in welke gevallen de wetgever aandeel-
houdersleningen zou moeten reguleren, is het belangrijk goed voor ogen te
hebben welke norm men daarbij in gedachten heeft die in het concrete geval in
het geding zou zijn. Is dat de norm dat aandeelhouders de schuldeisers niet
mogen benadelen? Of gaat het erom dat het de rol van de aandeelhouder als
winstgerechtigde is om risicodrager te zijn en in geval van faillissement achter
in de rij zou moeten staan? Met andere woorden: bestaat er een normatieve

1. Steven Wiggers is advocaat bij Bergh Stoop & Sanders in Amsterdam
2. A. Karapetian, M.L. Lennarts & F.M.J. Verstijlen, ‘De positie van concurrente schuldeisers

in faillissement’, RUG 2021, par. 3.9.
3. Zie De Weijs, Ondernemingsrecht 2016/123, p. 18

219



relatie tussen het recht op winstdeling en de verschaffing van risicodragend
kapitaal?

In deze bijdrage doe ik een poging het onderscheid tussen de verschillende
relevante normen te duiden. Daarbij beoog ik niet de hele discussie omtrent de
regulering van aandeelhoudersleningen samen te vatten. Dat hebben anderen
immers al vaker en beter gedaan.4 Wel zal ik uiteenzetten welke financie-
ringsvrijheid aandeelhouders naar Nederlands recht genieten en welke normen
op dit moment worden toegepast in wet en jurisprudentie ten aanzien van de
inperking van die vrijheid. Ten slotte bespreek ik het voornoemde voorstel tot
implementatie van regulering van aandeelhoudersleningen, en hoe de discussie
daarover verschillend is, afhangende van de norm die men met die regulering
beoogd te handhaven.

2. Vrijheid van financiering

De aandeelhouder van een Nederlandse BV heeft de vrijheid om de vennoot-
schap naar eigen inzicht te financieren met eigen en vreemd vermogen. Sinds
de invoering van de flex-BV in 2012 is het minimumkapitaal voor de BV
afgeschaft en hoeft de aandeelhouder dus slechts EUR 1 euro(cent) aan
kapitaal in te brengen om de vennootschap op te richten. Het voorheen
geldende minimumkapitaal van EUR 18.000 werd gezien als buffervermogen
voor de vennootschap, maar leverde in de praktijk weinig zekerheid op dat de
vennootschap ook daadwerkelijk over een buffer beschikte. Dat is al goed voor
te stellen bij een grotere onderneming waarvoor het bedrag van EUR 18.000
gering is. Als bovendien de buffer eenmaal was verspeeld, gold er geen
verplichting om die weer aan te vullen. Terwijl het minimumkapitaal werd
afgeschaft werd de aansprakelijkheid van bestuurders en aandeelhouders bij de
flexibilisering van het BV-recht juist verzwaard. Dat gebeurde bijvoorbeeld
met art. 2:248 BW (aansprakelijkheid van de bestuurder voor het faillisse-
mentstekort in geval van kennelijk onbehoorlijk bestuur) en art. 2:216 lid 3
BW (aansprakelijkheid van de bestuurder en aandeelhouder ingeval dividend
wordt uitgekeerd en de vennootschap daardoor haar lopende verplichtingen
niet meer kan voldoen). Daarmee kwam de nadruk minder te liggen op de
wijze waarop de aandeelhouder de vennootschap al dan niet financierde, en
meer op de wijze waarop de vennootschap daarna omgaat met de beschikbare
middelen.

4. Zie bijvoorbeeld J. Barneveld in ‘Financiering en vermogensonttrekking door aandeel-
houders’, Deventer: Kluwer 2014 en N. Minkjan in ‘Financieren met aandeelhouders-
leningen – De risico’s en de gevolgen in faillissement’, Weert: Celsus juridische uitgeverij,
2020.
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Het is dus in theorie mogelijk dat een aandeelhouder de vennootschap volledig
financiert met vreemd vermogen. Die financiering kan van derden komen,
maar kan de aandeelhouder ook zelf verstrekken. Een belangrijk voordeel voor
de aandeelhouder om financiering niet als kapitaal te verstrekken maar als
lening, is dat de rente op een (aandeelhouders)lening fiscaal als kosten hebben
te gelden en dus de belastbare winst van de vennootschap drukt. Een ander
voordeel kan het creëren van leverage zijn,5 alhoewel dat effect voor een
aandeelhouder minder is als hij de financiering zelf verstrekt. Ten slotte
beperkt een lening de exposure van de aandeelhouder, omdat hij in faillisse-
ment een concurrente vordering heeft tot terugbetaling van het geleende geld
met rente.

Een nadeel is dat het verstrekken van een lening geen recht geeft op een groter
aandeel in de vennootschap ten opzichte van andere aandeelhouders. Als een
aandeelhouder betrokken is bij de oprichting van een vennootschap (of daar
later in stapt) en besluit zijn investering niet op de aandelen te storten, maar als
lening te verstrekken, zal zijn aandeel dus beperkt blijven ten opzichte van
aandeelhouders die hun financiering wel als kapitaal verstrekken. Een ander
nadeel is dat het financieren van een vennootschap met door de aandeelhouder
zelf verschaft vreemd vermogen, de mogelijkheden kan beperken om finan-
ciering van derden aan te trekken. Een bank zal in voorkomend geval
verlangen dat de lening van de aandeelhouder in ieder geval wordt achterge-
steld ten opzichte van de vordering van de bank. Dat betekent overigens dat ten
opzichte van de onvrijwillige schuldeisers, zoals de concurrente handels-
crediteuren, de aandeelhouderslening als concurrente vordering kan blijven
gelden. Een bank zal doorgaans in ieder geval niet accepteren dat de
vennootschap zekerheden op haar vermogen vestigt ten behoeve van de
aandeelhouder.

De Nederlandse wet bevat voorts geen verplichting voor de aandeelhouder om
gedurende het bestaan van de vennootschap op enige wijze kapitaal bij te
storten. Er is uiteraard wel een beperking aan het uitkeren van dividend
(art. 2:216 lid 3 BW). Als de vennootschap dus op enig moment onvoldoende
kapitaal heeft om haar lopende verplichtingen te voldoen, dan hoeft de
aandeelhouder de vennootschap niet uit de problemen te helpen – tenzij hij
kort daarvoor dividend heeft uitgekeerd dat aanleiding is geweest voor het
tekort.

5. Zie voor een uiteenzetting van dit mechanisme De Weijs in Grenzen aan financierings-
vrijheid, Deventer: Wolters Kluwer 2020, hoofdstuk 2.
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Als het tot een faillissement van de vennootschap komt, wordt een aandeel-
houderslening in principe niet achtergesteld behandeld. Het uitgangspunt is
immers dat iedere schuldeiser, behoudens voorrang, een gelijk recht heeft te
worden voldaan (art. 3:277 lid 1 BW). De enige mogelijkheid van achterstel-
ling die de wet noemt is die van contractuele achterstelling (art. 3:277 lid 2
BW).

De aandeelhouder geniet dus naar Nederlands recht in beginsel een grote
financieringsvrijheid. In de rechtspraak is deze financieringsvrijheid op ver-
schillende manieren ingeperkt. In de volgende paragraaf bespreek ik welke
norm in die rechtspraak wordt gehandhaafd.

3. Achterstelling in de rechtspraak

Een bekende uitspraak die vaak wordt aangehaald als startpunt van de
discussie, is het Carrier 1-arrest van het Hof Amsterdam.6 In deze zaak
bood de schuldenaar in surseance een schuldeisersakkoord aan ter homologa-
tie, waarbij de schuldeisers een uitkering van 33% op hun vorderingen werd
aangeboden, behalve de 100% aandeelhouder, die slechts 5,6% zou ontvangen.
Bij de behandeling van de homologatie van het akkoord, waartegen de
aandeelhouder in hoger beroep was gegaan, oordeelde het Hof dat er bijzon-
dere omstandigheden aanwezig waren, waaronder de ongelijke behandeling
van de schuldeisers was gerechtvaardigd. Die omstandigheden bestonden er
onder meer uit (i) dat de vordering van de aandeelhouder voortvloeide uit een
lening die deels het karakter zou hebben van een kapitaalinjectie, en (ii) dat als
de homologatie zou worden geweigerd, een faillissement zou volgen waarin
over de schuldeisers weinig te verdelen zou zijn. Van de aandeelhouder mocht
daarom worden verwacht dat hij de belangen van andere schuldeisers in acht
zou nemen en de lagere uitkering zou accepteren. Bij duiding van deze
uitspraak moeten we niet uit het oog verliezen dat het hier gaat om de
homologatie van een surseance akkoord en niet over de civiele kwalificatie
van de vordering van de aandeelhouder. Zoals ook Bartman in zijn noot onder
Carrier 1 uiteenzet, gaat het in deze beslissing waarschijnlijk om de zorgplicht
die een aandeelhouder in bepaalde gevallen kan hebben tegenover schuldeisers
van de vennootschap, welke zorgplicht in dit geval noopt tot aanvaarding van
het aangeboden schuldeisersakkoord. Alhoewel het bijzonder blijft dat het hof
de lening het karakter van een kapitaalsinjectie toeschrijft, behelst de uitspraak
in mijn ogen dus geen herkwalificatie van de vordering als ‘kapitaal’ of
‘achtergesteld’; de uitspraak brengt wel mee dat als een vordering karakterei-

6. Hof Amsterdam 5 november 2005, JOR 2007/51, m.nt. Bartman.
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genschappen van kapitaal heeft, dat kan bijdragen aan een grond voor
rechtvaardiging voor het ongelijk behandelen van de schuldeiser in een
akkoord.

De civiele kwalificatie van aandeelhoudersleningen werd duidelijker met het
arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 10 maart 2015 (P&O/Curatoren
Wind Holding),7 waarin het overweegt:

“Een dergelijke lening – ook wel aangeduid als een intercompany lening of
een aandeelhouderslening – heeft in het Nederlandse rechtssysteem geen
bijzondere status in die zin dat een dergelijke lening automatisch is
achtergesteld. Uit de rechtspraak en de literatuur kan niet worden afgeleid
dat heersende leer zou zijn dat een dergelijke lening achtergesteld is noch
dat een dergelijke achterstelling gewenst zou zijn. Dat een moedervennoot-
schap bij de financiering van haar dochter onder omstandigheden ook
rekening moet houden met de belangen van de (toekomstige) crediteuren
van haar dochtervennootschap wordt algemeen aanvaard. Indien deze
belangen door de moedervennootschap worden geschaad, kan dit onder
andere aanleiding geven voor een aansprakelijkheid van de moederven-
nootschap jegens de crediteuren van de dochtervennootschap op grond van
art. 6:162 BW.

Eventueel zou een achterstelling kunnen worden bereikt via de derogerende
werking van de redelijkheid en de billijkheid. Daarvoor is nodig dat het
beroep van Wind op haar concurrente verhaalspositie ten opzichte van de
handelscrediteuren naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaan-
vaardbaar is.”

Uit dit arrest volgt duidelijk dat aandeelhoudersleningen niet achtergesteld
worden omdat ze nu eenmaal van aandeelhouders zijn. De onrechtmatige daad-
norm en de maatstaven van redelijkheid en billijkheid zijn uiteraard wel van
toepassing op de aandeelhouder. De vraag blijft dan echter welke feiten en
omstandigheden meewegen bij invulling daarvan.

4. De onrechtmatige daad-norm als beperking van de
financieringsvrijheid van aandeelhouders

Onder meer in het Comsys-arrest wordt de financieringsvrijheid van de
aandeelhouder ingeperkt op grond van onrechtmatige daad. De aandeelhouder

7. Hof Arnhem-Leeuwarden, 10 maart 2015, JOR 2015/160, m.nt. Barneveld.
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had in dit geval de financieringsstructuur van de groep zo opgezet dat de
betreffende dochtervennootschap inherent verlieslatend was en volledig af-
hankelijk van de rekening-courant financiering van de aandeelhouder. De
aandeelhouder (die ook bestuurder was) had de crediteuren van de dochter-
vennootschap voor de risico’s van deze structuur moeten waarschuwen. Door
dat niet te doen handelde de aandeelhouder onrechtmatig. De plicht om
crediteuren te beschermen tegen bepaalde risico’s die de gekozen financie-
ringsstructuur meebrengt lijkt niet zozeer voort te komen uit de intrinsieke rol
van de aandeelhouder als winstgerechtigde of risicodrager. Het lijkt eerder te
gaan om een norm die geldt voor alle insiders die een vergaande mate van
invloed hebben op het (risicovolle) financiële beleid van de vennootschap.
Naast de aandeelhouder kan dat dus ook de bestuurder zijn, of een beleids-
bepaler van buiten de vennootschap.

Een ander voorbeeld is het Osby-arrest. Daarin oordeelde de Hoge Raad dat als
de moedervennootschap de activa van de dochtervennootschap volledig aan
zichzelf in zekerheid geeft voor de terugbetaling van haar aandeelhoudersle-
ning, onder omstandigheden sprake kan zijn van onrechtmatig handelen jegens
de schuldeiser:

“Met name zal dit zo zijn, indien de moeder een zodanig inzicht in en
zeggenschap over het beleid van de dochter heeft, dat zij, gelet op de
omvang van haar vordering en van de zekerheidsoverdracht en het verloop
van zaken in het bedrijf van de dochter, ten tijde van gedragingen als
voormeld wist of behoorde te voorzien dat nieuwe schuldeisers zouden
worden benadeeld bij gebrek aan verhaal, en desalniettemin nalaat zorg te
dragen dat die schuldeisers worden voldaan.”

Ook in dit arrest lijkt het te gaan om de positie van de aandeelhouder als
insider die een zorgplicht met zich meebrengt ten opzichte van de crediteuren.

Ten slotte verdient het Nimox-arrest in deze context bespreking. In de casus die
aan dat arrest ten grondslag lag, had de aandeelhouder een dividenduitkering
gedaan en het daarmee uitgekeerde bedrag teruggeleend aan de vennootschap.
Door de uitkering te doen op een moment waarop de aandeelhouder had
moeten inzien dat de vennootschap daarna niet aan haar lopende verplichtingen
kon voldoen, handelde de aandeelhouder onrechtmatig jegens de crediteuren.
Het onrechtmatig handelen in deze casus lag niet zozeer in het teruglenen van
het uitgekeerde bedrag aan de dochtervennootschap, maar in het doen van de
dividenduitkering. Het handelen van de aandeelhouder kwalificeert in deze
situatie dus niet als onrechtmatig omdat er een lening wordt verstrekt in plaats
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van kapitaal, maar omdat de norm wordt geschonden die in de huidige wet is
gecodificeerd in art. 2:216 lid 3 BW. Een norm die overigens ook min of meer
in dezelfde vorm geldt als het gaat om betalingen op aandeelhoudersleningen.8

In de literatuur wordt vaak de vraag gesteld of de onrechtmatige daad-norm
voldoende is voor regulering van de financieringsvrijheid door aandeelhou-
ders.9 Uit de hierboven besproken arresten blijkt mijns inziens dat die norm
effectief wordt toegepast als het gaat om onrechtmatige benadeling van
schuldeisers van de vennootschap door de financieringsstructuur (Comsys)
of het moment van onttrekking van kapitaal of activa (Osby en Nimox).10 Maar
de norm die met deze arresten wordt gehandhaafd is niet een norm die
specifiek voor de aandeelhouder geldt. Het betreft immers een norm die iedere
andere insider ook in acht heeft te nemen; alhoewel de aandeelhouder deze
norm uiteraard kan schenden door de uitoefening van bevoegdheden die
anderen niet hebben, zoals een dividenduitkering. Deze jurisprudentie beoogt
niet een aandeelhouder een bijzondere norm op te leggen die voortvloeit uit
zijn wettelijke positie als inbrenger van risicodragend kapitaal en/of zijn recht
op potentiele winst. Dat zou een principieel andere (nieuwe) norm zijn, die
inderdaad niet voortvloeit uit art. 6:162 BW.

5. Redelijkheid en billijkheid als norm voor achterstelling

Dan rest de vraag welke invulling er wordt gegeven aan de maatstaven van
redelijkheid en billijkheid als deze worden toegepast op de vraag of een
aandeelhouder een beroep kan doen op zijn concurrente positie onder een
aandeelhouderslening.

‘Bij de vaststelling van wat redelijkheid en billijkheid eisen, moet rekening
worden gehouden met algemeen erkende rechtsbeginselen, met de in
Nederland levende rechtsovertuigingen en met de maatschappelijke en per-
soonlijke belangen die bij het geval zijn betrokken’ (art. 3:12 BW). Als men dit
toepast op de vraag of een aandeelhouder zich in een bepaald geval mag
beroepen op zijn concurrente positie onder een lening, welke rechtsbeginselen

8. Zie HR 9 mei 1986, NJ 1986/792, m.nt. Van der Grinten (Keulen/BLG).
9. Zie Preadvies NVRII 2013, maar ook L. Timmerman in Grenzen aan financieringsvrijheid,

Deventer: Wolters Kluwer 2020, hfst. 5; N. Minkjan in Financieren met aandeelhouders-
leningen – De risico’s en de gevolgen in faillissement, Weert: Celsus juridische uitgeverij
2020, hfst. 4; en A. Karapetian, M.L. Lennarts & F.M.J. Verstijlen, De positie van
concurrente schuldeisers in faillissement, Groningen: RUG 2021, par. 3.9.

10. Zie anders L. Timmerman in Grenzen aan financieringsvrijheid, Deventer: Wolters Kluwer
2020, hfst. 5, die pleit voor een lex specialis die eenvoudiger is in te zetten voor curator of
schuldeisers.
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en rechtsovertuigingen kunnen dan een rol spelen? Bestaat er een rechts-
beginsel of rechtsovertuiging dat een aandeelhouder zich gezien zijn rol als
risicodrager en winstgerechtigde niet altijd als concurrent crediteur mag
opstellen? Volgens Schimmelpenninck speelt bij de invulling van wat de
redelijkheid en billijkheid eisen het rechtsbeginsel en de rechtsovertuiging
een rol dat aandeelhouders worden achtergesteld op crediteuren.11 Die rechts-
overtuiging is echter niet bekrachtigd in jurisprudentie, maar zelfs ontkracht in
het hierboven vermelde P&O/Curatoren Wind Holding-arrest.12

In de Ambacht-uitspraak van de Rechtbank Breda lijkt de rechtbank het
uitgangspunt van Schimmelpenninck echter wel te volgen.13 In deze zaak
was een bijzonder feitencomplex van toepassing, waarin de schuldenaar
financieel volledig afhankelijk was van de aandeelhouder. Alle verplichtingen
van de schuldenaar werden gefinancierd middels een ongedocumenteerd
rekening-courant krediet van de aandeelhouder waarop niet werd afgelost.
Ook het materiaal en de werknemers die de schuldenaar nodig had, werd door
de aandeelhouder ter beschikking gesteld. Niet alleen waren de twee entiteiten
in vergaande mate met elkaar verweven, maar het voortbestaan van de
schuldenaar was ook volledig afhankelijk van het voortbestaan van de
aandeelhouder en het rekening-courant krediet. Dat bleek ook uit het feit dat
de schuldenaar niet lang na de aandeelhouder failleerde. De rechtbank
oordeelde dat:

“Het […] in strijd [zou] zijn met de redelijkheid en billijkheid wanneer een
controlerend aandeelhouder die de vennootschap heeft opgericht, de
volledige controle binnen de vennootschap heeft gehad en haar in stand
heeft gehouden via een financiering in rekening-courant, in geval van
faillissement van de vennootschap zou meedelen in de opbrengst van de
boedel op gelijke wijze als de concurrente crediteuren.”

De rechtbank concludeerde de uitspraak met de overweging dat de vordering
van de aandeelhouder geen gewone handelsvordering was:

“Het is een vordering van een controlerend aandeelhouder ontstaan door
de wijze waarop de vennootschap is gefinancierd. Doordat behaalde
winsten van de vennootschap via dividend of waardestijging van de

11. Mr. R.J. graaf Schimmelpenninck ‘Leningen of schadeclaims van aandeelhouders con-
current?’, TvI 2003/239, par. 6.5.

12. En eerder in de One.Tell-uitspraak (Rechtbank Amsterdam 17 december 2008, JOR 2009/
171).

13. Rechtbank Breda 7 juli 2010, JOR 2010/293, m.nt. A.J. Tekstra (Ambacht).
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aandelen ten goede komen aan de aandeelhouder, is het gerechtvaardigd
dat zij niet dezelfde positie inneemt als de overige crediteuren.”

Deze laatste overwegingen lijken erop te wijzen dat de norm die in de
Ambacht-zaak aan de orde was, is gestoeld op de gedachte dat de aandeel-
houder – vanwege zijn recht op dividend en waardestijging van aandelen in
goede tijden – in bepaalde gevallen afstand moet nemen van zijn concurrente
verhaalspositie. Aan de andere kant lijken de feiten die de uitspraak dragen,
erop te wijzen dat met name in het geding was dat de aandeelhouder de
schuldenaar geen enkele kans op een zelfstandig bestaan had gegeven.
Bovendien was de financiering een ongedocumenteerde rekening-courant
verhouding, wat de vraag doet rijzen of er überhaupt wel was nagedacht
over of het geld als eigen of vreemd vermogen was verstrekt. Het zal ook niet
voor niets zijn geweest dat de rechter in de uitspraak ook de woorden informeel
kapitaal gebruikt.14

Hoe dan ook vraag ik mij af of het wel terecht is dat in de Ambacht-uitspraak
heeft meegewogen dat behaalde winsten van de vennootschap via dividend of
waardestijging van de aandelen aan de aandeelhouder ten goede komen. Met
Abendroth ben ik het eens dat de wijze van financiering door de aandeelhouder
in deze zaak eerder als onrechtmatige daad kwalificeert.15 Die onrechtmatig-
heid zou dan hebben gezeten in de structurele onderkapitalisatie van de
schuldenaar, in combinatie met de onderlinge verwevenheid en de wijze van
financiering. Dat deze schuldeiser in goede tijden ook recht zou hebben op de
winst of stijging van de waarde van zijn aandelen, zijn bij de beoordeling van
de (on)rechtmatigheid daarvan geen relevante factoren. In zijn proefschrift
over dit onderwerp noemt Barneveld dergelijke structurele onderkapitalisatie
ook wel ‘nominale onderkapitalisatie’, die in zijn ogen ook als onrechtmatig
handelen kan kwalificeren.16 Overigens kan de vordering wel worden achter-

14. Zie r.o. 3.5. Deze term lijkt overigens geleend van het fiscale leerstuk van informeel
kapitaal. Dat behelst dat een lening die is verstrekt op een wijze die lijkt op kapitaal, de
lening niet meer het eerdergenoemde fiscale voordeel oplevert dat de rente op die lening
door de vennootschap van de belastbare winst kan worden afgetrokken. In mijn ogen zou
dit fiscale leerstuk geen invloed moeten hebben op de civiele vraag in hoeverre een
aandeelhouderslening als kapitaal moet worden behandeld, omdat het fiscale leerstuk weer
een andere norm beoogt te beschermen; namelijk dat het fiscale voordeel alleen dan wordt
genoten als de lening ook daadwerkelijk als lening wordt behandeld. Die norm beoogt de
fiscus te beschermen en heeft dus weinig te maken met de bescherming van (concurrente)
schuldeisers in faillissement.

15. Zie Preadvies NVRII 2013, p. 32.
16. J. Barneveld ‘Financiering en vermogensonttrekking door aandeelhouders’, Deventer:

Kluwer 2014, p. 542.
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gesteld als het in voorkomend geval onrechtmatig zou zijn betaling van de
vordering af te dwingen. Achterstelling is dan een praktische remedie die
voorkomt dat de schade optreedt.17

Naast de Ambacht-uitspraak is er naar mijn weten geen jurisprudentie die
antwoord geeft op de vraag of bij de toepassing van de maatstaven van
redelijkheid en billijkheid op een aandeelhouderslening (buiten een akkoord)
meeweegt dat de aandeelhouder risicodrager is en gerechtigd is tot de winst en
waardestijging van de vennootschap.

6. Verdere regulering van aandeelhoudersleningen

Aan sommige betogen tot achterstelling van aandeelhoudersleningen lijkt een
specifieke norm voor de aandeelhouder ten grondslag te liggen, die eruit
voortkomt dat de aandeelhouder de risicodragende partij moet zijn omdat hij
ook recht heeft op de winst die de vennootschap maakt indien het goed gaat.18

Maar is dat een norm die – als die al wordt ondersteund door de wetgever – invloed
moet hebben op de vraag of aandeelhoudersleningen moeten worden gereguleerd?
Een bevestigend antwoord kan leiden tot de conclusie dat de aandeelhouder zijn
financiering dan ook in de vorm van (achtergesteld) kapitaalmoet verschaffen. Ook
Barneveld stelde zich de vraag of er een normatieve relatie bestaat tussen de
verschaffing van risicodragend kapitaal en het recht op winstuitdeling van de
aandeelhouder. Barneveld is van mening dat die normatieve relatie niet bestaat.
Volgens hem (en trouwens ook volgens Abendroth19) vloeit het winstrecht niet
voort uit de inbreng van risicodragend kapitaal, maar uit het feit dat hij
aandeelhouder is en daarmee eigenaar van de vennootschap, de architect van de
onderneming, en – als hij de vennootschap niet heeft opgericht – waarschijnlijk
heeft betaald voor de aandelen.20

Een van de meer concrete voorstellen voor regulering van aandeelhouders-
leningen deed De Weijs, die die normatieve relatie wel ziet. Hij stelde in 2016
voor om aandeelhoudersleningen in faillissement achtergesteld te behandelen,
in ieder geval voor zover de lening werd verstrekt op een moment waarop
de vennootschap een dermate lage solvabiliteit heeft, dat een derde (niet-

17. Vgl. R.J. Abendroth in Preadvies NVRII 2013, p. 46.
18. Zie bijvoorbeeld R. De Weijs, Ondernemingsrecht 2016/123, p.18.
19. Preadvies NVRII 2013, p. 44.
20. J. Barneveld, Financiering en vermogensonttrekking door aandeelhouders, Deventer:

Kluwer 2014, par. 20.4.1.
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aandeelhouder) die lening niet meer zou verstrekken.21 Het gaat dan dus om
een situatie waarin de aandeelhouder geen verwijt wordt gemaakt van de lage
solvabiliteit (ook wel: onderkapitalisatie).

Het is van belang om te bedenken dat het voorstel dus niet is om de
aandeelhouder een verplichting op te leggen kapitaal bij te storten als er
geld nodig is.22 Het vreemde aan de voorgestelde regel zou zijn dat een
aandeelhouder alleen nog maar geld mag verstrekken als hij dat in achterge-
stelde vorm doet. Als hij dat niet wil, zou hij dus helemaal geen geld kunnen
verstrekken.

Maar wat is nou de onderliggende norm die zou worden gehandhaafd met de
regel dat een aandeelhouderslening wordt achtergesteld als die is verstrekt op
een moment dat een derde dat niet meer zou doen? Gaat het om de norm dat de
aandeelhouder – gezien zijn winstrecht – achtergesteld moet zijn en dus niet
ook kan profiteren van een concurrente positie als het mis gaat? Of gaat het om
de norm dat het voor een aandeelhouder onrechtmatig zou zijn om op een
dergelijk moment een lening te verstrekken. In de literatuur is gesuggereerd dat
die onrechtmatigheid erin kan zitten dat de aandeelhouder geprikkeld kan zijn
om bij een reddingsoperatie teveel risico te nemen en het tekort in het
onvermijdelijke faillissement alleen maar te vergroten, ten nadele van de
concurrente schuldeisers die dan ook nog eens worden geconfronteerd met een
extra schuldeiser (te weten de aandeelhouder).23

Als het om de eerstgenoemde norm gaat (dat de aandeelhouder gezien zijn
winstrecht achtergesteld moet zijn), kan daar ten eerste tegenin worden
gebracht dat het Nederlands recht de eerder besproken financieringsvrijheid
kent.24 Maar ook als dat niet zo zou zijn; waarom zou dan alleen deze
aandeelhouderslening worden achtergesteld? Een aandeelhouderslening die is
verstrekt als de vennootschap een goede solvabiliteit heeft, heeft immers

21. Om vast te stellen vanaf welk moment een derde de lening niet meer zou verstrekken, stelde
De Weijs naar Oostenrijks model voor om de regel te hanteren als de solvabiliteit van de
vennootschap minder dan 8% bedraagt enkel een aandeelhouder nog een lening zou
verstrekken, maar een derde niet.

22. Die verplichting bestaat ook duidelijk niet naar Nederlands recht, zo volgt uit art. 2:81 BW.
23. R. De Weijs ‘Nieuwe regels omtrent aandeelhoudersleningen: tussen afdwingbaarheid en

onrechtmatigheid in’, par. 5.3, in Preadvies NVRII 2013.
24. In de One.Tell-uitspraak (Rechtbank Amsterdam 17 december 2008, JOR 2009/171, r.o.

4.4) oordeelde de Rechtbank Amsterdam al dat er naar Nederlands recht geen regel bestaat
op grond waarvan een lening door een aandeelhouder, verstrekt op een moment dat het
eigen vermogen van de vennootschap eigenlijk uitgebreid had moeten worden volgens de
regels van goed koopmansgebruik, rechtens wordt behandeld als ware het kapitaal.
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hetzelfde effect in faillissement; namelijk dat de aandeelhouder die lening als
concurrente crediteur kan opeisen. Sterker nog; het bedingen van een con-
currente positie door een aandeelhouder is alleen maar relevant voor het
moment dat er een concursus ontstaat. Een aandeelhouder zou met het
verstrekken van een niet-achtergestelde lening dus altijd deze norm schenden.
De regel dat alleen aandeelhoudersleningen worden achtergesteld die zijn
verstrekt in tijden van onderkapitalisatie, is niet in lijn met die norm.
Bovendien zijn er – zoals hierboven beschreven – argumenten in te brengen
tegen het bestaan van een normatieve relatie tussen de winstdeling en het
inbrengen van risicodragend kapitaal door de aandeelhouder. Die argumenten
volgend, is er dus geen rechtvaardiging voor achterstelling van aandeelhou-
dersleningen op basis van deze norm; of het nu gaat om een lening die is
verstrekt in tijden van onderkapitalisatie of niet.

Als het gaat om de tweede norm (dat een aandeelhouder onrechtmatig zou
handelen als hij een te groot risico neemt en het tekort in faillissement
vergroot), kan men zich afvragen of die is gebaseerd op een realistisch
scenario. De perverse prikkel om een te groot risico te nemen, zou erin zijn
gelegen dat hij door een lening te verstrekken én nog een gokje waagt dat de
vennootschap er bovenop komt en hij weer kan profiteren van de winstdeling,
én een concurrente positie inneemt als de vennootschap failleert. Een rationele
aandeelhouder zou echter geen substantiële bedragen meer verstrekken – ook
niet als lening – als hij weet dat het faillissement onvermijdelijk is en het risico
dus te groot is. Barneveld beschreef dat uit rechtseconomisch onderzoek blijkt
dat achterstelling niet alle reddingsoperaties met een negatieve waarde voor-
komt, en juist wel in de weg staat aan reddingsoperaties met een positieve
waarde.25 Als een aandeelhouder op een dergelijk riskant moment nog
investeert, is het niet meer dan logisch dat hij aanspraak wil maken op een
concurrente positie ten aanzien van die investering als de vennootschap toch
failleert. Als het dan ook echt mis gaat heeft de aandeelhouder zichzelf bepaald
niet bevoordeeld; hij is namelijk zijn investering kwijt. Achterstelling van zijn
vordering zou dan een dubbele straf zijn. Bovendien zou de regel de
aandeelhouder ertoe kunnen bewegen een lening te verstrekken onder voor-
waarden waaronder een derde die lening ook nog zou verstrekken. Bijvoor-
beeld door het rentepercentage te verhogen.26 Die uitkomst zou niet bepaald in
het voordeel van de crediteuren zijn. Overigens beschermt de onrechtmatige

25. Zie J. Barneveld, Financiering en vermogensonttrekking door aandeelhouders’, Deventer:
Kluwer 2014, p. 536-537.

26. Dit wordt in het kader van het fiscale leerstuk omrent onzakelijke leningen ook wel
‘verzakelijken’ van de lening genoemd. Zie J.L. van de Streek in: Grenzen aan financie-
ringsvrijheid, Deventer: Wolters Kluwer 2020, p. 276.
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daad al tegen een aandeelhouder die het tekort in faillissement van de dochter
onnodig laat oplopen en in een positie is daar iets aan te doen.27

Ten slotte wordt wel eens het argument genoemd dat als een aandeelhouder
nog financiert op het moment dat een derde dat niet meer zou doen, hij
kennelijk een risico neemt dat past bij zijn rol als aandeelhouder (lees:
risicodrager) en om die reden zou moeten worden achtergesteld. Deze
redenering mondt echter niet uit in een norm die invloed heeft op de relatie
van die vordering van de aandeelhouder ten opzichte van vorderingen van
andere schuldeisers. Waarom zouden de overige schuldeisers immers geen last
mogen hebben van een risicovolle lening van de aandeelhouder? Het feit dat
het verstrekken van een risicovolle financiering past bij de rol van de
aandeelhouder, is meer van belang voor de fiscale kwalificatie van die lening.
In het fiscale leerstuk van onzakelijke leningen speelt dan ook wel een rol
wanneer de aandeelhouderslening is verstrekt. Dit leerstuk beoogt echter niet
het belang van de overige schuldeisers te beschermen, maar het belang van de
fiscus dat het fiscale voordeel van een lening alleen dan wordt genoten als de
lening door de aandeelhouder economisch ook als lening wordt behandeld.

Hoe dan ook zijn er twee verschillende discussies te voeren, afhangende van de
norm die in het geding zou zijn. De twee discussies kunnen niet goed
gezamenlijk worden behandeld met de vraag of aandeelhoudersleningen
moeten worden gereguleerd en/of de onrechtmatige daad voldoende bescher-
ming biedt. In de literatuur worden de vragen vaak wel gezamenlijk behandeld,
en is de uitkomst van de vraag of de onrechtmatige daad voldoende bescher-
ming biedt, vaak ook afhankelijk van het standpunt dat wordt ingenomen over
de vraag of er een normatieve relatie bestaat tussen winstdeling en verschaffing
van risicodragend kapitaal. Niet geheel onverwacht vindt De Weijs (die die
normatieve relatie wel ziet) de onrechtmatige daad niet voldoende voor
regulering van aandeelhoudersleningen, maar bijvoorbeeld Abendroth (die
die normatieve relatie niet erkent) wel.28 Overigens zijn er ook auteurs, zoals
Timmerman, die vinden dat de onrechtmatige daad wel kan worden uitgebreid
om het voor curatoren of crediteuren makkelijker te maken om op te komen
tegen onrechtmatig verstrekte aandeelhoudersleningen.29

27. Zie bijvoorbeeld het arrest Albada Jelgersma (HR 19 februari 1988, NJ 1988, 487) en Sobi
Hurks (HR 21 december 2001, NJ 2005, 96, JOR 2002/38).

28. Preadvies NVRII 2013, p. 46-47.
29. Zie L. Timmerman in: ‘Grenzen aan financieringsvrijheid’, Deventer: Wolters Kluwer

2020, hfst. 5.
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De vraag welke norm in het geding zou zijn, is ook relevant bij de
beantwoording van de vraag of het wenselijk is dat aandeelhoudersleningen
worden verzekerd met pand- en hypotheekrechten op activa van de dochter-
vennootschap. Het verstrekken van zekerheden aan de aandeelhouder in een
stadium voor faillissement kan onrechtmatig of paulianeus zijn. Die norm
wordt echter niet ingevuld door de omstandigheid dat de aandeelhouder nu
eenmaal risicodrager moet zijn. Zou die omstandigheid wel een rol spelen bij
invulling van de onrechtmatigheidsnorm of de redelijkheid en billijkheid, dan
verandert dat de discussie. Die verdere discussie gaat het bestek van deze
bijdrage echter te buiten.

7. Conclusie

Als in faillissement de spreekwoordelijke taart wordt verdeeld, wordt nog wel
eens met argwaan gereageerd als de aandeelhouder als concurrente crediteur
aanschuift. In de literatuur wordt bovendien al een tijd de discussie gevoerd of
aandeelhoudersleningen zouden moeten worden gereguleerd. Bij de beant-
woording van deze vraag moet men scherp de norm identificeren waarvan men
vindt dat die wordt geschonden. Gaat het om het tegengaan van onrechtmatige
benadeling van schuldeisers (een norm die voor iedereen geldt; ook voor de
vennootschap en de bestuurder)? Of is het een norm die wordt ingegeven door
het uitgangspunt van het rechtspersonenrecht dat een aandeelhouder achteraan
de rij zou moeten aansluiten bij een uitkering omdat hij in goede tijden recht
heeft op de winst?

Als wordt gedacht aan regulering van aandeelhoudersleningen in de vorm van
een lex specialis (of uitbreiding van) de onrechtmatige daad (zoals Timmerman
voorstelt), dan wordt kennelijk niet gedacht aan regulering van aandeelhou-
dersleningen die gebaseerd is op een normatieve relatie tussen winstdeling van
de aandeelhouder en de inbreng van risicodragend kapitaal. Het gaat dan om
onrechtmatig gebruik van aandeelhoudersbevoegdheden. Een betoog dat het
verstrekken van een aandeelhouderslening of de indiening van de daaruit
voortvloeiende concurrente vordering in faillissement, onrechtmatig is, zou in
mijn ogen ook niet moeten worden gesubstantieerd met het argument dat een
aandeelhouder nu eenmaal risicodrager en winstgerechtigde is.

Het onderscheid tussen deze twee normen zou ook een deel van de argwaan
kunnen wegnemen die men heeft indien er een uitkering uit de faillissements-
boedel aan de aandeelhouder wordt gedaan. Er moet dan niet worden gekeken
kijken naar zijn rol als aandeelhouder in het algemeen (die recht heeft op
dividend en risicodragend kapitaal kan storten), maar of er handelingen zijn
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verricht die onrechtmatig zijn geweest ten opzichte van de crediteuren. Zeker
op het moment dat een aandeelhouder op het laatste moment nog leningen
heeft verstrekt in een poging de vennootschap te redden – en dat geld
vervolgens is verloren vanwege het faillissement – lijkt me dat niet zonder
meer het geval.

233

Regulering van aandeelhoudersleningen: welke norm is in het geding?





De kanarie in de kolenmijn

MR. M.P. WANINGE1

Een van de onderwerpen die een curator met de bestuurder van een failliete
onderneming bespreekt, zijn de fiscale schulden van die onderneming. Niet
zelden hoort de curator in zo’n gesprek dat er al tijden geen of slechts zeer
beperkt belasting is voldaan en aangifte is gedaan. Daar waar een ‘normale’
crediteur in zo’n situatie zijn leveranties of diensten al lang had stopgezet en
incassomaatregelen had getroffen, treft een curator vaak niet eens een brief van
de ontvanger aan die de situatie – op z’n minst – aan de orde stelt. Uiteraard
worden er wel aanmaningen vanuit het systeem aan de ondernemer verzonden,
maar concrete (menselijke) acties ontbreken vaak.

Dit gebrek aan proactief handelen door de fiscus kan negatieve gevolgen hebben
voor concurrente schuldeisers bij insolventie, mede gelet op de preferente positie
van de fiscus. De positie van concurrente schuldeisers is al langere tijd onderwerp
van gesprek en heeft tot gevolg gehad dat in de WHOA bij amendement
bepalingen zijn ingevoerd die ertoe strekken hun positie in het akkoordtraject te
verbeteren. Ook is er door Kamerleden aandacht gevraagd voor hun positie, wat
heeft uitgemond in een rapport van de Rijksuniversiteit Groningen aan het WODC
van september 2021.2 Naast de maatregelen die in dit rapport worden besproken
ter verbetering van de positie van concurrente schuldeisers, dient naar mijn oordeel
de rol van de Belastingdienst ook onder de loep te worden genomen.

In de rangorde van schuldeisers staat de fiscus vrijwel bovenaan. Er is al vele
jaren een discussie in de maatschappij over de wenselijkheid van dit fiscale
voorrecht.3 Ook de Commissie Insolad heeft in het verleden gesproken over
een afschaffing van het bodemrecht en het bodemvoorrecht.4 Het fiscale

1. Fiscaal advocaat en curator bij PlasBossinade Advocaten NV te Groningen.
2. A. Karapetian, M.L. Lennarts & F.M.J. Verstijlen, ‘De positie van concurrente schuldeisers

in faillissement, een verkennend onderzoek naar de positie van concurrente
(mkb-)schuldeisers in faillissement en de mogelijkheid deze te verbeteren’, Groningen:
RUG 2021, september 2021.

3. Kamerstukken II, 1992/93, 22 942, nr. 2 (voorstel van wet Bevoorrechte vorderingen),
Kamerstukken II, 1994/95, 22 942, nr. 9; Van Oers, Vetter & Wattel 2009, p. 176.

4. W.J.P. Jongepier, ‘Verslag bijeenkomst voorstellen wijzigingen Faillissementswet commis-
sie Insolad’, FIP 2012/4.
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voorrecht is een recht dat naar mijn oordeel plichten met zich brengt, meer in
het bijzonder een zorgplicht. Daarbij past niet dat de fiscus nalaat zich in te
spannen om de fiscale schuldenlast van een ondernemer te beperken. Die
inspanning dient naar mijn oordeel meer te omvatten dan de standaard
aanmaningen. Het zou een koud kunstje moeten zijn om het systeem een
signaal te laten afgeven bij betalingsachterstanden en daar vervolgens (men-
selijke) actie op te ondernemen. Bekend is dat de ICT-organisatie de dienst-
verlening van de Belastingdienst niet altijd even goed ondersteunt,5 maar dit
lijkt meer een kwestie van beleid en inzet van menskracht dan van gebrek aan
digitale mogelijkheden. Omdat het niet nakomen van fiscale verplichtingen
vaak een voorteken is voor een naderende insolventie, is het voor alle
schuldeisers van belang dat de Belastingdienst meer proactief gaat optreden.

De Belastingdienst zou moeten kunnen functioneren als de kanarie in de
kolenmijn, die de mijnwerkers – door van zijn stokje te vallen – waarschuwt
voor de dodelijke gassen in de lucht. Door proactief te handelen zodra de
Belastingdienst constateert dat fiscale verplichtingen worden verzaakt, profi-
teert namelijk niet alleen de Belastingdienst zelf (en daarmee de samenleving),
maar ook de onderneming en zijn concurrente schuldeisers. Faillissementen
kunnen worden voorkomen of, als dat niet meer mogelijk blijkt, kan het
gemiddelde uitkeringspercentage aan concurrente schuldeisers van 1,6%6 door
deze proactieve houding van de fiscus mogelijk stijgen.

Hierna ga ik eerst in op de huidige wet- en regelgeving die de ontvanger ten
dienste staan zodra betalingsproblemen worden geconstateerd, om vervolgens
de achtergronden van het fiscale voorrecht te behandelen. Daarna ga ik in op
de verbeteringsmaatregelen die de Belastingdienst heeft aangekondigd en
bespreek ik de contouren van het ‘kanariebeleid’.

1. Betaling en invordering

1.1. Betalingstermijnen

Artikel 9 IW 1990 bevat de regeling van de betalingstermijnen waarbinnen
belastingaanslagen dienen te worden betaald. De betalingstermijnen verschil-
len per soort aanslag en staan op grond van artikel 5 lid 3 AWR vermeld op het
aanslagbiljet.

5. Zie het rapport Handelingsperspectieven voor de fundamentele transformatie van de
Belastingdienst van EY, 24 november 2020, versie 1.0.

6. CBS, Faillissementen, oorzaken en schulden 2015, p. 34.
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Een groot deel van de primitieve belastingaanslagen is invorderbaar 6 weken
na de dagtekening van het aanslagbiljet. Voor navorderingsaanslagen is de
betalingstermijn korter, namelijk een maand (artikel 9 lid 2 IW 1990). De
reden daarvoor ligt onder andere in het feit dat er een langere termijn zit tussen
het ontstaan van de materiële schuld en de oplegging van de belastingaanslag
dan bij een primitieve aanslag, welk tijdsverloop kan leiden tot een vermin-
dering van incassomogelijkheden voor de ontvanger.7

Voor naheffingsaanslagen is de betalingstermijn nog korter, namelijk 14
dagen. Uit de parlementaire geschiedenis wordt ter rechtvaardiging van deze
kortere betalingstermijn het volgende aangevoerd:8

– Belastingen die op aangifte worden voldaan of afgedragen (o.a. omzet- en
loonbelasting) zijn belastinggelden die de belastingplichtige of inhoudings-
plichtige aan derden in rekening heeft gebracht of bij derden heeft
ingehouden;

– Deze belastingen dienen binnen een maand na het einde van het aangifte-
tijdvak aan de ontvanger te worden betaald; en

– De aangiftetijdvakken zijn normaliter één tot drie maanden, wat betekent
dat niet tijdig betalen gaat leiden tot cumulatie van achterstallige belasting-
schulden die verder toenemen als er ruimere betalingstermijnen worden
gesteld.

Uit het voorgaande blijkt dat de lengte van de betalingstermijnen voornamelijk
verband houdt met het incassorisico van de Belastingdienst. Hoe groter het
risico, hoe korter de termijn. Deze keuze is begrijpelijk en verdedigbaar,
waarbij de wetgever ervan uit lijkt te zijn gegaan dat de ontvanger bij niet
betaling ook op korte termijn maatregelen neemt.

Op grond van artikel 10 IW 1990 kunnen de hiervoor genoemde betalingster-
mijnen worden doorbroken. De belastingaanslagen zijn dan onmiddellijk
opeisbaar. Met een beroep op artikel 15 IW 1990 kan de ontvanger zonder
aanmaning een dwangbevel uitvaardigen en tot dwanginvordering overgaan.
Deze regeling is opgenomen om te voorkomen dat de invordering bij
handhaving van de normale betalingstermijnen illusoir zou worden. Versnelde
invordering is onder andere mogelijk indien:
– de ontvanger aannemelijk maakt dat er gegronde vrees bestaat dat goederen

van belastingschuldige zullen worden verduisterd;

7. Kamerstukken II 1988/89, 20 588, nr. 6, p. 52-53.
8. Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3 p. 36.
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– op goederen waarop een belastingschuld van de belastingschuldige kan
worden verhaald, beslag is gelegd door de ontvanger voor een belasting-
schuld; of

– goederen van de belastingschuldige worden verkocht ten gevolge van een
beslaglegging namens derden.

1.2. Aanmaning en dwanginvordering

Voordat de ontvanger overgaat tot het afdwingen van de betalingsverplichting,
ontvangt de belastingschuldige eerst nog een (geautomatiseerde) aanmaning
(artikel 11 IW 1990). De aanmaning heeft ten doel de belastingschuldige te
herinneren aan de openstaande belastingschuld en te waarschuwen voor de
gevolgen die intreden wanneer die schuld niet binnen 14 dagen wordt
voldaan.9 Gedurende die termijn blijft de belastingschuldige in verzuim en
is hij invorderingsrente verschuldigd. De ontvanger kan tijdens die 14 dagen
echter niet tot dwanginvordering overgaan.

Als de belastingschuld na aanmaning niet is betaald, gaat de ontvanger over tot
dwanginvordering (artikel 12 IW 1990). Een dwangbevel levert de ontvanger
op grond van artikel 4:116 Awb een executoriale titel op als bedoeld in artikel
430 lid 1 Rv. De belastingdeurwaarder kan dus na ommekomst van de termijn
van 2 dagen, genoemd in het herhaald beval tot betaling (artikel 439 lid 1 Rv),
beslag leggen en het beslag uitwinnen. Artikel 12 IW 1990 is bewust ruim
geredigeerd om ruimte te laten aan de ontvanger om de belastingaanslag op
andere wijze dan bij dwangbevel in te vorderen.10

1.3. Gebruik informatieplicht

Indien een belastingschuldige geen aangifte omzetbelasting doet en/of geen
omzetbelasting afdraagt over een maand, dan kan de ontvanger – indien geen
versnelde invordering wordt toegepast – ongeveer 2,5 maand later dwang-
invordering toepassen. Deze periode van 2,5 maand kan, vooral indien een
ondernemer in betalingsproblemen verkeert, een cruciale periode zijn. De
ontvanger hoeft in deze periode niet op zijn handen te zitten. Hij kan al wel
eerder andere acties ondernemen. Een belastingschuldige heeft namelijk bij
betalingsachterstanden op grond van artikel 58 IW 1990 een informatieplicht
jegens de ontvanger. Hij moet desgevraagd en zo nodig op zeer korte termijn
gegevens en inlichtingen verstrekken, dan wel zijn boeken, bescheiden en

9. Gerechtshof ’s-Gravenhage 13 mei 2020, nr. 19/00396, NTFR 2020/1920.
10. Hoge Raad 7 juni 2000, nr. 34.793, V-N 2000/27.3.

238

Mr. M.P. Waninge



andere gegevensdragers beschikbaar stellen, voor zover deze voor de invor-
dering van zijn belastingschuld relevant zijn. Dit verzoek mag zowel schrif-
telijk als telefonisch worden gedaan. De ontvanger kan met gebruikmaking van
deze bevoegdheid inzicht krijgen in de financiële positie van de belasting-
schuldige en de te nemen invorderingsmaatregelen daarop aanpassen. Aan de
hand van de ontvangen informatie kan de ontvanger bijvoorbeeld de belas-
tingschuldige wijzen op de mogelijkheden voor een betalingsregeling of, als
dat geen soelaas meer biedt, de mogelijkheden van een schuldeisersakkoord of
WHOA.

1.4. Betalingsregeling

Het uitstelbeleid voor ondernemers met betalingsproblemen is met name te
vinden in artikel 25 IW 1990 en artikel 25.6 Leidraad Invordering 2008. De
Belastingdienst kent verschillende betalingsregelingen voor ondernemers. Ten
eerste is er het korte uitstel van artikel 25.6.2d Leidraad Invordering 2008, op
basis waarvan maximaal 4 maanden uitstel wordt verleend. Een van de
belangrijkste voorwaarden van dit korte uitstel is dat de totale openstaande
schuld minder bedraagt dan € 20.000. Indien de openstaande schulden
gezamenlijk hoger zijn dan € 20.000, dan wel indien de periode van 4 maanden
te kort is, kan een betalingsregeling voor een periode van maximaal twaalf
maanden worden overeengekomen, maar de ondernemer dient dan wel
zekerheid te stellen voor de openstaande schulden.11 Bij het vaststellen van
de duur van de regeling houdt de ontvanger rekening met de aard en omvang
van de schuld, de betalingscapaciteit en de vermogenspositie van de onderne-
ming en het in het verleden getoonde aangifte- en betalingsgedrag.

Ondernemers voor wie het uitstel van 12 maanden onvoldoende is, en die
vanwege een geprognotiseerde liquiditeitspositie voorzien dat zij hun lopende
verplichtingen gedurende een bepaalde periode niet tijdig zullen nakomen of
die de vereiste zekerheid niet of niet volledig kunnen stellen, kunnen in
aanmerking komen voor het bijzondere uitstel van artikel 25.6.2a Leidraad
Invordering 2008. De ondernemer moet daarvoor aantonen dat de tijdelijke
betalingsproblemen niet via zakelijke kredietverlening kunnen worden opge-
lost. Bovendien moet de ondernemer aantonen dat de tijdelijke liquiditeitspro-
blemen zijn ontstaan door een oorzaak die buiten zijn invloed ligt. Ten slotte
moet aannemelijk worden gemaakt op welk tijdstip de betalingsachterstand
waarvoor uitstel wordt gevraagd uiterlijk zal zijn ingelopen. Daarbij zal inzicht
moet worden geboden in de getroffen en nog te treffen maatregelen die nodig

11. Artikel 25.6.1 en 25.6.2 Leidraad Invordering 2008.
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zijn om de gevolgen van de liquiditeitsproblemen het hoofd te bieden. Deze
maatregelen moeten een adequate onderbouwing bieden voor de liquiditeits-
prognose aan de hand waarvan de betalingsmogelijkheden aannemelijk worden
gemaakt. De belastingschuldige dient bij het verzoek tot een betalingsregeling
een verklaring van een derde deskundige te verstrekken. Deze verklaring bevat
een beoordeling van de aard van de betalingsproblemen, gaat in op de
aannemelijkheid van de bedrijfseconomische gezondheid van de onderneming,
de haalbaarheid van het in de toekomst inlopen van de betalingsachterstand en
geeft blijkt van de waarneming van de aan dat oordeel ten grondslag liggende
feiten en omstandigheden door de deskundige. Aan de derde deskundige
worden geen formele eisen gesteld.

1.5. Schuldeisersakkoord

Een ondernemer in financiële problemen probeert regelmatig eerst de fiscus te
bewegen om kwijtschelding te verlenen, zonder zijn financier(s) of leveran-
ciers ook daarom te vragen. Als reden voor eenzijdige medewerking van de
fiscus stelt de ondernemer bijvoorbeeld dat als er geen kwijtschelding wordt
verleend, de kredietovereenkomst zal worden opgezegd door de bank. Ook
wordt regelmatig gesteld dat kwijtschelding noodzakelijk is om werkgelegen-
heid te behouden. Deze argumenten kunnen geen grondslag voor kwijtschel-
ding door de fiscus vormen, omdat de fiscus niet wil optreden als (vervangend)
financier of subsidieverstrekker.12

De ontvanger is in principe bereid om mee te werken aan een akkoord dat tot
gevolg heeft dat alle schuldeisers een gedeeltelijke betaling van hun vordering
ontvangen tegen finale kwijting. Als voorwaarden voor medewerking aan een
akkoord stelt de ontvanger dat het te ontvangen deel van de belastingschuld:
– Ten minste het dubbele percentage is van wat aan concurrente schuldeisers

op hun vordering zal worden uitgekeerd. Hiermee wordt de preferente
positie van de ontvanger ten opzichte van andere schuldeisers weergege-
ven;

– Een behoorlijke omvang heeft, zowel qua totaalbedrag als in verhouding tot
de totale belastingschuld. Als de fiscale schuld in verhouding tot de schuld
aan andere schuldeisers (relatief) gering is, werkt de ontvanger niet mee aan
een akkoord. In dat geval moet de gehele fiscale schuld worden betaald;

– Ten minste even groot is als kan worden verkregen door invorderingsmaat-
regelen;

12. Artikel 43.3 Instructie invordering en belastingdeurwaarders.
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– De ontvanger zowel in uitkeringspercentage als in tempo van betaling niet
wordt achtergesteld bij schuldeisers met dezelfde rang; en

– Fiscale verplichtingen tijdens de behandeling van het verzoek om kwijt-
schelding tijdig en volledig worden nagekomen.

Bij de beoordeling van ‘ten minste het dubbele percentage’ neemt de ontvanger
in ogenschouw of in het verleden onevenredige betalingen aan concurrente
schuldeisers zijn gedaan en/of in de periode direct voorafgaand aan het tijdstip
waarop het verzoek tot sanering wordt ontvangen extra aflossingen aan
bepaalde andere crediteuren hebben plaatsgevonden. Als hiervan sprake is,
moet aan de ontvanger – met doorbreking van de eis dat het dubbele
percentage moet worden aangeboden – een hoger percentage dan het dubbele
ten goede komen.13 Dit maakt dan ook dat de ontvanger vrijwel nooit een
tegemoetkomende opstelling kiest wanneer andere crediteuren wel voldaan
zijn. Dit kan anders zijn indien deze crediteuren een bijzondere positie
innemen, die maakt dat zij niet tot een akkoord hoeven toe te treden om
(een deel van) hun vordering te kunnen innen (denk aan pandhouder,
leveranciers met een eigendomsvoorbehoud of dwangcrediteuren).

Voordat de ontvanger toetreedt tot een saneringsakkoord gaat hij na of de
mogelijkheid bestaat (een) derde(n) aansprakelijk te stellen voor de onbetaald
gebleven belastingschuld. Als de (te verwachten) opbrengst uit de aansprake-
lijkstelling zodanig is dat het aanbod tot een saneringsakkoord voor de
ontvanger geen betere perspectieven biedt, treedt de ontvanger niet toe tot
het akkoord. Bij het toetreden tot een saneringsakkoord kan de ontvanger er
van afzien derden alsnog aansprakelijk te stellen, maar dan moet bij de
vaststelling van het bedrag dat aan de ontvanger moet worden voldaan
rekening worden gehouden met het bedrag dat uit de aansprakelijkstelling
geïnd had kunnen worden.14

1.6. WHOA-beleid

Bij besluit van 30 juni 2021 heeft de staatssecretaris van Financiën richtlijnen
vastgesteld voor de behandeling van verzoeken om instemming met een
akkoord in het kader van de WHOA.15 Deze richtlijnen, vervat in artikel
73.3a Leidraad Invordering 2008, bevatten met name een aanvulling op het
reguliere beleid. Zo wordt aanvullend vereist dat het akkoord schriftelijk wordt

13. Artikel 26.3.5 Leidraad invordering 2008.
14. Artikel 26.3.2 Leidraad invordering 2008.
15. Wijziging Leidraad Invordering 2008, besluit van 30 juni 2021, nr. 2021-14323, Directoraat-

generaal Belastingdienst/Corporate Dienst Vaktechniek, Stcrt. 2021, nr. 33908.
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aangeboden en voldoet aan de eisen van artikel 375 Fw. De ontvanger moet
ingedeeld zijn in de juiste klasse en op voorhand moet aannemelijk zijn dat het
akkoord wordt gehomologeerd. Overigens hoeft de ontvanger niet in te
stemmen als voldaan is aan deze voorwaarden; hij behoudt de discretionaire
bevoegdheid om desondanks zijn medewerking te weigeren.

De ontvanger houdt bij zijn beoordeling van het aangeboden bedrag rekening
met de 20%-regel van artikel 374 lid 2 Fw. Dit kan betekenen dat de ontvanger
ten faveure van concurrente crediteuren instemt met een WHOA-akkoord
waarbij hij ten opzichte van hen niet het dubbele percentage aangeboden krijgt.
De WHOA biedt hiermee een groot voordeel ten opzichte van een buitenge-
rechtelijk schuldeisersakkoord zoals hiervoor onder paragraaf 1.5 omschreven
en laat zien dat de Belastingdienst oog heeft voor de belangen van concurrente
schuldeisers.

De ontvanger kan ook instemmen indien het aangeboden akkoord niet ziet op
alle schuldeisers van de belastingschuldige, of als een of meer schuldeisers
(niet zijnde de ontvanger) instemmen met omzetting van hun vordering in
aandelen in plaats van kwijtschelding.

1.7. Coronabeleid

In zijn Kamerbrief van 11 oktober 2021 gaat de staatssecretaris van Financiën
in op de aanpak van belastingschulden vanwege corona. Het bijzondere beleid
van de Belastingdienst in verband met corona leidde ertoe dat een groep van
376.000 ondernemers een totaalbedrag van € 41,9 miljard aan belasting heeft
kunnen uitstellen. Hiervan is € 17 miljard per eind september 2021 alsnog
afgelost of verminderd omdat bijvoorbeeld de belastingaanslag te hoog was
vastgesteld (€ 5,4 miljard). Per 29 september 2021 staat er € 19,7 miljard aan
uitgestelde belastingschulden open bij 274.000 ondernemers. Het grootste deel
is loonheffing inclusief premies werknemersverzekeringen (€ 10,4 miljard),
gevolgd door omzetbelasting (€ 5,8 miljard), inkomensheffing (€ 1,9 miljard)
en vennootschapsbelasting (€ 1,4 miljard). Grote ondernemingen zijn voor
42% verantwoordelijk voor de openstaande schuld, het middenbedrijf voor
40% en het kleinbedrijf voor 18%.16 Het kabinet houdt er rekening mee dat
ongeveer € 1,5 miljard van de openstaande belastingschulden oninbaar zal
blijven, maar geeft aan dat dit bedrag onzeker is.17

16. Kamerbrief van staatssecretaris Vijlbrief van 11 oktober 2021 over aanpak belasting-
schulden vanwege corona.

17. Kamerstukken II 2021/22, 35 925, nr. 1 (Miljoenennota).
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De Belastingdienst heeft haar standaard uitstelbeleid in verband met de
coronacrisis telkens aangepast. Bovendien versoepelt de Belastingdienst ook
tijdelijk haar beleid ten aanzien van saneringsakkoorden. Zij zal genoegen
nemen met hetzelfde uitkeringspercentage als aan concurrente schuldeisers
toekomt, en dus afzien van het vereiste van het dubbele percentage. De
(gerechtvaardigde) verwachting van het kabinet is dat dit ondernemingen
steunt met al hun schuldeisers tot een totaaloplossing voor hun schuldpositie
te komen. Dit beleid wordt toegepast vanaf 1 augustus 2022 tot en met
30 september 2023. Als er geen saneringsakkoord tot stand komt en de
onderneming alsnog failliet gaat of in een dwanginvorderingstraject terecht
komt, dan heeft en houdt de Belastingdienst een preferente positie.

2. Achtergronden van het fiscaal voorrecht

Op grond van artikel 21 lid 1 IW 1990 heeft ’s Rijks schatkist een voorrecht op
alle goederen van de belastingschuldige. Een fiscaal voorrecht is geen
standaard in de ons omringende landen. In Duitsland bepaalt de Insolvenzord-
nung bijvoorbeeld dat de fiscus niet beschikt over een fiscale preferentie. Alle
‘Insolvenzgläubiger’ ex § 38 InsO staan op gelijke voet, omdat men de positie
van de gewone schuldeisers wilde verbeteren. In het Verenigd Koninkrijk was
het voorrecht van de fiscus afgeschaft, maar de wetgever is daarop voor
bepaalde belastingsoorten zoals de BTW teruggekomen per 1 december
2020.18 Uit een rechtsvergelijkend onderzoek naar het faillissementsrecht
geldend in de EU-lidstaten volgt dat een aantal lidstaten een fiscale preferentie
kennen.19 De auteurs van het onderzoek merken ten aanzien daarvan op:

“Many other countries stick robustly to the line that since the revenue
authorities are, to an extent, involuntary creditors their claims should have
some element of priority in the insolvency of a taxpayer entity.”

Ter rechtvaardiging van de handhaving van hetNederlandse fiscale voorrecht zijn in
de parlementaire geschiedenis onder meer de volgende argumenten aangevoerd:20

a. de massaliteit van het proces;
b. het feit dat de Staat zijn eigen schuldeisers niet kan uitzoeken;
c. de Staat soepeler moet zijn dan gewone schuldeisers; en
d. wanbetaling moet door anderen dan de Staat worden gedragen.

18. Section 99 Finance Act 2020.
19. European Commission DG Justice, Study on a new approach to business failure and

insolvency: Comparative Legal analysis of the Member States’ relevant provisions and
practices, 2016, p. 114 e.v.

20. Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 4-7 en 62.
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Ad a.
Niet betwist wordt dat de werkzaamheden van de Belastingdienst een massaal
karakter kennen. Deze massaliteit rechtvaardigt echter niet een voorrecht. Het
karakter van de aanslag verandert immers niet door de hoeveelheid aanslagen.
Bovendien is de Belastingdienst niet de enige instantie die massale incasso’s te
verwerken krijgt. Ook energieleveranciers of zorgverzekeraars kampen hier-
mee, zonder dat aan hen een voorrecht is toegekend. De massaliteit lijkt
daarnaast in het verleden te zijn gebruikt als excuus voor een gebrek aan
persoonlijke benadering. Zo mag de ontvanger enkel schriftelijk aanmanen op
grond van de wet. In het verleden is er wel geëxperimenteerd met telefonische
aanmaning en incasso, maar dat werd destijds te tijdrovend geoordeeld
vanwege de massaliteit.21 De toeslagenaffaire lijkt de fiscus te hebben geleerd
dat massaliteit een persoonlijke benadering niet mag uitsluiten. Bovendien is
slechts bij een relatief beperkte hoeveelheid belastingschuldigen de noodzaak
tot ‘bijzonder beheer’.

Ad b.
De fiscus kan inderdaad niet haar eigen schuldenaren uitkiezen. Zou de fiscus
deze vrijheid wel hebben, dan garandeert dit ten eerste niet automatisch dat alle
schulden worden voldaan. Banken hebben immers deze keuze wel, en hebben
desondanks de noodzaak tot een afdeling bijzonder beheer. Bovendien is de
fiscus niet de enige schuldeiser die niet haar eigen schuldenaar kan kiezen:
denk bijvoorbeeld aan personen met een vordering uit onrechtmatige daad of
onverschuldigde betaling, maar ook zorgverzekeraars voor wat betreft premies
voor de basisverzekering. Geen van hen heeft een voorrecht, dus waarom zou
dit wel aan de fiscus moeten toekomen?

Ad c.
In de parlementaire geschiedenis is daarnaast overwogen dat de fiscus zich
soepel moet opstellen bij wanbetaling. Het fiscale voorrecht faciliteert de
ontvanger om deze soepele houding te betrachten en het nadeel daarvan voor
zichzelf te beperken. Zou de ontvanger deze soepelheid niet betrachten en
eerder overgaan tot het leggen van beslag en executie, dan zou dit de nekslag
betekenen voor vele bedrijven. Het voorrecht is gelet hierop begrijpelijk. Maar
een soepele houding hoeft niet de huidige afwachtende en passieve houding
met zich te brengen, integendeel zelfs. Het hebben van een voorrecht brengt
namelijk ook verplichtingen met zich, zowel jegens de ondernemer zelf als
jegens de overige crediteuren; with great power comes great responsibility.
Deze verantwoordelijkheid zou moeten inhouden dat de ontvanger belasting-

21. Kamerstukken II 1988/89, 20 588, p. 32 en nr. 6, p. 57.
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schuldigen op een zo kort mogelijke termijn actief benadert en informeert. Hij
kan informatie opvragen en hen bijvoorbeeld wijzen op de mogelijkheid van
een betalingsregeling of akkoord. Een ontvanger die deze verantwoordelijk-
heid niet neemt, zou geen voorrecht moeten toekomen.

Ad d.
De gevolgen van wanbetaling komen door het voorrecht in grote mate voor
rekening van de overige crediteuren. Ten eerste kan worden betwijfeld of deze
consequentie past bij de huidige vaak afwachtende en passieve houding van de
ontvanger, zoals hiervoor reeds toegelicht onder ad c. Bovendien laat dit
uitgangspunt zich niet goed rijmen met het feit dat met de invordering door de
ontvanger een algemeen belang wordt gediend, niet enkel het belang van de
Belastingdienst. Pleitbaar is naar mijn oordeel dat dit algemene belang ertoe
leidt dat de gevolgen van wanbetaling niet enkel voor rekening van de overige
crediteuren komt, maar ook (of in het meest verstrekkende geval wellicht zelfs
juist) voor rekening van de Belastingdienst. Op deze wijze worden de lasten
eerlijker verdeeld. Deze uitleg zou ook passen bij de huidige tijdsgeest, waarin
de belangen van concurrente schuldeisers steeds meer op de voorgrond treden.

3. Toekomstig beleid – lessons learned

De Belastingdienst realiseert zich, grotendeels ingegeven door de toeslagen-
affaire, dat haar beleid in brede zin moet worden verbeterd. In een brief van
14 september 2020 aan de Tweede Kamer benoemt het Directoraat-Generaal
van de Belastingdienst enkele acties ter verbetering, die zouden moeten leiden
tot een organisatie met oog en oor voor burgers en bedrijven en een organisatie
met uitstekende ICT-voorzieningen.22 De focus in beleid en uitvoering is
volgens het D-G te veel verschoven van burgers naar massale processen.
Hierdoor is er te weinig focus op dienstverlening ontstaan, alsmede te weinig
ruimte voor vakmanschap en te weinig ruimte voor het handelen met de
menselijke maat in de context van de wet- en regelgeving. Het D-G schrijft:

“We willen burgers en bedrijven zo veel mogelijk proactief benaderen, het zo
gemakkelijk mogelijk te maken om aan fiscale verplichtingen te voldoen. Dit
jaar benaderen we burgers en bedrijven bijvoorbeeld vaker proactief telefo-
nisch om ze te helpen tijdig hun verplichtingen na te komen. We bellen starters
die hun eerste aangifte dreigen te verzuimen om te zorgen dat ze alsnog tijdig
BTW-aangifte doen. Volgend jaar (2021, PW) verwachten we het aantal

22. Kamerbrief Verbeteringen Belastingdienst, 14 september 2020.
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burgers en ondernemers dat we zelf proactief benaderen substantieel te kunnen
vergroten.”

In het rapport van EY van 24 november 202023 worden onder andere de
volgende conclusies getrokken:

“Burgers en bedrijven ervaren nog te vaak dat het interactiepalet ontoereikend
is en/of het contact met de Belastingdienst tekortschiet. Het aanbod van
kanalen voorziet niet volledig in de behoeften van burgers, bedrijven en
intermediairs. Met de Belastingdienst kan niet worden gechat, noch via
menselijke interface, noch via bots. Ook via andere digitale kanalen zoals
e-mail of ‘system-to-system’ voorzieningen moeten de interactiemogelijkheden
met de Belastingdienst verder worden ontwikkeld.

(…)

Burgers en bedrijven ervaren nog te vaak dat de Belastingdienst te weinig
invulling geeft aan de eigen persoonlijke en/of specifieke situatie. Burgers,
bedrijven en intermediairs worden in hun contacten met de Belastingdienst
niet altijd herkend en de differentiatie van dienstverlening naar kennis en
kunde, bijvoorbeeld via maatwerk, is niet altijd voldoende.

De wendbaarheid en voorspelbaarheid van de huidige (IV) infrastructuur
en organisatie zijn nog niet op niveau om fundamentele transformatie van de
dienstverlening te kunnen ondersteunen. Dit betreft niet allen directie IV maar
ook de wisselwerking tussen de business, directie IV en andere belanghebben-
den.

(…)

Er werd echter ook geconcludeerd dat de focus in de inrichting van de
dienstverlening ligt op het zo goed mogelijk inregelen van massale processen
voor een meerderheid van burgers en bedrijven die geen of beperkte speciale
aandacht behoeven. Het perspectief van specifieke (groepen) burgers, bedrij-
ven en intermediairs is zelden het vertrekpunt (geweest) bij het ontwerp en de
inrichting van dienstverlening.”

Een van de doelstellingen die voortvloeit uit het rapport van EY is het meer
proactief maken van de dienstverlening:

23. EY-rapport Handelingsperspectieven voor de fundamentele transformatie van de Belas-
tingdienst, 24 november 2020, versie 1.0.
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“Het meer proactief maken van de dienstverlening betreft het burgers en
bedrijven waar mogelijk ontlasten door acties of problemen voor te zijn en
informatie gericht aan burgers en bedrijven te verstrekken in plaats van dat zij
deze moeten komen halen. ‘Proactiviteit’ is één van de vier kernbegrippen uit
de visie van de Belastingdienst en Toeslagen. Men wil zo opereren dat fouten
worden voorkomen in plaats van deze achteraf te moeten (laten) herstellen.”

Het hierna te schetsen kanariebeleid sluit naadloos aan op deze bevindingen en
de doelstellingen van de Belastingdienst.

4. Kanariebeleid

Het door mij voorgestelde kanariebeleid heeft als uitgangspunt dat proactief
handelen van de Belastingdienst een positief effect zal hebben op de voldoe-
ning van fiscale schulden. Dat uitgangspunt is niet uit de lucht gegrepen. Al
vele jaren wordt namelijk vanuit de overheid ingezet op de aanpak rond
preventie en vroeg-signalering van schulden, maar dan bij kwetsbare bur-
gers.24 Schuldpreventie en vroeg-signalering maken onderdeel uit van de
integrale schuldhulpverlening, waarbij voor gemeenten een regiefunctie is
weggelegd. Doel is particulieren te helpen uit de schulden te blijven, of deze af
te betalen. Organisaties zoals zorgverzekeraar Menzis sluiten zich bij deze
ontwikkeling aan. Bij particulieren is namelijk vaak de premie voor de
zorgverzekering een van de eerste vaste lasten die iemand met schulden niet
betaalt (vergelijkbaar aan belastingen bij ondernemers). Een zorgverzekeraar
ziet dus al snel bij wie er schulden ontstaan. Daarbij blijkt het effectief te zijn
om mensen te bellen voordat het incassotraject wordt ingezet. Particulieren
blijken namelijk soms zelfs vele jaren te wachten voordat zij hulp inroepen
voor hun schuldenproblematiek. Telefonisch contact kan dit doorbreken en
eerder handelen van de particulier, zo nodig met hulp vanuit gemeente en
andere organisaties, bewerkstelligen.

Om de inzet aan menskracht te beperken, wordt door Menzis sinds 2019
gewerkt met een belrobot, waarmee automatisch kan worden gebeld met
debiteuren. Zij horen een menselijk klinkende digitale stem die aangeeft dat
ze een laatste mogelijkheid hebben om te betalen. Daarna volgt een keuzemenu
met 3 opties: alsnog bellen met een medewerker, een betaalverzoek ontvangen
via sms of e-mail, of deze laatste betaalmogelijkheid voorbij laten gaan. De
ervaring leert dat dit telefonisch contact (met een medewerker, dan wel een

24. Kamerbrief staatssecretaris Klijnsma (SZW) van 3 juli 2013.
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belrobot) regelmatig tot gevolg heeft dat een incassotraject kan worden
voorkomen en betaling, desnoods via een betalingsregeling, plaatsvindt.

De gedachte van het kanariebeleid is dat eenzelfde effect kan worden bereikt
bij ondernemers. Ondernemers hebben net zoals particulieren soms de neiging
hun kop in het zand te steken indien de schuldenlast niet meer in de pas loopt
met de inkomsten. Vaak zoekt men pas hulp als de situatie nijpend begint te
worden, bijvoorbeeld omdat dwangcrediteuren niet meer kunnen worden
voldaan. Een proactieve en voortvarend handelende fiscus kan tot gevolg
hebben dat de ondernemer op eigen houtje tot een oplossing komt, dan wel er
eerder hulp wordt gezocht en negatieve consequenties zoveel mogelijk worden
vermeden. Daarbij dient wel te worden opgemerkt dat (grotere) MKB-
ondernemers niet kunnen beschikken over eenzelfde vorm van schuldhulpver-
lening als particulieren. Er zijn echter voldoende (commerciële) partijen die
deze ondernemer van advies kunnen voorzien.

Deze proactieve houding past bij de verbeteringsacties die de Belastingdienst
voor zichzelf heeft geformuleerd naar aanleiding van de toeslagenaffaire.
Bovendien past het bij de positie van de Belastingdienst als crediteur met
een voorrecht: noblesse oblige. Dit beleid dient te worden verwerkt in de
Leidraad Invordering 2008 en/of de Instructie invordering en belastingdeur-
waarders, en dus niet vrijblijvend te zijn. In dit beleid moet worden opgeno-
men op welke wijze, wanneer en hoe vaak de Belastingdienst contact opneemt
met de ondernemer, en met welke boodschap. Een op een juiste wijze
uitgevoerde kanariefunctie kan worden ‘beloond’ met een fiscaal voorrecht.
Voldoet de ontvanger niet aan zijn verantwoordelijkheden, dan kan hij geen
aanspraak maken op zijn voorrecht in het kader van een onderhands schuldei-
sersakkoord, WHOA of faillissement en kwalificeert hij als een concurrente
crediteur.

Door invoering van dit beleid zal de Belastingdienst functioneren als de
kanarie in de kolenmijn, die de ondernemer waarschuwt voor de situatie
waarin hij zich bevindt, maar ook een helpende hand biedt. Gelet op de
ervaringen van zorgverzekeraars zal dit beleid ertoe leiden dat niet alleen de
Belastingdienst zelf, maar ook de ondernemer en de overige crediteuren
hiervan zullen profiteren en de schuldenlast wordt beperkt. Daar kan toch
niets op tegen zijn?
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Framing in het insolventierecht

MR. IR. B.P.C. VAN WEERT1

Inleiding

Het begrip frame wordt vooral geassocieerd met het huidige politieke jargon.
Een frame is een inhoudelijke boodschap die in een debat tot een specifieke
interpretatie van de werkelijkheid leidt. Politici, bestuurders en lobbyisten
framen maatschappelijk problemen, beleidswensen en ook opponenten. Fra-
mes belichten ‘het ene en verdoezelen het andere met als doel een specifieke
interpretatie te prononceren.’2

In deze bijdrage sta ik stil bij een tot op heden veel gehanteerd frame3 in het
insolventierecht, namelijk het frame van het faillissement als pauperparadijs
voor concurrente crediteuren en de negatieve rol van banken hierin. In zijn
afscheidscollege zegt Kortmann het volgende:

“Waar de ‘gewone’ handelscrediteuren zich in geval van insolventie van
een debiteur in het pauperparadijs bevinden, verkeren de banken in
vergelijking met hen in een hemels paradijs.”4

In de visie van Kortmann is de uitkomst van een faillissement een ‘zero-sum-
game’. Volgens hem is de in de afgelopen meer dan 25 jaar verslechterde
positie van concurrente crediteuren in een faillissement, het spiegelbeeld van
de verbeterde positie voor banken en andere zekerheidsgerechtigden. Een
belangrijke katalysator hiervoor is volgens Kortmann de jurisprudentie in de
afgelopen decennia, die zou hebben bijgedragen aan de alsmaar versterkte
positie van zekerheidsgerechtigden.5

1. Bas van Weert is werkzaam bij de afdeling Financial Restructuring & Recovery van
Rabobank. Deze bijdrage is op persoonlijke titel geschreven.

2. M. Vols, ‘Ondermijning: van frame naar hype naar wet’, NTB 2020/18.
3. Zo wordt dit frame ook toegepast door een aantal van onze parlementariërs. Zie

bijvoorbeeld Handelingen II 2019/20, 35 225, nr. 20, p. 26, 27, 41, 42.
4. S.C.J.J. Kortmann, Het faillissement, een paradijs voor banken (afscheidsrede Nijmegen),

Nijmegen: Radboud Universiteit 2017, p. 7.
5. A.M. Mennens, ‘Over het verdelen van de taart in faillissement door middel van carve-out

regelingen’, TvI, 2013/38.
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In haar Rapport, dat de Rijksuniversiteit Groningen aan het WODC heeft
uitgebracht, schrijven de auteurs dat ‘het een bekend gegeven is dat concurrente
crediteuren er veelal bekaaid vanaf komen in faillissement. Het gemiddelde
uitkeringspercentage is in de afgelopen jaren gedaald tot 1,6 procent.’6

Het frame dat in deze bijdrage centraal staat is de volgende: concurrente
crediteuren ontvangen vrijwel niets meer doordat banken alles naar zich toe
trekken. Ik zal toelichten dat er bij dit frame een aantal vraagtekens gezet
kunnen worden zodat we wellicht met een meer evenwichtige blik naar de
werkelijkheid kunnen kijken.

De opbouw van deze bijdrage is als volgt: allereerst zal ik enige opmerkingen
maken over de vermeende lage recovery rate voor concurrente crediteuren
versus de hoge recovery rate voor financiers. Vervolgens bespreek ik het frame
dat de rechtsontwikkeling wat betreft de positie van zekerheidsgerechtigden in de
afgelopen twintig jaar voornamelijk ten faveure van banken zou zijn geweest. Ik
spits dit toe op de ontwikkeling rondom de (stille) verpanding van vorderingen.
Deze bijdrage sluit ik af met een samenvatting en conclusie.

Recovery rate voor concurrente crediteuren

De constatering dat de uitkering aan concurrente schuldeisers in faillissement
laag is, is juist. Echter, die uitkering is altijd al laag geweest. Over de jaren
1996 tot en met 2004 bedroeg de gemiddelde recovery rate7 3,2%.8 In 2015 is
de recovery rate voor concurrente schuldeisers gedaald naar 1,6%.9 Dat is ten
opzichte van het gemiddelde uit de jaren ’96-’04 een halvering. Dat lijkt
dramatisch, maar is het niet. Het is een daling van een uitkering van bijna niets
naar vrijwel niets. Ter illustratie; de mediaan van de onbetaalde faillissements-
schuld (inclusief de preferente crediteuren Belastingdienst en UWV) lag in
2015 op EUR 212.000.10 Als we aannemen dat de schuld aan Belastingdienst
en UWV EUR 50.000 bedraagt, dan resteert er EUR 162.000 aan schuld aan
concurrente crediteuren. De uitkering aan concurrente crediteuren is dan

6. A. Karapetian, M.L. Lennarts & F.M.J. Verstijlen, De positie van concurrente schuldeisers
in faillissement, WODC-rapport 3179, 2021, p. 17.

7. CBS hanteert de volgende definitie voor recovery rate: De recovery rate is het percentage
van de schulden (exclusief boedelkosten) dat uit de boedel terugbetaald wordt aan de
preferente en concurrente crediteuren. CBS, Faillissementen, oorzaken en schulden 2015,
p. 62.

8. A.P.K. Luttikhuis & R.E. Timmermans, Insolventierecht in cijfers en modellen. Schuldei-
sersbenadeling en conclusies, Schoordijk Instituut Center for Company Law Insolventure,
Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2007, p. 30.

9. CBS, Faillissementen, oorzaken en schulden 2015, p. 34.
10. CBS, Faillissementen, oorzaken en schulden 2015, p. 35.
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gedaald met in totaal EUR 2.592.11 Als we aannemen dat een gemiddeld
bedrijf 10 concurrente crediteuren heeft dan is de uitkering per crediteur in een
periode van bijna 20 jaar gedaald met iets meer dan EUR 250 per crediteur.
Deze daling is economisch verwaarloosbaar. Het lijkt dan ook niet heel zinvol
om te trachten de positie van concurrente crediteuren te verbeteren naar het
niveau van twintig jaar geleden.12 Ondernemend Nederland weet al sinds jaar
en dag dat in een faillissement de openstaande vordering vrijwel volledig
afgeboekt moet worden.13 De auteurs van het nog niet zo lang geleden
verschenen rapport aan het WODC uitgebracht door Rijksuniversiteit Gronin-
gen14 hebben antwoord gegeven op de vraag hoe de positie van concurrente
crediteuren en mkb-bedrijven in geval van faillissement te verbeteren. De
opdrachtgever van het onderzoek, de Directie Wetgeving van het Ministerie
van Veiligheid & Justitie, lijkt daarbij over een belangrijke (voor)vraag heen
gestapt te zijn: is er een economische noodzaak om de positie van concurrente
crediteuren en mkb-bedrijven in faillissement te verbeteren?15

Recovery rate voor banken

Het frame, waar ook een vraagteken bij gezet kan worden, is dat banken in
vergelijking tot concurrente crediteuren een hoge recovery rate hebben.16

Hierbij worden de welbekende appels met peren vergeleken. Er wordt bij het

11. 3,2% van EUR 162.000 is EUR 5.184, 1,6% van EUR 162.000 is EUR 2.592, dat betekent
een daling in uitkering van 5.184 -/- 2.592 is EUR 2.592.

12. Terzijde, Kortmann wist al meer dan 25 jaar vóór het uitspreken van zijn afscheidscollege
dat het faillissement een ‘pauperparadijs’ is voor concurrente schuldeisers, zie: S.C.J.J.
Kortmann, ‘Faillissementsrecht anno 2000’, in: B.W.M. Nieskens-Isphording e.a. (red.), In
het nu, wat worden zal (Schoordijk-bundel), Deventer: Kluwer 1991, p. 119-136.

13. Zowel VNO-NCWals MKB-Nederland hebben in hun standpuntenbepaling ten aanzien van
faillissement niets opgenomen dat betrekking heeft op de verbetering van de positie van de
concurrente schuldeisers. Zie: https://www.mkb.nl/standpunten/faillissement en https://
www.vno-ncw.nl/standpunten/faillissement.

14. A. Karapetian, M.L. Lennarts & F.M.J. Verstijlen, De positie van concurrente schuldeisers
in faillissement, WODC-rapport 3179, 2021.

15. Ter inspiratie, zie T.L.M. Verdoes, ‘Een kritische beschouwing van de ‘corporate rescue
culture’ II.9.6’, in: J.A.A. Adriaanse, D.H. van Offeren & J.I. van der Rest (red.),
Turnaround Management (Recht en Praktijk nr. InsR7), Deventer: Wolters Kluwer 2016.
Hierin schrijft Verdoes het volgende: ‘De huidige Nederlandse insolventiewet werkt goed
omdat waardevernietigende, niet-levensvatbare ondernemingen worden geselecteerd en
ontmanteld. De lage recovery en doorstartpercentages zijn juist een bevestiging dat de
insolventiewet haar werk goed doet.’

16. De World Bank geeft aan dat er in Nederland sprake zou zijn van een recovery rate van
meer dan 90% voor banken. Zie: World Bank, Doing Business 2020, Economy Profile
Netherlands. Te vinden via: https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/
country/n/netherlands/NLD.pdf. Zie in dit verband ook de bijdrage van M. Tuil, R.
Verhoeven & K. Messelink elders in deze bundel (Hoofdstuk 15).
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bepalen van recovery rates gekeken naar het bedrag dat concurrente schuld-
eisers en banken terugkrijgen afgezet tegen de openstaande vorderingen op het
moment van faillissement. Hierbij worden enerzijds concurrente vorderingen,
als gevolg van het toestaan van een betalingstermijn voor geleverde goederen
en diensten, en anderzijds financieringen op één hoop geveegd. Hoewel het in
beide gevallen om vorderingen gaat, kunnen die twee echter niet met elkaar
vergeleken worden. Een voorbeeld zal dat duidelijk maken.

Een ondernemer gaat een financiering aan van EUR 100 met een looptijd
van 5 jaar met een jaarlijkse aflossingsverplichting van EUR 20. Daarnaast wil
de ondernemer voor de komende 5 jaar voor EUR 20 per jaar goederen en
diensten afnemen van een leverancier. In jaar drie gaat de onderneming helaas
failliet. De resterende vordering bij de bank is dan EUR 60. De leverancier zal
dan – uitgaande van een adequaat debiteurenbeheer – maximaal EUR 20 uit
hebben staan. Bij het bepalen van de recovery rate wordt buiten beschouwing
gelaten dat de leverancier al EUR 40 ontvangen heeft op een totale levering
van EUR 60 in de periode vóór faillissement. Als we de ontvangsten vóór
faillissement wel in de berekening meenemen, zou de recovery rate voor de
leverancier 67% bedragen.17 Het kenmerkende verschil tussen concurrente
vorderingen, als gevolg van het toestaan van een betalingstermijn, en finan-
cieringen is dat financieringen – in de meeste gevallen – op dag één volledig
opgenomen worden, terwijl de afname van goederen en diensten gefaseerd en
de facturering daarvan over de jaren zal plaatsvinden. Bij verstrekking van een
financiering gaat de bank uit van de tot dat moment bekende informatie.
Banken kunnen gedurende de looptijd van de financiering lastig bijsturen,
noch kunnen zij eenvoudig een financieringsovereenkomst beëindigen.18 Voor
leveranciers is dat anders; die kunnen vaak elk moment overschakelen op cash
on delivery. De mogelijkheid om te reageren op ontwikkelingen, betaalgedrag
en andere signalen bij een debiteur is, tezamen met alle andere middelen die
een leverancier van goederen en diensten ter beschikking staan waaronder
eigendomsvoorbehoud, kredietverzekering of factoring, een belangrijk middel
om zijn debiteurenrisico én het risico op non-betaling van toekomstige
leveringen geheel of in ieder geval aanzienlijk te beperken.19

17. Hij heeft EUR 40 betaald gekregen voor het bedrag van EUR 60 dat hij in totaal aan
goederen en diensten tot aan faillissement geleverd heeft.

18. Vgl. de uitvoerige jurisprudentie en literatuur over de (bijzondere) zorgplicht van banken
bij kredietopzegging. Zie o.a. HR 10 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2929 (ING/De
Keijzer Beheer) en R.M. Wibier, ‘De opzegging van duurovereenkomsten, in het bijzonder
kredietovereenkomsten’, Ars Aequi 2015/06.

19. N.W.A. Tollenaar, ‘Over het faillissement als instrument van de financier en het evenwicht
tussen gesecureerde en ongesecureerde crediteuren’, TvI 2016/9.
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Het gebruiken en vergelijken van recovery rates in faillissement kan
wellicht tot zinvolle inzichten leiden, maar niet ter onderbouwing van de
stelling dat ‘het faillissement een pauperparadijs is voor concurrente crediteu-
ren en een hemel voor banken’.

Rechtsontwikkeling ten faveure van banken?

Het frame dat de rechtsontwikkeling de afgelopen twintig jaar alleen maar ten
faveure is geweest van banken en de onwenselijkheid van die ontwikkeling,
kent weinig tegenspraak.20 Met name de jurisprudentie rondom de verpanding
van vorderingen is aanleiding geweest voor de stelling dat zekerheidsgerech-
tigden een steeds ‘groter stuk van de taart’ krijgen. Toch is tegenspraak hier
wel op zijn plaats.

In de literatuur wordt in het licht van bovenstaande stelling ten aanzien van
het vestigen van pandrechten op vorderingen ingezoomd op twee vereisten
voor de stille verpanding van vorderingen, namelijk het ‘bepaaldheidsvereiste’
en het ‘grondslagvereiste’.

Grondslagvereiste

Het grondslagvereiste houdt in dat een schuldenaar weliswaar al zijn toekom-
stige vorderingen bij voorbaat kan verpanden, maar alleen voor zover die
vorderingen voortvloeien uit een ten tijde van het vestigen van het pandrecht
reeds bestaande rechtsverhouding.21 Het frame is hier dat door de aanvaarding
van de verzamelpandakte in het arrest Dix q.q./ING22 het grondslagvereiste
illusoir is geworden23 en er een verruimde mogelijkheid is ontstaan tot het
vestigen van zekerheid.24

Dat frame is onjuist. Om dat aan te tonen moeten we terug naar de situatie
van vóór 1992, vóór de invoering van het NBW. Het OBW kende slechts een
openbaar (en geen stil) pandrecht op vorderingen.25 Wel kende het OBW de
mogelijkheid van de fiduciaire eigendomsoverdracht. Hierbij werd eigendom

20. M.n. Tollenaar heeft wél kritiek. Zie: N.W.A. Tollenaar, ‘Over het faillissement als
instrument van de financier en het evenwicht tussen gesecureerde en ongesecureerde
crediteuren’, TvI, 2016/9.

21. Art. 3:239 lid 1 BW in fine.
22. HR 3 februari 2012, JOR, 2012/200 m.nt. Schuijling (Dix q.q./ING).
23. A.M. Mennens, Over het verdelen van de taart in faillissement door middel van carve-out

regelingen, TvI, 2013/38.
24. Zie bijvoorbeeld A. Karapetian, M.L. Lennarts & F.M.J. Verstijlen, De positie van

concurrente schuldeisers in faillissement, WODC-rapport 3179, 2021, p. 32.
25. Art. 1199 OBW, zie ook: R.H.W.A. Verhoeven, ‘Cessie van openbare verpanding van

absoluut toekomstige vorderingen naar NBW’, WPNR 1991/6025.
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overgedragen ten titel van zekerheid (fiducia cum creditore). Gezien de
bezwaren tegen (onder andere) het openbaar maken van pandrechten, werd
gebruik gemaakt van de fiduciaire eigendomsoverdracht en overgegaan tot het
cederen van vorderingen tot zekerheid.26 Cessie van vorderingen geschiedde
bij authentieke of onderhandse akte.27 Hierbij werden alle bestaande vorde-
ringen én alle toekomstige vorderingen die voortvloeien uit reeds bestaande
rechtsverhoudingen als zekerheid gecedeerd.28 De zogenaamde absoluut
toekomstige vordering, dat wil zeggen de toekomstige vordering die niet
voortvloeit uit een reeds bestaande rechtsverhouding, kon – in tegenstelling
tot bijvoorbeeld Duitsland en België29 – niet gecedeerd worden.30 Doordat de
zekerheidsgever niet álle vorderingen kon cederen, werd – in theorie – over-
verzekering voorkomen; de zekerheidsgever kon na verloop van tijd de nieuwe
vorderingen (die niet voortvloeiden uit een reeds bestaande rechtsverhouding)
in zekerheid geven aan een ander. Daarnaast konden andere schuldeisers
beslag leggen op die nieuwe vorderingen.31 Tot zover echter de theorie, in
de praktijk gebeurde het volgende: om ervoor te zorgen dat de zekerheid voor
de zekerheidsgerechtigde op peil bleef, werd overeengekomen dat de zeker-
heidsgever de contractuele verplichting had om periodiek cessielijsten op te
stellen met daarin de gegevens van alle vorderingen en rechtsverhoudingen die
hij op een bepaald moment had en de lijsten te overhandigen aan de
schuldeiser. Voor deze ‘vervolgcessies’ werd gebruikgemaakt van cessielijsten,
die niet behoefden te worden geregistreerd. De overeenkomst die de verplich-
ting (titel) voor de vervolgcessies bevatte, werd aangeduid als stamcessieo-
vereenkomst.32 Door deze praktijk van ‘vervolgcessies’ konden álle
vorderingen die er op het moment van faillissement waren in zekerheid
worden gegeven. Door deze praktijk was de beperkende werking van het

26. V.J.M. van Hoof, Generale zekerheidsrechten in rechtshistorisch perspectief (diss. Nijme-
gen), Deventer: Wolters Kluwer 2015, par. 8.4.1.2.

27. Art. 668 OBW.
28. Uit het zgn. Visserij-arrest (HR 26 maart 1982, NJ 1982, 615, m.nt. W.M. Kleijn

(Visserijarrest)) bleek dat cessie van toekomstige vorderingen die hun onmiddellijke
grondslag vinden in een ten tijde van de cessie reeds bestaande rechtsverhouding, mogelijk
is.

29. B.A. Schuijling, Levering en verpanding van toekomstige goederen (diss. Nijmegen),
Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 18-21.

30. Zie bijvoorbeeld W.H.M. Reehuis, ‘Cessie van toekomstige vorderingen naar huidig en
komend recht’, GROM 1989/6.62, p. 64.

31. V.J.M. van Hoof, ‘Generale zekerheidsrechten in rechtshistorisch perspectief’ (diss.
Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer 2015, par. 8.5.

32. R. van den Bosch & K.A. Messelink, ‘De relevantie van het pandrecht voor de bancaire
financieringspraktijk. Een terugblik op 25 jaar stil pandrecht sinds de invoering van het
nieuw Burgerlijk Wetboek’, NTHR, 2017/3, p. 111.
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grondslagvereiste dan ook reeds onder het OBW gering.33 De invoering van
het NBW heeft dan ook niet gezorgd voor een verruiming van de zekerheids-
positie voor de zekerheidsgerechtigde; op alle vorderingen die in het OBW
konden worden overgedragen ten titel van zekerheid, kan in het NBW een
pandrecht worden gevestigd.

In zijn noot onder het arrest Dix q.q./ING34 merkt Verstijlen op dat door het
accepteren van de verzamelpandakte, de belangenafweging die ten grondslag
lag aan art. 3:239 lid 1 BW door de Hoge Raad ondergraven wordt. Het
accepteren van de verzamelpandakte zou – aldus Verstijlen – niet gemakkelijk
te verenigen zijn met de wetsgeschiedenis. Dat is slechts één ‘kant van de
medaille’. Aan de andere kant heeft de wetgever de uitgesproken bedoeling
gehad dat de vervanging van de fiduciaire eigendomsoverdracht naar pandecht
géén verslechtering voor de positie van de zekerheidsgerechtigde mocht
meebrengen.35 De eenvoudige conclusie is dan ook dat beide bedoelingen
van de wetgever niet tegelijkertijd gerealiseerd kunnen worden. De Hoge Raad
heeft gekozen voor de bedoeling van de wetgever om de positie van de
zekerheidsgerechtigde niet te laten verslechteren. Die keuze is prima te
verenigen met het niet door Verstijlen aangehaalde deel van de wetsgeschie-
denis.36

Bepaaldheidsvereiste

Het bepaaldheidsvereiste houdt in dat de vordering waarop een pandrecht
wordt gevestigd voldoende bepaald moet zijn.37 De Hoge Raad hanteert voor
de vraag of er aan het bepaaldheidsvereiste is voldaan het criterium dat het
voldoende is dat de akte zodanige gegevens bevat dat, eventueel achteraf, aan
de hand daarvan kan worden vastgesteld om welke vorderingen het gaat.38

Ook een generieke omschrijving (alle huidige en toekomstige vorderingen) kan
daarmee tot een geldige verpanding leiden, zo lang de individuele vorderingen

33. In zijn dissertatie schrijft Van Hoof ‘dat het grondslagvereiste zijn doelen niet heeft kunnen
bereiken.’ V.J.M. van Hoof, Generale zekerheidsrechten in rechtshistorisch perspectief
(diss. Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer 2015, par. 8.5.

34. HR 3 februari 2012, NJ 2012/261, m.nt. F.M.J. Verstijlen (Dix q.q./ING).
35. Parl.Gesch. Inv. 3,5,6 BW (Boek 3), p. 1197.
36. Een extra argument voor de keuze van Hoge Raad kan gevonden worden in de bedoeling

van de wetgever om overdracht en verpanding van toekomstige goederen zo ruim mogelijk
toe te laten (Parl.Gesch. Inv. 3,5,6 BW (Boek 3), p. 1246) en dat in de wet tot uiting komt in
art. 3:237 BW.

37. Het bepaaldheidsvereiste ter zake het pandrecht op vorderingen is in de wet vastgelegd in
art. 3:84 lid 2 jo. 3:98 BW.

38. HR 14 oktober 1994, NJ 1995/447 (Rivierenland/Gispen q.q.) en HR 20 september 2002,
NJ 2004/182 (Mulder q.q./Rabobank).

255

Framing in het insolventierecht



maar uit een objectieve bron – bijvoorbeeld de administratie van de pandgever –
kunnen worden geïdentificeerd.39

Het frame is hier dat door een soepele uitleg van het bepaaldheidsvereiste
door de Hoge Raad de positie van de pandhouder aanzienlijk is verbeterd. Ook
bij dit frame kunnen vraagtekens gezet worden. In het geval van een bank: het
verpanden van alle vorderingen van al haar debiteuren – die een pandrecht op
vorderingen ten behoeve van de bank hebben gevestigd – door het dagelijks
registreren van één verzamelpandakte, is enkel en alleen een efficiëntere wijze
van het vestigen van een zekerheidsrecht geen uitbreiding van het zekerheids-
recht. Door de verzamelpandakte is een einde gemaakt aan een praktijk van
‘vele pakken papier’. Bij de fiduciaire eigendomsoverdracht van het OBW
werden in de bankpraktijk – in sommige gevallen dagelijks – cessielijsten
(inclusief handtekening van de klant) opgevraagd. Die cessielijsten hoefden
niet geregistreerd te worden. Onder het NBW vóór de arresten Spaarbank
Rivierland/Gispen q.q.40 en Rabobank Alphen a/d Rijn/Mulder q.q.41 dienden
klanten – na het tekenen van een stampandakte – periodiek een pandlijst in
te leveren. Op die pandlijst moest het totaalbedrag van de op dat moment
uitstaande vorderingen en de eerste en laatste vordering inclusief NAW-gegevens
van de desbetreffende debiteur(en) worden vermeld. Tezamen met die pandlijst
moest een debiteurenoverzicht met een integrale en uitputtende weergave van alle
vorderingen, inclusief bedragen en relevante data van de debiteuren worden
ingeleverd. Als dat overzicht niet bestond uit één aangehecht document (zgn.
kettinglijsten uit de tijd van de matrixprinter) dan moest de pandgever ieder pagina
voorzien van een paraaf. In de woorden van Van den Bosch enMesselink en Roffel
een administratief bewerkelijke, onpraktische, inefficiënte, ingewikkelde, om-
slachtige en foutgevoelige verpandingsmethodiek.42

De hierboven toegelichte oude verpandingsmethodiek zorgde er niet alleen
voor dat dit proces de bank en de zekerheidsgever veel meer tijd, moeite en
geld kosten, maar ook de belastingbetaler. Het Belastingkantoor Rotterdam
– waar nu onderhandse aktes geregistreerd kunnen worden – zou extra mensen
moeten aannemen om alle registratiestempels te plaatsen op de duizenden
pandaktes als de verzamelpandakte niet zou zijn toegestaan. Nu ontvangt het
Belastingkantoor Rotterdam één verzamelpandakte per bank per dag.

39. L.M. de Hoog, ‘Objectieve maatstaf voor het bepaaldheidsvereiste bij verpanding’, JBN
2020/12, p. 9.

40. HR 14 oktober 1994, NJ 1995, 447 (Spaarbank Rivierland/Gispen q.q.).
41. HR 20 september 2002, NJ 2004, 182.
42. R. van den Bosch & K.A. Messelink, ‘De relevantie van het pandrecht voor de bancaire

financieringspraktijk. Een terugblik op 25 jaar stil pandrecht sinds de invoering van het
nieuw Burgerlijk Wetboek’, NTHR, 2017/3, p. 111 en D. Roffel, ‘De rechtsgeldigheid van
de verzamelpandakte-constructie’, TvI 2012/16.
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Die meer tijd, moeite en kosten voor pandgever, pandhouder en anderen bij
het niet accepteren van de verzamelpandakte, zijn een typisch voorbeeld van
– zoals economen dat noemen – transaction costs.43 Transaction costs zijn
kosten die gepaard gaan met de (eigendoms)overdracht van goederen en
diensten. Transaction costs dragen niet bij aan welvaartsgroei. Wanneer
transaction costs afnemen, wordt een economie efficiënter en kan kapitaal
en arbeid worden ingezet voor welvaartsgroei. Er worden drie typen transac-
tion costs onderscheiden: zoek- en informatiekosten, onderhandelings- en
beslissingskosten en handhavingskosten.44 De kosten voor het vestigen van
een pandrecht op vorderingen valt onder de laatste categorie. Onder handha-
vingskosten worden de kosten verstaan die gemaakt moeten worden om ervoor
te zorgen dat een overeenkomst ook wordt nagekomen. De rechtsontwikkeling
die geresulteerd heeft in het accepteren van de verzamelpandakte zorgt voor
een verlaging van transaction costs en is vanuit economisch perspectief alleen
maar toe te juichen. Ook de Hoge Raad lijkt oog te hebben voor het
economisch belang van het beperken van transaction costs.45 Het laten bestaan
van hoge transaction costs omdat de boedel daar voordeel van heeft, doordat er
zich dan vaker niet verpande vorderingen in de faillissementsboedel bevinden,
is geen economisch steekhoudend argument.

Samenvatting en conclusie

In deze bijdrage ben ik ingegaan op de vraagtekens die gezet kunnen worden
bij het tot op heden veel gebruikte frame dat concurrente crediteuren vrijwel
niets meer ontvangen doordat banken alles naar zich toe trekken. Die vraag-
tekens zet ik door (i) in te gaan op de (veronderstelde) hoge recovery rate voor
banken versus de lage recovery rate voor concurrenten crediteuren en (ii) stil te
staan bij de rechtsontwikkeling ten aanzien van verpande debiteurenvorde-
ringen

De recovery rate voor concurrente crediteuren is én was erg laag. Er is geen
sprake van een economisch relevante daling. Bij het bepalen van de recovery
rate wordt berekend welk percentage een schuldeiser van zijn openstaande
vordering op het moment van faillissement van de schuldenaar, krijgt terug-

43. De hier bedoelde transaction costs zijn voor het eerst beschreven door Ronald Coase in zijn
beroemde artikel uit 1937: R.H. Coase, The Nature of the Firm (Economica New Series,
Vol. 4, No. 16), nov. 1937, p. 386-405.

44. C.J. Dahlman, ‘The Problem of Externality’, Journal of Law and Economics 1979/22 (1),
p. 141–162.

45. Zie r.o. 4.9.2. van het arrest HR 3 februari 2012, JOR, 2012/200, m.nt. Schuijling (Dix q.q./
ING): […is uitdrukkelijk betekenis toegekend aan het belang van een vlot functionerend
kredietverkeer…].
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betaald. Het over één kam scheren van enerzijds de vorderingen van con-
currente schuldeisers (uit hoofde van geleverde goederen en diensten) en
anderzijds vorderingen van banken en van de respectievelijke recovery rates,
geeft een onjuist beeld. Een belangrijk verschil tussen beide vorderingen is dat
de bankfinanciering – in de regel – ineens wordt opgenomen, terwijl goederen
en diensten gefaseerd over de tijd worden geleverd zodat de openstaande
betalingsverplichting iedere keer beperkt is tot de onlangs geleverde goederen
en diensten. Dat verschil maakt het vergelijken van de recovery rate van
concurrente schuldeisers met die van banken dan ook weinig zinvol.

De rechtsontwikkeling in de afgelopen twee decennia ten aanzien van
verpande debiteurenvorderingen zou ten faveure van banken zijn geweest.
Hierbij is het frame dat zowel het grondslagvereiste als het bepaaldheidsver-
eiste zó soepel wordt uitgelegd door de Hoge Raad dat dit een aanzienlijke
verbetering van de positie betekent voor banken als pandhouders van vorde-
ringen. Wat betreft het grondslagvereiste zijn pandhouders nu na alle juris-
prudentie en de daarbij behorende kosten in feite in dezelfde positie als de
fiduciair eigenaar was onder het OBW. Ter zake het bepaaldheidsvereiste is
door het accepteren van de verzamelpandakte er alleen sprake van een
efficiëntere manier van het vestigen van een pandrecht op vorderingen; het
is geen uitbreiding van het pandrecht op vorderingen.

Ter afsluiting terug naar het gebruik van framing in de politiek, ook daar
heeft het frame dat er sprake is van een groeiende ongelijkheid in de
insolventiepraktijk tussen – kort gezegd – concurrente (mkb-)crediteuren en
banken postgevat. Ook met het oog op de verdere herziening en hervorming
van het faillissementsrecht is het gebruik van dit frame onwenselijk en draagt
niet bij aan evenwichtige wetgeving.
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De verdelingsdiscussie: onderzoek naar recovery rates en
een verkenning van de gevolgen voor bancaire financiering1

MR. K.A. MESSELINK, MR. M.L. TUIL, MR. R.H.W.A. VERHOEVEN2

1. Inleiding

In zijn afscheidscollege van 29 september 2017 heeft Kortmann3 naar voren
gebracht dat de recovery rate4 die banken in Nederlandse faillissementen
zouden realiseren bijna 90% zou zijn, terwijl concurrente schuldeisers vaak
geen uitkering op hun vordering ontvangen in faillissement.5 Volgens
Kortmann verkeren concurrente schuldeisers daardoor in het ‘pauperparadijs’.
Kortmann baseerde het genoemde percentage van bijna 90% op een rapport
van de Wereldbank uit 2017, dat jaarlijks wordt geactualiseerd.6 Met zijn
afscheidscollege heeft Kortmann de problematiek van de verdeling van de
verhaalsopbrengsten in faillissement op de kaart gezet.

Het verschil tussen de recovery rate die banken in faillissement zouden
realiseren en het gemiddelde uitkeringspercentage voor concurrente schuldei-
sers wordt door sommige politici en wetenschappers als onwenselijk ervaren.
Zo was voor Tweede Kamerleden Van Nispen en Leijten het afscheidscollege
van Kortmann aanleiding om tweemaal Kamervragen te stellen over de positie
van banken in vergelijking met die van concurrente schuldeisers in faillisse-

1. Deze bijdrage geeft de persoonlijke opinie weer van de auteurs die niet noodzakelijkerwijs
overeenstemt met de visie van de banken waarvoor zij werkzaam zijn.

2. Kaj Messlink en Mark Tuil zijn als jurist werkzaam bij ING Bank N.V. en Rolf Verhoeven
is als jurist werkzaam bij ABN AMRO Bank N.V. Zij zijn betrokken bij de juridische
ondersteuning van de afdeling intensief dan wel bijzonder beheer.

3. S.C.J.J. Kortmann, Het faillissement, een paradijs voor banken (afscheidscollege, Van der
Grintenlezing), Nijmegen: Radboud Universiteit 2017. Digitale vindplaats afscheidscollege
prof. mr. S.C.J.J. Kortmann: https://www.ftm.nl/uploads/media/5b1a9152257a4/
afscheidscollegebaskortmann.pdf?v431.

4. De recovery rate, ook wel aangeduid als verhaalspercentage, is het percentage dat een
schuldeiser uiteindelijk (doorgaans: na executoriale verkoop van goederen van zijn
schuldenaar, bijvoorbeeld in diens faillissement) betaald/uitgekeerd krijgt op zijn vordering.

5. S.C.J.J. Kortmann, Het faillissement, een paradijs voor banken, (Afscheidscollege tevens
Van der Grintenlezing 29 september 2017), p. 6.

6. De rapporten van de Wereldbank zijn te vinden op https://www.doingbusiness.org/en/
doingbusiness. Uit het 2020-rapport (het meest recente rapport in de Doing Business reeks)
zou blijken dat de recovery rate voor Nederland licht gestegen is tot 90,1%.
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ment.7 Voorts heeft Tweede Kamerlid Nijboer tijdens de behandeling van de
WHOA in de Tweede Kamer een motie ingediend die oproept tot het beperken
van de verpandingsmogelijkheden van activa van ondernemingen.8 Enkele
wetenschappers laten vergelijkbare geluiden horen. Zo bepleiten Jonkers en
Van Moorsel verbetering van de verhaalspositie van concurrente crediteuren.
Ook zij baseren zich daarbij op een “uitzonderlijk hoge recovery rate” voor
banken.9

De problematiek van de verdeling van de netto verhaalsopbrengsten van de
activa van een gefailleerde onderneming wordt doorgaans ‘het verdelings-
vraagstuk’ genoemd. In de kern gaat het daarbij om de vraag aan welke
schuldeiser welk gedeelte van deze opbrengsten toekomt.10 In Nederland
wordt deze vraag in beginsel beantwoord door art. 3:276 e.v. BW. De
verhaalsopbrengst wordt volgens de regels van de rangorde verdeeld. Daarbij
geldt als uitgangspunt dat alle schuldeisers zonder zekerheidsrechten of andere
vormen van voorrang een gelijk recht hebben om uit de verhaalsopbrengst te
worden voldaan. In de praktijk komt het grootste gedeelte van de verhaalsop-
brengsten die in faillissement worden gerealiseerd toe aan pand- en hypo-
theekhouder, de curator en andere boedelschuldeisers, het UWV en de
Belastingdienst. Daarnaast ontvangen schuldeisers met andersoortige voorrang
of zekerheden in de praktijk ook (in economische zin) substantiële betalingen
op hun vorderingen op failliete ondernemingen. Daarbij moet bijvoorbeeld
worden gedacht aan dwangcrediteuren en schuldeisers met zekerheden zoals
eigendomsvoorbehoud, bankgaranties en kredietverzekeringen. De genoemde
pleidooien om tot een andere verdeling te komen, komen dus in de kern neer
op een oproep om de bovengenoemde wettelijke uitgangspunten en rangorde te
wijzigen.

De politici en wetenschappers die pleiten voor een aanpassing van de verde-
lingsregels ten nadele van de banken, onderbouwen hun pleidooi met een
verwijzing naar de recovery rate van bijna 90% uit het rapport van de
Wereldbank. De betekenis die daarmee wordt toegekend aan de door de
Wereldbank gevonden recovery rate, rechtvaardigt een analyse van de wijze

7. Zie voor de vragen en de beantwoording daarvan Aanhangsel Handelingen II 2017/18,
nr. 2243 en 3010.

8. Kamerstukken II 2019/20, 35 249, nr. 18.
9. A.L. Jonkers & R.C.M. van Moorsel, ‘WHOA voor iedereen, verdeel de bankenbonus’, OR

2019/167, p. 947.
10. In deze bijdrage zal geen aandacht worden besteed aan de vraag welke kosten gemaakt

dienen te worden gemaakt om tot netto verhaalsopbrengsten te komen en hoe die kosten
over de opbrengsten van verschillende activa dienen te worden omgeslagen.
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waarop de Wereldbank tot deze recovery rate komt (§ 2.1). Uit het rapport
blijkt dat het niet gaat om een empirische vaststelling de werkelijk door banken
behaalde recovery rate, maar dat het rapport van de Wereldbank vooral iets
zegt over de kostenefficiëntie van het Nederlandse verhaals- en insolventie-
recht. Het rapport van de Wereldbank zegt niets over de daadwerkelijk
behaalde recovery rate door Nederlandse banken. Om een betere indruk te
krijgen van de werkelijke recovery rate, behandelen wij het rapport dat de
European Banking Authority (‘EBA’) in november 2020 heeft gepubliceerd11

(§ 2.2). In dit rapport wordt empirisch onderzocht wat de recovery rate van een
groot aantal Europese banken is. Uit dit rapport blijkt dat deze veel lager is dan
de genoemde 90%. Aansluitend bespreken wij de factoren die de gevonden
recovery rate bepalen en verklaren (§ 2.3).

De tweede kwestie die deze bijdrage behandelt, is de mogelijke effecten die
herverdeling van verhaalsopbrengsten heeft op bancaire financiering die aan
ondernemingen wordt verstrekt. Wij inventariseren de mogelijke effecten van
een andere verdeling voor kredietverstrekking door banken aan ondernemin-
gen (§ 3.1). In dat kader gaan wij in op de verbanden tussen kapitaal,
kredietverlening en zekerheden. Voorts betrekken wij de positie van overige
schuldeisers in onze beschouwing (§ 3.2). Wij onderzoeken de recovery rate
die zij in een faillissement behalen en plaatsen dat ook in een breder kader door
kort stil te staan bij de vraag welke andere middelen dan het vestigen van een
recht van hypotheek en/of pand (concurrente) schuldeisers ter beschikking
hebben om hun recht op betaling geheel of gedeeltelijk veilig te stellen.
Daarnaast besteden wij aandacht aan de mogelijkheden om de positie van
concurrente crediteuren te verbeteren. In dat kader besteden wij aandacht aan
het recent verschenen rapport van onderzoekers verbonden aan de rechten-
faculteit van de RU Groningen.12 Dit rapport is het resultaat van een
onderzoek dat in opdracht van het WODC is uitgevoerd. Aanleiding voor de
onderzoeksopdracht waren moties van Tweede Kamerleden over de positie die
concurrente (MKB-)schuldeisers in faillissement hebben. Dit onderzoek is
uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de problematiek van het verdelings-
vraagstuk. Ook is in het rapport verkend of en hoe de positie van concurrente
(MKB-)schuldeisers kan worden verbeterd. Opvallend is dat de onderzoekers

11. Zie: https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-report-benchmarking-national-insolvency-
frameworks-across-eu.

12. A. Karapetian, M.L. Lennarts en F.M.J. Verstijlen, De positie van concurrente schuldeisers in
faillissement – Een verkennend onderzoek naar de positie van concurrente (mkb-)schuldeisers in
faillissement en de mogelijkheden deze te verbeteren, Rapport aan het WODC uitgebracht
door Rijksuniversiteit Groningen, 2021 (hierna ‘Rapport RUG’). Digitale vindplaats:
https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/3095.
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benadrukken zij slechts een aantal landen in Europa hebben bezien (Verenigd
Koninkrijk, Duitsland en Oostenrijk) en dat de cijfermatige resultaten van het
onderzoek geenszins representatief zijn doch enkel een indruk geven.13

Aan het slot van deze bijdrage beantwoorden wij de vraag of de door ons
behandelde recovery rates en de effecten van wijziging daarvan een herijking
van de verdelingsregels rechtvaardigen (§ 4). Wij zullen in deze bijdrage ten
slotte toelichten dat aanpassing van de verdelingsregels belangrijke negatieve
effecten kan hebben en dat daarom nader onderzoek is vereist voordat de regels
van verdeling in faillissement worden gewijzigd. Bovendien is aansluiting bij
Europese ontwikkelingen wenselijk. Wij sluiten deze bijdrage af met een
conclusie (§ 5).

2. De recovery rate die banken realiseren

2.1. Rapport Wereldbank

De Wereldbank – opgericht in 1944 – is een internationaal opererende
organisatie waaraan 189 landen deelnemen. De Wereldbank stelt zich tot
doel (extreme) armoede te verminderen en welvaart eerlijker te verdelen.
Daartoe verstrekt de Wereldbank leningen aan ontwikkelingslanden en mid-
deninkomenslanden. Ook stelt de Wereldbank data beschikbaar en verricht zij
onderzoeken die aan het bereiken van haar doel kunnen bijdragen.14 In dat
kader onderzoekt en vergelijkt de Wereldbank onder meer – kort gezegd – het
functioneren van het ondernemingsklimaat in diverse landen teneinde econo-
mieën aan te moedigen te streven naar een zo efficiënt mogelijke regulering.15

Dit onderzoek wordt het Doing Business project genoemd en is gestart in 2002.
Bijna jaarlijks verschijnt een rapportage die voor iedereen toegankelijk is.

13. Rapport RUG, p. 8: “Het kwantitatieve onderzoek beoogt slechts een indruk te geven van de
positie van concurrente crediteuren in de bestudeerde faillissementen.”

14. Zie voor meer informatie over de Wereldbank haar website www.worldbank.org.
15. Bron: www.doingbusiness.org/en/about-us: “By gathering and analyzing comprehensive

quantitative data to compare business regulation environments across economies and over
time, Doing Business encourages economies to compete towards more efficient regulation;
offers measurable benchmarks for reform; and serves as a resource for academics,
journalists, private sector researchers and others interested in the business climate of
each economy.”
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In het Doing Business project onderzoekt de Wereldbank jaarlijks wereldwijd
de regelgeving waaraan bedrijven in 190 economieën onderworpen zijn.16 Het
meest recente rapport is gepubliceerd in oktober 2019 (Doing Business
2020).17 Op basis van een aantal indicatoren wordt voor de onderzochte
economieën in Doing Business een score berekend. Op basis daarvan wordt
een rangorde van economieën vastgesteld voor “the ease of doing busines”.
Vrij vertaald gaat het hierbij om het ondernemingsklimaat.

Wat heeft de Wereldbank onderzocht?

De recovery rate van 89,3% die door Kortmann is genoemd en in de politiek en
media18 is opgepikt, is gebaseerd op het rapport dat in 2017 is uitgebracht.19

De vraag rijst hoe de onderzoekers dit percentage hebben vastgesteld.

Een van de onderzochte indicatoren voor het vaststellen van het onderne-
mingsklimaat is ‘resolving insolvency’. In de toelichting op de methode voor
het vaststellen van deze indicator staat:

“Doing Business studies the time, cost and outcome of insolvency procee-
dings involving domestic entities as well as the strength of the legal
framework applicable to judicial liquidation and reorganization procee-
dings.”20

16. De rapporten van de Wereldbank zijn recent in het nieuws geweest, omdat de huidige
voorzitter van het IMF, Kristalina Georgieva, betrokken zou zijn geweest bij het aanpassen
van de ranglijst in het in deze bijdrage besproken Wereldbank rapport ten voordele van
China. Hierover zijn artikelen verschenen in de Wall Street Journal op 16 september 2021
en NRC Handelsblad op 28 september 2021. Op 16 september 2021 plaatste de Wereldbank
op haar website de aankondiging dat haar bestuur had besloten geen Doing Business
rapporten meer te laten opstellen.

17. Het Doing Business rapport voor 2020 is te downloaden via de volgende link: https://www.
doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2020.

18. Zie bijvoorbeeld het artikel van econoom Matthijs Bouman in het FD van 1 mei 2021. Hij
stelt daarin “Gelukkig heeft Nederland een relatief gunstige insolventiepraktijk. De ESRB
(European Systemic Risk Board) citeert onderzoek van de Wereldbank waaruit blijkt dat
crediteuren hier na wanbetaling 90% van hun geld toch nog krijgen.” Dat percentage is om
de in deze bijdrage te bespreken redenen (in zijn algemeenheid) niet juist.

19. Zie ‘Doing Business 2017 – Equal Opportunity for All’, p. 228 (hierna ‘Doing Business
Rapport 2017’). Dit rapport is te downloaden via www.doingbusiness.org/en/reports/global-
reports/doing-business-2017.

20. Doing Business Rapport 2017, p. 156.
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Voor het bepalen van deze indicator wordt onder meer de recovery rate
gemeten. Deze wordt als volgt gedefinieerd:

“The recovery rate is recorded as cents on the dollar recovered by secured
creditors through judicial reorganization, liquidation or debt enforcement
(foreclosure or receivership) proceedings.”21

Van belang is dat de Wereldbank niet alleen op liquidatie gerichte procedures
in de beoordeling heeft betrokken, maar – voor zover die in een economie
bestaan – ook op reorganisatie gerichte (insolventie)procedures. Het gaat
daarbij om formele procedures. De beschikbaarheid van op reorganisatie
gerichte procedures draagt volgens de Wereldbank direct bij aan een hogere
recovery rate en wordt derhalve als een economisch gunstige factor gezien.22

Hoe is het onderzoek uitgevoerd en wat waren daarbij de aannames?

Het onderzoek van de Wereldbank bestaat uit een uitvraag in diverse landen
aan zogenoemde insolvency practitioners23 die een vragenlijst moesten in-
vullen. De vragenlijst betreft een fictieve casus over een hotelbedrijf dat in
financiële problemen is gekomen. Uit de onderzoeksopzet blijkt dat de
onderneming beschikt over een lening van een bank met een looptijd van
tien jaar en dat de bank een hypotheekrecht op het hotel heeft.24 In landen
waar dat mogelijk is, heeft de bank naast het hypotheekrecht tevens een
‘universal business charge’.25 Het hotel heeft ook financiering van andere
schuldeisers.

21. Doing Business Rapport 2017, p. 157.
22. Zie Doing Business 2020 p. 55: “The highest recovery rates as measured by Doing Business

are recorded in economies where reorganization is the most common proceeding.” In dat
verband moet worden opgemerkt dat in Nederland pas sinds in 1 januari 2021 (naast de
surseance van betaling) een echte op reorganisatie gerichte insolventieprocedure kent in de
vorm van de WHOA. Het overgrote deel van de reorganisaties In Nederland vindt op
informele basis plaats. Uit diverse onderzoeken blijkt dat die informele reorganisaties
effectief zijn. De door de Wereldbank gehanteerde definities suggereren dat informele
reorganisaties buiten beschouwing zijn gebleven.

23. Onder andere advocaten, notarissen en adviseurs gespecialiseerd in het insolventierecht.
Niet duidelijk is of ook waarderingsdeskundigen als respondent zijn opgetreden.

24. Zie https://www.doingbusiness.org/en/methodology/resolving-insolvency.
25. Doing Business Rapport 2017, p. 156. Uit de context lijkt te volgen dat hiermee een

zekerheidsrecht op roerende zaken en vorderingen wordt bedoeld, althans op andersoortige
activa dan het hotel als onroerende zaak.
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Een van de aannames in de aan de insolvency practitioners voorgelegde
case is, dat:

“The amount outstanding under the loan agreement is exactly equal to the
market value of the hotel business (…).”26

Dit betekent dat de aanname is geweest dat de bank (althans bij een verkoop
tegen marktwaarde) volledige dekking voor haar vordering op het hotelbedrijf
heeft. Met andere woorden: er is dus sprake van een fictieve loan to value van
100% ten opzichte van de going concern waarde van het hotelbedrijf. Voor het
doel van het onderzoek van de World Bank naar de resolving insolvency-
indicator (het onderzoeken en vergelijken van de tijd, kosten en uitkomsten
van insolventie- en verhaalsprocedures) is het begrijpelijk dat de onderzoekers
een dergelijke aanname hebben gedaan. Deze is immers nodig om de
effectiviteit van de insolventie- en verhaalsprocedure in de onderzochte
economieën goed met elkaar te kunnen vergelijken.27 Een andere belangrijke
aanname in het onderzoek is dat het mogelijk is om 100% van de waarde van
het hotelbedrijf te behouden indien het hotel ‘going concern’ wordt verkocht,
terwijl de opbrengst terugvalt naar 70% van de waarde van het hotel indien het
om een zogenoemde ‘piecemeal verkoop’ gaat.28

Wat is de betekenis van de recovery rate van 89,3%?

Dat op basis van de aanname dat de bankfinanciering gelijk is aan de
marktwaarde van het hotelbedrijf de door de Wereldbank gevonden recovery
rate voor zekerheidsgerechtigden in Nederland 89,3%29 is en dus hoog is, is
niet heel erg verrassend. Doordat gebruik is gemaakt van een fictieve casus
gebaseerd op diverse veronderstellingen (waaronder de genoemde loan to
value van 100%) en in Nederland een ‘going concern’ verkoop vaak mogelijk
is – ook indien die verkoop een executoriale verkoop is – waardoor de

26. Doing Business Rapport 2017, p. 157. en https://www.doingbusiness.org/en/methodology/
resolving-insolvency

27. In dit verband: “Doing Business recognizes the limitations of the standardized case
scenarios and assumptions. But while such assumptions come at the expense of generality,
they also help to ensure the comparability of data.” (Doing Business Rapport 2017, p. 16).

28. Hierover wordt het volgende in het rapport opgemerkt: “Recovery by creditors depends on
whether the hotel business emerges from the proceedings as a going concern or the
company’s assets are sold piecemeal. If the business continues operating, 100% of the hotel
value is preserved. If the assets are sold piecemeal, the maximum amount that can be
recovered is 70% of the value of the hotel.” (Doing Business Rapport 2017, p. 157).

29. Ter vergelijking: in Noorwegen is de recovery rate (als gedefinieerd in het rapport) het
hoogste ter wereld met 92,9% (Doing Business Rapport 2017, p. 156).
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marktwaarde volledig kan worden behouden, geeft de vastgestelde recovery
rate voor Nederland vooral informatie over de effectiviteit en kosten van
insolventie- en verhaalsprocedures. Gezien de hiervoor genoemde aannames
betekent de recovery rate van 89,3% voor Nederland dus enkel dat ruim 10%
van de bruto-opbrengst wordt gespendeerd aan kosten en tijd die nodig zijn om
een verhaalsopbrengst te realiseren. De relatief hoge recovery rate30 volgens
het rapport van de Wereldbank voor Nederland betekent dat Nederlandse
insolventie- en verhaalsprocedures relatief (dus ten opzichte van die in andere
landen) effectief zijn, dat de waarde van een onderneming in Nederland veelal
kan worden behouden door in het kader van die procedures een going concern
verkoop te realiseren en dat in dat kader zekerheidsrechten tegen relatief lage
kosten kunnen worden uitgeoefend.31

De werkelijke kredietverliezen bij een bancaire financiering

De aanname in het Wereldbankrapport dat de uitstaande lening gelijk is aan de
marktwaarde van het in onderpand verstrekte hotelbedrijf, is bij ondernemin-
gen die in financiële problemen zijn gekomen niet in overeenstemming met de
werkelijkheid van de Nederlandse praktijk van bancaire financieringen aan
ondernemingen. Bij aanvang van de financiële moeilijkheden voor Nederlandse
(rechts)personen die een onderneming exploiteren, zal de schuld aan de bank uit
hoofde van de verstrekte financiering meestal de waarde van het aan de bank
verstrekte onderpand overtreffen. Daar kunnen verschillende oorzaken aan ten
grondslag liggen, waarop in het vervolg van deze bijdrage zal worden ingegaan. In
de praktijk zal de recovery rate voor banken in het algemeen dus meestal lager zijn
dan de 89,3% die in de fictieve casus van de Wereldbank wordt gerealiseerd. Dit
blijkt reeds uit de hoogte van de kredietvoorzieningen die banken verplicht zijn te

30. De Country Tables (zie Doing Business Rapport 2017, p. 188 e.v.) vermelden de scores op
diverse indicatoren per land. Van de landen in Noordwest-Europa scoort Nederland met een
recovery rate van 89,3% goed maar niet uitzonderlijk hoog. Ter vergelijking: België scoort
op deze indicator 89,9%, Duitsland 84,4%, Finland 90,3% en Frankrijk 78,5%. Andere
landen laten een significant lagere recovery rate zien (Italië 69,3%, Griekenland 35,6%),
terwijl de scores van Spanje (78,3%) respectievelijk Portugal (74,2%) vergelijkbaar zijn
met die van Frankrijk.

31. Als een onderneming in faillissement kan worden doorgestart, wordt die doorstart in
Nederland meestal al binnen enkele weken – die worden gebruikt om informatie te vergaren
over te door te starten onderneming en deze te verstrekken aan geïnteresseerden alsmede
om een biedingsproces te doorlopen – gerealiseerd. De bank hoeft daarbij voor het
ontvangen van haar deel van de opbrengst niet te wachten tot het einde van het
faillissement, maar kan zich op het haar toekomende aandeel van de executieopbrengst
verhalen kort nadat de doorstarter de koopsom heeft voldaan.
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nemen op grond van regels van prudentieel (bedrijfseconomisch) toezicht.32

Banken worden in het kader van het toezicht door hun (Europese) toezichthouders
aangesproken op het treffen van adequate kredietvoorzieningen en moeten in dat
kader het onderpand geregeld laten waarderen. Als de recovery rate in werkelijk-
heid (gemiddeld) 90% zou zijn, zouden de banken met lage kredietvoorzieningen
kunnen volstaan. We brengen ook in herinnering de gevolgen van de vorige
kredietcrisis (vanaf 2007/2008) waar banken gered moesten worden. Indien de
banken dergelijke hoge recovery rates zouden hebben gehad, zouden de verliezen
van de banken aanmerkelijk lager zijn geweest. In het vervolg van deze bijdrage
proberen wij een beter beeld te geven van de daadwerkelijke recovery rate van
banken.

Tussenconclusie

Het onderzoek van de Wereldbank naar de indicator resolving insolvency is
opgezet met het doel om de effectiviteit en kosten van insolventie- en
verhaalsprocedures in diverse landen te vergelijken aan de hand van een
theoretische en eenvormige casus. De score op deze indicator wordt meege-
wogen om te bepalen hoe het is gesteld met de Ease of doing business in het
desbetreffende land. De recovery rate uit het onderzoek van de Wereldbank is
gebaseerd op een fictieve loan to value van 100% en geeft derhalve voor
landen waar going concern verkopen kunnen worden gerealiseerd in het kader
van uitwinning alleen informatie over de effectiviteit, snelheid en kosten van
insolventie- en verhaalsprocedures. Dat blijkens het onderzoek voor Nederland
een recovery rate van 89,3% wordt gehaald, zegt niets over de werkelijke
recovery rates die banken bij verhaal van hun vordering in Nederlandse
insolventie- en verhaalsprocedures (waaronder faillissementen) realiseren uit
de opbrengst van de aan banken verstrekte zekerheden.

2.2. EBA-onderzoek: Benchmarking insolvency in het kader van NPLs

Nu de door de Wereldbank voor Nederlandse banken genoemde recovery rate
geen informatie geeft over de werkelijke recovery rates die Nederlandse
banken realiseren op hun vorderingen op zakelijke financieringen, rijst de
vraag hoe hoog die recovery rate dan wel is. Er was tot voor kort weinig
(openbare) cijferinformatie over recovery rates van banken voorhanden. In het
najaar van 2020 is dergelijke informatie wel beschikbaar gekomen, namelijk in

32. Zie bijvoorbeeld het persbericht van ABN AMRO uitgebracht op 12 augustus 2020:
“Break-even nettoresultaat (EUR 5 miljoen negatief) weerspiegelt hoge kredietvoorzienin-
gen”.
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het rapport van de EBA waaraan we in de inleiding van deze bijdrage
refereerden.33

Aanleiding voor dit rapport was het verzoek dat de Europese Commissie deed
op 7 januari 2019 aan de EBA om data te verzamelen teneinde de (effectiviteit
van) nationale verhaalsprocedures (waaronder insolventieprocedures) van de
EU-lidstaten te kunnen vergelijken.34 Aan het verzoek lag het volgende doel
ten grondslag:

“The purpose of the benchmarking is to understand the efficiency of
enforcement procedures in terms of recovery rates and times to recovery.”35

Het onderzoek is volgens de Europese Commissie nodig om te beoordelen of
verhaalsprocedures (waaronder insolventieprocedures) in de EU-lidstaten wel
efficiënt zijn. Deze beoordeling is op haar beurt relevant om vast te stellen of
er noodzaak bestaat tot het nemen van maatregelen die de zogenoemde ‘non
perfoming loans’ (‘NPLs’) op bankbalansen terugdringen.36 Een (te) groot
aandeel NPLs op bankbalansen kan de stabiliteit van het bankwezen aantasten
en vormt daarmee tevens een bedreiging voor de economie van de lidstaten.37

NPLs leggen beslag op het kapitaal van banken dat daardoor niet meer gebruikt
kan worden ter dekking van nieuwe kredieten. NPLs belemmeren daardoor de

33. De titel van het rapport luidt ‘Report on the benchmarking of national loan enforcement
frameworks’ en de subtitel ‘Response to the European Commission’s call for advice on
benchmarking national loan enforcement frameworks (including in solvency frameworks)
from a bank creditor perspective’ (hierna: ‘EBA Rapport 2020’). Het rapport is op
18 november 2020 gepubliceerd op de website van de EBA (www.eba.europe.eu).

34. Call for Advice to the EBA for the purposes of a benchmarking of national loan
enforcement frameworks (including insolvency frameworks) from a bank creditor per-
spective. Het verzoek van de Europese Commissie is gepubliceerd op haar website (www.
ec.europe.eu) en heeft als kenmerk ‘Ares(2019) 42485 - 07/01/2019’.

35. Zie p. 1 van het verzoek van de Europese Commissie (vindplaats genoemd in vorige
voetnoot).

36. ECOFIN, Action Plan to tackle non-performing loans in Europe (2017), http://www.
consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/07/11/conclusions-non-performing-
loans/ pdf. Onder NPLs verstaat de Europese Commissie leningen waarbij een kredietnemer
een betalingsachterstand van meer dan 90 dagen heeft of een lening waarvan de
verwachting is dat de kredietnemer deze waarschijnlijk niet terugbetaalt. Zie https://ec.
europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_2376.

37. De NPL-problematiek staat centraal in het rapport van de Subgroup on Non-Performing
Loans van het Comité financiële diensten van de Europese Raad: Report of the FSC
Subgroup on Non-Performing Loans (2017) (vindplaats: https://data.consilium.europa.eu/
doc/document/ST-9854-2017-INIT/en/pdf). Dit rapport is op 21 mei 2017 gepubliceerd. In
hoofdstuk 3 (p. 18 e.v.) worden de risico’s van een te groot aandeel NPLs op bankbalansen
toegelicht en cijfermatig onderbouwd.
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kredietverlening.38 De problematiek van de NPLs heeft vanwege de genoemde
risico’s al enige jaren een prominente plek op de agenda van de Europese
Commissie. Op 16 december 2020 heeft de Europese Commissie een NPL-
actieplan gelanceerd.39

Het EBA-onderzoek maakt gebruik van data van meer dan 160 banken,
waaronder Nederlandse banken.40 Het doel van het EBA-onderzoek is verge-
lijkbaar met dat van de onderzoeken van de Wereldbank,41 maar het verschil is
dat voor het EBA-onderzoek gebruik is gemaakt van data afkomstig van
banken waar de werkelijke recovery rate uit zouden moeten volgen. In het
onderzoek van de EBA wordt de uitkomst van de verschillende nationale
systemen van zekerheden- en insolventierecht van alle EU-landen besproken
en beoordeeld. Dat gebeurt (onder andere) door drie variabelen te vergelijken:
de recovery rate (welk percentage van haar op het moment van de “default”
uitstaande vordering voortvloeiend uit de financiering ontvangt de bank na
uitwinning van haar zekerheden in een formele verhaals- of insolventieproce-
dure), de time to recovery (hoelang moet de bank wachten totdat zij betaling
van de opbrengst van haar zekerheden krijgt?) en de kosten van de recovery
(welk percentage van de bruto-verhaalsopbrengst wordt gespendeerd aan
kosten?).42 Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar verschillende typen

38. S. Timmerman en F.E.J. Beekhoven van den Boezem, ‘De ontwerprichtlijn voor de aanpak
van Non-Performing Loans’, TvI 2018/28, p. 177, V.P.G. de Serière, ‘Non Performing
Loans – Een overzicht van EU-regelgeving inzake probleemkredieten in het COVID-
tijdperk’, OR 2021/90, p. 537 en A.I.M. van Mierlo & K.J. Krzeminski, Mr. C. Assers
Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 3. Vermogensrecht
algemeen. Deel VI. Zekerheidsrechten, Deventer: Wolters Kluwer 2020, nr. 161a.

39. Het NPL-actieplan wordt – in de context van de NPL-problematiek in zijn algemeenheid –
besproken in D. Busch en L.P. Buitelaar, ‘Overdracht van oninbare bankleningen na
Promontoria’, WPNR 7340 (2021), p. 695-703.

40. EBA Rapport 2020, p. 14.
41. De context van de onderzoeken is wel anders. De Wereldbank onderzoekt diverse

parameters om het vestigingsklimaat in diverse landen te kunnen beoordelen. De recovery
rate (van een hypothetische casus) is één van die parameters. De EBA onderzoekt de
recovery rates om de NPL-problematiek te doorgronden en kwantificeren.

42. Vergelijk de volgende definities uit het EBA Rapport 2020 (p. 11-12): “The gross recovery
rate is defined as the total amount recovered through the formal enforcement process before
or after its completion, as a share of the total defaulted exposure (in terms of notional
amount outstanding at time of default). The net recovery rate is defined as the total net
recovered (i.e. net of total costs for recovery through the formal enforcement process before
or after its completion) as a share of the total defaulted exposure (again, in terms of
notional amount outstanding at time of default). ‘Time to recovery’ is defined as the length
(in days) of the recovery period. Specifically, as part of the recovery process, the time is
recorded from the start of the formal enforcement status to the date of ultimate recovery
from the formal enforcement procedures.”
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financieringen, bijvoorbeeld financieringen verstrekt aan corporates,43 finan-
cieringen aan MKB (SME),44 financieringen voor de aankoop van commer-
cieel vastgoed (commercial real estate), leningen voor de aankoop van een
woonhuis et cetera. Daarbij richten de onderzoekers zich op leningen ter zake
waarvan de verhaals- of insolventieprocedure is afgerond tussen 2015 en
2018.45

In de tabel die hierna is opgenomen, is voor een aantal EU-landen de recovery
rate, de time to recovery en de recovery costs vermeld alsmede de gemiddelde
‘score’ van de EU-landen. De drie genoemde grootheden zijn vermeld voor
verschillende typen financieringen die de EBA in haar onderzoek heeft
betrokken.46 Wij geven hier als voorbeelden de resultaten voor een lening
aan een SME, een lening voor de aankoop van bedrijfsmatig vastgoed en een
woonhuisfinanciering. Deze cijfers geven een indruk van de recovery rates die
banken in de EU realiseren. In het EBA Rapport zijn de scores voor alle EU-
landen te vinden alsmede de recovery rate, time to recovery en recovery costs
voor andersoortige financieringen die uiteenlopen van credit card-kredieten
verstrekt aan particulieren tot leningen aan corporates. Voor de overzichtelijk-
heid hebben we niet de scores van alle EU-landen opgenomen in onderstaande
tabel maar gekozen voor een aantal grote EU-lidstaten en Zweden dat naar
welvaartspeil en bancaire ontwikkeling vergelijkbaar is met Nederland. Ook is
voor iedere type financiering de gemiddelde score van alle EU-lidstaten
weergegeven.

43. Hierbij gaat het om ondernemingen met (op groepsniveau) een omzet van meer dan
50 miljoen euro en minder dan 200 miljoen; EBA Rapport 2020, p. 15.

44. Voor dit rapport wordt MKB gedefinieerd als een onderneming met (op groepsniveau) een
omzet van 50 miljoen euro; EBA Rapport 2020, p. 15.

45. EBA Rapport 2020, p. 14.
46. Het rapport richt zich op zes ‘assets classes’, te weten: Corporate (grote ondernemingen),

SMEs (MKB), CRE (commercieel vastgoed), RRE (woningen), credit cards en other
consumer loans (EBA Rapport 2020, p. 15 e.v.).
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Bruto recovery
rate (%)47

Time to recovery
(jaar)48

Recovery
costs (%)49

SME lening

Nederland 64,0 1,8 1,7

Duitsland 49,1 1,7 2,3

Frankrijk 34,4 3,7 13,5

Zweden 68,5 0,6 7,1

Spanje 66,3 4,0 3,9

Italië 25,8 6,4 1,7

EU-gemiddelde 33,8 3,3 3,5

Vastgoedlening

Nederland 74,8 2,0 1,0

Duitsland 77,9 1,9 1,4

Frankrijk 27,6 3,6 0

Zweden 70,9 1,3 te weinig data

Spanje 66,1 3,4 2,8

Italië 40,2 5,6 1,2

EU-gemiddelde 42,2 4,1 1,6

Woonhuisfinanciering

Nederland 89,2 0,8 0,3

Duitsland 72,8 1,9 1,9

Frankrijk 48,7 3,5 1,3

Zweden te weinig data 1,4 1,0

Spanje 68,5 2,8 2,1

Italië 35,6 4,0 1,3

EU-gemiddelde 46,1 3,1 2,0

47. EBA Rapport 2020, p. 23-24 (SME lening), p. 29-30 (vastgoedlening) en p. 28-29
(woonhuisfinanciering).

48. EBA Rapport 2020, p. 39-40 (SME lening), p. 43 (vastgoedlening) en p.42 (woonhuis-
financiering).

49. EBA Rapport 2020, p. 47 (SME lening), p. 50-51 (vastgoedlening) en p. 49-50 (woon-
huisfinanciering).
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De weergegeven grootheden omvatten het volgende:
• De recovery rates zijn bruto-verhaalsopbrengsten. De recovery rate is

berekend door de bruto verhaalsopbrengst te delen door de nominale
vordering van de bank op het moment dat de financiering de status van
default heeft onder artikel 178 van de Verordening Kapitaalvereisten.50 Er
zijn twee gevallen waarin de bank een financiering die status moet
toekennen: (a) de bank “acht het onwaarschijnlijk dat de debiteur zijn
kredietverplichtingen (…) volledig zal nakomen zonder dat de instelling [de
bank, auteurs] zal moeten overgaan tot acties zoals de uitwinning van
zekerheden” of (b) de kredietnemer is langer dan 90 dagen in verzuim met
de nakoming van een “aanzienlijke kredietverplichting” jegens de bank.

• De time to recovery is de tijdsduur die verstrijkt vanaf het moment dat de bank
besluit om een formal legal enforcement procedure te starten tot het moment
dat bank de verhaalsopbrengst volledig heeft ontvangen.51 De onderzoekers
spreken daarbij de verwachting uit dat een hogere time to recovery een
indicator is voor een minder efficiënt werkend rechtssysteem.52

• De recovery costs ten slotte zijn berekend als percentage van de uitwin-
ningskosten in relatie tot de hoogte van de vordering op de bank op het
moment de financiering de status van default heeft onder artikel 178 van de
Verordening Kapitaalvereisten. Alleen externe kosten zijn in de beoorde-
ling betrokken, kosten die de bank zelf maakt (zoals personeelskosten voor
medewerkers die de uitwinning van zekerheden begeleiden) zijn niet
meegenomen.53

De gegevens uit de tabel illustreren dat:
• Nederland op de drie genoemde typen financieringen significant beter

scoort dan het gemiddelde van de 27 EU-lidstaten voor de drie typen
financieringen die we hiervóór hebben genoemd;

• de netto recovery rate van 88,9% op woonhuisfinancieringen nagenoeg
gelijk is aan de recovery rate uit de hypothetische ‘hotelcasus’ die Wereld-
bank gebruikte in het Doing Business Report 2017. Die hoge score en de

50. EBA Rapport 2020, p. 22. De Verordening Kapitaalvereisten (Capital Requirements Regulation,
doorgaans afgekort als ‘CRR’) is Verordening (EU) 575/2013, PbEU 2013, L 176/1. De CRR is
gewijzigd door Verordening (EU) 2019/876, PbEU L 150/1. Van belang is dat de “default status”
van een financiering veel eerder kan intreden dan (bijvoorbeeld) de aanvang van een
faillissement of het starten van het traject van executoriale verkoop van aan de bank ondergezette
activa. Alle wijzigingen (zowel aflossingen als extra financiering) die zijn gerealiseerd tussen de
default status en met moment van de uitwinning van zekerheden hebben dan invloed op de
berekende recovery rate.

51. EBA Rapport 2020, p. 39.
52. EBA Rapport 2020, p. 66.
53. EBA Rapport 2020, p. 46.
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vergelijkbaarheid van de recovery rate met het Wereldbankrapport is
verklaarbaar als in aanmerking wordt genomen dat (i) woonhuisfinancie-
ringen doorgaans niet hoger zijn dan de waarde van het aangekochte huis,
(ii) dat al langere tijd sprake is van een waardestijging van (woning)vastgoed
en (iii) dat veel huishoudens inmiddels aflossen op hun hypothecaire
geldlening, waardoor de loan to value in beginsel – (sterke prijsdalingen
daargelaten) – met het vorderen van de looptijd van de geldlening afneemt;

• de recovery rates bij andere financieringen dan woonhuisfinancieringen
aanmerkelijk lager zijn dan de door de Wereldbank genoemde recovery
rate. Zo zal een bank in Nederland in het faillissement van een MKB klant
gemiddeld gesproken 37,7%54 van haar vordering moeten afschrijven.
Hieruit blijkt dat de door de Wereldbank gerapporteerde recovery rate in
een hypothetische casus niet representatief is voor de daadwerkelijk
behaalde recovery rate bij bedrijfsfinancieringen;

• de verhaalskosten in Nederland verhoudingsgewijs laag zijn.

De gegevens die EBA heeft gerapporteerd, zijn gebaseerd op representatief
(dossier)onderzoek. De recovery rates uit het EBA Rapport geven daarmee een
betrouwbaardere indicatie van de recovery rates die banken realiseren dan de
recovery rates die Wereldbank heeft berekend. Wereldbank baseert zich
immers niet op empirische gegevens, maar op een hypothetische casus die
bovendien niet representatief is voor financieringen die banken aan zakelijke
klanten verstrekken.

Toch is ook bij de interpretatie en het gebruik van de recovery rates die EBA
heeft gerapporteerd voor (politieke) besluitvorming voorzichtigheid geboden.
Het EBA-onderzoek geeft enkel informatie over de recovery rates die
gemiddeld genomen worden gerealiseerd. Uit het rapport blijkt dat er vaak
een grote spreiding zit tussen de percentages die gezamenlijk dit gemiddelde
vormen. Dit blijkt uit het feit dat de standaarddeviatie (die bij de gevonden
resultaten is vermeld) relatief hoog is. Deze observatie is in lijn met de
vaststelling van de EBA-onderzoekers – die in overeenstemming is met
eerdere onderzoeken – dat vaak ofwel de bank een hoge recovery heeft, ofwel
een lage en dat er weinig gevallen zijn waarin de bank een recovery rate heeft
die zich daartussen bevindt.55

54. Op basis van een bruto recovery rate van 64% minus 1,7% aan recovery costs resteert een
netto recovery rate van 62,3% en dus een verlies van 37,7%.

55. EBA Rapport 2020, p. 55 e.v.
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2.3. Welke factoren verklaren de gevonden recovery rates?

De EBA heeft ook onderzocht in welke mate verschillende factoren een
statistische verklaring vormen voor de gevonden recovery rates.56 Met dit
gedeelte van haar onderzoek probeert de EBA een bijdrage te leveren aan het
debat over hoe een systeem van recovery moet worden ingericht. Daarbij
merken de onderzoekers op dat de data die zij beschikbaar hebben, slechts
beperkt geschikt zijn voor een statistische analyse die tot doel heeft een
oorzaak te vinden voor de geobserveerde uitkomsten. De belangrijkste beper-
king is erin gelegen dat de data slechts een momentopname opleveren.57 Met
inachtneming van deze beperkingen levert het rapport interessante bevindingen
op. Wij noemen onder meer:58

– Macro-economische factoren verklaren – zoals mag worden verwacht – een
gedeelte van de gevonden uitkomsten. In de onderzoeksperiode (2015-
2018) was voor een aantal landen de nasleep van de kredietcrisis nog
duidelijk voelbaar, terwijl in andere landen, waaronder Nederland, het
economisch klimaat gunstiger was. Landen met een gunstiger economisch
klimaat scoren beter op de gevonden uitkomsten.59 Dat betekent dus dat
verwacht mag worden dat in een minder gunstig economisch klimaat de
recovery rate van Nederlandse banken terug zal lopen.

– Factoren die gerelateerd zijn aan de onderzochte banken, zoals grootte van
het land en het door die banken toegepaste businessmodel, dragen ook bij
aan de gevonden recovery rate. Daarbij geldt dat deze factoren meer
verklarend zijn dan de macro-economische factoren.60

– Over het algemeen is er bij een langere recovery tijd ook sprake van een
lagere recovery rate. Hier kan een verband tussen zitten. Dit sluit aan bij de
verwachting van de onderzoekers dat een hogere recovery tijd een indicator
is voor een inefficiënt werkend rechtssysteem op het gebied van recovery.61

56. EBA Rapport 2020, p. 53 e.v.
57. EBA Rapport 2020, p. 54-55.
58. Zo doen de onderzoekers ook onderzoek naar het effect van de ‘rechtsorigine’ waartoe het

recht van een lidstaat behoort (Angelsaksisch, Frans, Duits of Scandinavisch); zie o.a. EBA
Rapport 2020, p. 77 e.v. Wij plaatsen juist voor het onderwerp van deze bijdrage de nodige
vraagtekens bij deze onderzoeksmethodiek. Immers, juist op het onderwerp van verhaal
verschillen het Franse en het Nederlandse recht fundamenteel van elkaar terwijl de
onderzoekers – in lijn met eerder onderzoek – Nederland indelen bij de Franse rechts-
traditie. In deze bijdrage gaan wij daarom niet nader in op deze onderzoekslijn.

59. EBA Rapport 2020, p. 57.
60. EBA Rapport 2020, p. 58.
61. EBA Rapport 2020, p. 62.
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Voor SME en Corporate leningen geldt nog specifiek:
– Het recht van parate executie draagt bij aan een hogere recovery rate en

kortere time to recovery.62 Omgekeerd leidt de mogelijkheid van het
afkondigen van een moratorium dat de executie opschort tot een gemiddeld
gesproken lagere recovery rate en langer recovery-traject. In Nederland
moeten wij bij een moratorium denken aan een executie-kortgeding of een
afkoelingsperiode op de voet van art. 63a e.v. Fw (in geval van faillisse-
ment) en art. 241a (in geval van surseance van betaling). Sinds de invoering
van de WHOA kennen we ook de afkoelingsperiode die in een WHOA-
traject kan worden afgekondigd (art. 376 Fw).63

– De mogelijkheid die andere schuldeisers hebben om de wijze van executie
te controleren en beïnvloeden, draagt weer bij aan een hogere recovery
rate.64 Daarbij kan gedacht worden aan de beïnvloeding door crediteuren
van de formele insolventieprocedures door crediteurencommissies. Ook
indien de curator en de separatist overeenkomen dat de curator de executie
op zich neemt, bestaat deze controle in elk geval vanuit de separatist
tegenover wie de curator zich dient te verantwoorden. Overige schuldeisers
hebben in Nederland in de praktijk beperkte mogelijkheden om de curator
te beïnvloeden/controleren.65 Ook een commissie van schuldeisers wordt
zelden ingesteld. Uit het EBA-onderzoek lijkt te volgen dat meer controle
op de curator zou kunnen leiden tot een hogere recovery rate.

– Het is niet verrassend dat hoog gerangschikte voorrechten voor de fiscale
autoriteiten, zoals in Nederland het bodem(voor)recht, een negatief effect
op de recovery rate van banken hebben.66 Wat opmerkelijk is, is dat de
aanwezigheid van dergelijke rechten niet alleen een negatief effect heeft op

62. EBA Rapport 2020, p. 62.
63. EBA Rapport 2020, p. 63.
64. EBA Rapport 2020, p. 63.
65. De oorzaak is dat de schuldeisers voor het uitoefenen van invloed op (het functioneren van)

de curator zijn aangewezen op de procedure van art. 69 Fw, welke procedure diverse
beperkingen/gebreken kent. In de eerste plaats is de ‘ontvankelijkheidsdrempel’ relatief
hoog. De rechter-commissaris komt alleen aan een inhoudelijke behandeling van een
schuldeisersklacht toe als die klacht betrekking heeft op het beheer van de boedel. Daarbij
moet wel worden opgemerkt dat er rechters-commissarissen zijn die ‘boedelbeheer’ ruim
interpreteren en daarmee de ontvankelijkheidslat laag leggen (zie voor voorbeelden K.A.
Messelink, ‘Betrokkenheid van de bank bij de governance van haar kredietnemer’, OR
2021/120 en TvI 2021/37, § 5.3.). Verder is in de literatuur meermaals gesignaleerd dat de
art. 69 Fw-procedure weinig waarborgen kent en dat in die procedure van een onpartijdige
en onbevooroordeelde geschillenbeslechting welbeschouwd geen sprake zijn omdat de
rechtsprekende rechter-commissaris in hetzelfde faillissement meerdere functies vervult.
Zie over deze problematiek uitvoerig – met verdere verwijzingen naar jurisprudentie en
literatuur – R.J. van Galen, ‘Waarheen met de rechter-commissaris?’, OR 2021/119 en TvI
2021/36, § 3.

66. EBA Rapport 2020, p. 63.
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de recovery rate, maar ook leiden tot een langere tijd die met de recovery is
gemoeid.67

– Het onderzoek toont ook duidelijk aan dat het type onderpand waarop de
bank verhaal kan nemen, de recovery rate beïnvloedt. Dit blijkt onder meer
uit het verschil tussen de recovery rate bij vastgoedfinancieringen respec-
tievelijk bedrijfsfinancieringen. Bij vastgoedfinancieringen vertegenwoor-
digt het onderpand (dat in de balans tot de vaste activa behoort) een relatief
stabiele waarde en zal er dus in de regel sprake zijn van een executieop-
brengst die aflossing van (een groot deel van) het krediet mogelijk maakt.
Daarbij geldt dat doorgaans de hoogte van de vastgoedfinanciering door
middel van de “loan to value ratio” kan worden afgestemd op die relatief
stabiele waarde van het onderpand. Dit is vaak anders bij bancaire werk-
kapitaalfinancieringen, waarvoor primair het vlottend actief als zekerheid
zal dienen waarvan de waarde sterk kan fluctueren en waarvan bovendien
in zijn algemeenheid de waarde niet eenvoudig kan worden vastgesteld.68

Naast deze uitkomsten uit het EBA-onderzoek behandelen wij hieronder nog
enkele factoren die naar onze ervaring de recovery rate en de time to recovery
in de praktijk sterk kunnen beïnvloeden.
– De verhandelbaarheid en liquiditeit van het onderpand. Een betere verhan-

delbaarheid en liquiditeit van het onderpand zal tot een hogere waarde en
derhalve hogere recovery rate leiden. Men denke bijvoorbeeld aan commo-
dities die eenvoudig verhandelbaar zijn op de wereldmarkt en derhalve
relatief makkelijk zijn om te zetten in cash. Hetzelfde geldt voor een
onderpand op beursgenoteerde aandelen.

– De vraag of de activa die bezwaard zijn met zekerheidsrechten tezamen één
geheel vormen en daarmee voldoende zijn om de onderneming die daarmee
werd geëxploiteerd voort te zetten. Zo zal de verkoop van alle bezwaarde
activa van een productiebedrijf dat geen gebruik maakt van licenties of
vergunningen een betere verhaalsopbrengst voor de zekerheidsgerechtigde
opleveren dan de verkoop van bezwaarde activa die alleen kunnen worden
gebruikt als de koper over bepaalde licenties of (schaarse) vergunningen
beschikt. In sommige gevallen zijn licenties en/of vergunningen niet
verpand aan de bank. De afhankelijkheid van dergelijke licenties of
vergunningen zal de verhaalsopbrengst van de andere activa voor de
bank negatief beïnvloeden. Indien andere essentiële activa (bijvoorbeeld

67. EBA Rapport 2020, p. 66.
68. Daarbij komt dat vlottend actief – anders dan vastgoed – verplaatst kan worden waardoor

verhaalneming daarop moeilijk en/of kostbaar en/of tijdrovend kan worden. Bij het
berekenen van dekkingswaarde die de bank aan zekerheidsrechten op vlottend actief
toekent, moet zij met deze factor rekening houden.
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intellectuele eigendomsrechten) niet zijn verpand aan een financier, zal dit
eveneens vaak ongunstig zijn voor de verhaalsopbrengsten van de wel aan
die financier verpande activa.

– Het al dan niet realiseren van een doorstart uit faillissement door koop van
de bezwaarde activa. In sommige gevallen financiert de bank van de
gefailleerde ook de koper van deze activa. In dat soort gevallen zal de
recovery rate voor de bank in het faillissement ‘optisch’ hoog (soms wel
100%) zijn, maar de koopprijs voor de activa wordt dan vooral bepaald
door de beschikbaarheid van financiering die dan weer door de bank wordt
verstrekt aan een nieuwe debiteur.69 Van een daadwerkelijke recovery is
dan eigenlijk (nog) geen sprake. De facto is enkel de ene kredietnemer (de
gefailleerde) vervangen door een andere kredietnemer (de doorstarter).

– De vraag of er sprake is van ‘asset based financiering’.70 Een asset based
financier zal een financiering verstrekken als percentage van de waarde van
het onderpand en met inachtneming van de verhandelbaarheid van het
onderpand. Daarmee is het bedrijfsmodel van een dergelijke financier erop
gericht om kredietverliezen te beperken door een koppeling aan te brengen
met de recovery rate die uit het onderpand mogelijk is. Daarmee zijn de
kredietverliezen bij een dergelijke financier in de regel beperkter. Op deze
wijze is een asset based financier vaak in staat om ofwel goedkopere ofwel
meer financiering te verschaffen dan onder een ‘gewone’ bancaire finan-
ciering mogelijk zou zijn.

– De bevoegdheden/rechten van derden ten aanzien van bepaalde aan de bank
ondergezette activa. Hierbij kan gedacht worden aan een retentierecht (op
een roerende of onroerende zaak), het bodemvoorrecht van de fiscus ten
aanzien van zaken die deel uitmaken van de inventaris van de kredietnemer
en het eigendomsvoorbehoud of recht van reclame van leveranciers met
betrekking tot de voorraad van de kredietnemer. Deze derden hebben
bevoegdheden/rechten die (soms) prevaleren boven het hypotheekrecht/

69. Zie in dit kader Bedrijf A en H in het onderzoek van RUG (Rapport RUG, p. 18). Bij bedrijf
A werd binnen twee weken na het uitspreken van een faillissement een doorstart
gerealiseerd en werd de bank volledig voldaan. Hoewel de casus hierover geen informatie
geeft, is de kans reëel dat de koop van de activa waarmee de doorstart is gerealiseerd, is
gefinancierd door de bank die ook aan gefailleerde financiering had verstrekt. Van een
daadwerkelijke recovery is welbeschouwd geen sprake, voor de bank blijft onzeker of zij
haar financiering krijgt terugbetaald. Het komt geregeld voor dat een doorgestarte
onderneming het ook niet redt en de bank alsnog een verlies moet incasseren op haar
financiering.

70. Er is sprake van asset based financing indien er een direct verband is tussen de hoogte van
de financiering en de waarde van het onderpand. De bekendste vormen van asset based
financing zijn vastgoed- en scheepsfinancieringen, alsmede factoring (van vorderingen) en
lease (van roerende zaken).
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pandrecht van de bank. In de praktijk zijn pand- en hypotheekrechten
daardoor minder ‘zeker’ dan het lijkt. Uitoefening van rechten door derden
zal de verhaalsopbrengst die beschikbaar is voor de bank verminderen.

– Eventuele zekerheden verstrekt door derden. Dergelijke zekerheden – bij-
voorbeeld een borgstelling van de Nederlandse Staat voor een zogenoemd
borgstellingkrediet verstrekt aan een MKB-onderneming – kunnen de
recovery rate voor de bank ten aanzien van de gezekerde financiering
verbeteren in vergelijking met de situatie waarin aan de bank enkel
goederenrechtelijke zekerheidsrechten op de activa van haar kredietnemer
zijn verstrekt.

– De hoogte van de boedelbijdrage die de bank aan de curator betaalt indien
de bank de verkoop van bezwaarde activa overlaat aan de curator.71

Vanwege deze genoemde factoren past voorzichtigheid bij het hanteren van
één gemiddelde recovery rate voor vorderingen van banken in Nederlandse
faillissementen van ondernemingen indien deze worden gebruikt als onder-
bouwing voor maatregelen om de positie van banken te verzwakken ten
faveure van andere schuldeisers.

3. De gevolgen van het aanpassen van de verdelingsregels

3.1. Het gevolg voor banken: verbanden tussen kapitaal, kredietverlening en
zekerheden72

Zoals uit het voorgaande al blijkt, zal de bank voor kredietverlening – dus ook
kredietverlening aan ondernemingen – doorgaans zekerheden verlangen.
Zekerheden reduceren het kredietrisico, het risico dat de vordering van de
bank voortvloeiend uit kredietverlening niet wordt voldaan. We zullen in deze
paragraaf toelichten waarom banken door regelgeving min of meer gedwongen
zijn om zekerheden te verlangen en dat zekerheden relevant zijn voor het

71. Voor de hoogte van de boedelbijdrage geeft de zogenoemde Separatistenregeling behorend
bij de Recofa-richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling richtlijnen. De
bank en de curator kunnen van die richtlijnen afwijken en dat gebeurt geregeld.

72. Voor deze paragraaf hebben wij dankbaar inspiratie opgedaan uit het tweede hoofdstuk
getiteld ‘Banken’ uit het Leerboek Financieel Recht. Dit hoofdstuk is geschreven door B.
Bierens (D. Busch, C.W.M. Lieverse & J.W.P.M. van der Velden (red.), Leerboek
Financieel Recht, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2020, p. 49-88, hierna ‘Leerboek FR’). Zie
ook: V.P.G. de Serière, ‘Non Performing Loans – Een overzicht van EU-regelgeving inzake
probleemkredieten in het COVID-tijdperk’, OR 2021/90 en Best practices in European
restructuring, contractualised distress resolution in the shadow of the law, Lorenzo
Stanghellini, Riz Mokal, Christoph G. Paulus, Ignacio Tirado, p. 130 e.v.
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berekenen van kapitaaleisen waaraan een bank moet voldoen en daarmee onder
meer voor de beschikbaarheid en prijs van kredietverlening.

Banken trekken geld aan van onder andere spaarders en (institutionele)
beleggers. De aangetrokken gelden gebruiken banken om krediet te verlenen.73

In dit verband wordt doorgaans gerefereerd aan de transformatiefunctie van de
bank. De bank brengt weliswaar in economische zin vraag naar en aanbod van
geld bij elkaar, doch de kredietverlening geschiedt voor eigen rekening van de
bank. Dit houdt in dat de bank de verliezen op kredieten – ongeacht de oorzaak
daarvan – zelf dient te dragen en niet kan afwentelen op haar spaarders of
andere geldverstrekkers.74

Bij kredietverlening is het bedrijfsmodel van de bank gebaseerd op het
realiseren van een marge tussen de rente die de bank betaalt aan spaarders
en andere verstrekkers van vreemd vermogen en de rente die de bank ontvangt
op uitgezette kredieten (het rentemargebedrijf). De rentemarge is een belang-
rijke (zo niet de belangrijkste) bron van inkomsten voor banken. Met andere
diensten die banken verlenen – zoals betaaldiensten en diensten op het gebied
van beleggen – worden andersoortige inkomsten gerealiseerd zoals fees (denk
aan de kosten voor het hebben van een betaalrekening) en transactievergoe-
dingen. De andersoortige diensten dan kredietverlening blijven in deze
bijdrage verder buiten beschouwing.

Bancaire kredietverlening brengt diverse risico’s mee. Het financieel toezicht-
recht onderscheidt in dit verband de volgende vier risico’s:75

• Het liquiditeitsrisico. Dit risico bestaat omdat veel geldverstrekkers – met
name spaarders maar ook sommige verstrekkers van deposito’s – de aan de
bank toevertrouwde gelden direct kunnen opeisen terwijl de bank de
aangetrokken gelden voor een langere periode heeft uitgeleend. Ter
beperking van dit risico houden banken direct opeisbare tegoeden aan bij
andere banken en bij centrale banken, in Europa de ECB.

• Het kredietrisico. Hiermee wordt gedoeld op het risico dat de bank de door
haar uitgeleende gelden niet (volledig) krijgt terugbetaald. Dit risico kan
worden beperkt door het aan de bank laten verstrekken van goederenrech-
telijke zekerheidsrechten, persoonlijke zekerheidsrechten en het recht om

73. Het begrip ‘kredietinstelling’ (het Europese synoniem voor bank) is gedefinieerd in artikel
4 lid 1 onder (a) van de Verordening Kapitaalvereisten.

74. Er zijn ook partijen die vragers en aanbieders van krediet niet alleen in economische maar
ook in juridische zin samenbrengen en dus zelf geen krediet verstrekken, bijvoorbeeld
platforms die het ophalen van crowdfunding faciliteren.

75. Leerboek FR, p. 62-64.
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vorderingen voortvloeiend uit kredietverlening te verrekenen met schulden
aan de bank (doorgaans girale tegoeden, creditsaldi). Art. 194 van de
Verordening Kapitaalvereisten (CRR) regelt de ‘kredietrisicolimiterings-
technieken’.

• Het marktrisico. Dit is het risico dat de bank verlies lijdt dat wordt
veroorzaakt door koersschommelingen op de financiële markten, zoals de
tarieven voor rente en de wisselkoersen (valutarisico).

• Operationele risico’s. Hieronder worden verstaan risico’s dat externe
gebeurtenissen of falende of ongeschikte interne processen, systemen of
personen verliezen toebrengen aan de bank. Juridische risico’s (denk
bijvoorbeeld aan de compensatie die is betaald aan klanten die rente-
derivaten hadden afgenomen) worden tot de operationele risico’s gerekend.
Een operationeel risico bestaande uit een menselijke fout is bijvoorbeeld
het geval waarin een banksysteem vermeldt dat vennootschap X al haar
verpandbare activa aan de bank verpand heeft, terwijl de daarvoor verant-
woordelijke bankmedewerker nalaat een pandakte te laten opstellen en
ondertekenen. Als deze operationele fout pas in faillissement wordt ontdekt
en dus niet meer hersteld kan worden, heeft de bank geen voorrang op de
verhaalsopbrengst van de activa terwijl zij daarop volgens de gegevens
opgenomen in haar (zekerheden)administratie wel aanspraak kon maken.

De kredietcrisis die begon in 2007/2008, onderstreepte nog eens dat voor een
goed functioneren van banken – en dus ook voor het beschikbaar komen van
bancaire kredietverlening – vertrouwen in het financiële systeem als zodanig
en in banken in het bijzonder essentieel is. Banken zijn daarom in toenemende
mate onderworpen aan diverse vormen van toezicht die onder meer betrekking
hebben op beheersing van de aan kredietverlening verbonden risico’s. Het
toezicht moet voorts bijdragen aan het vertrouwen van het publiek in de
banken.

Het financieel toezicht omvat gedragstoezicht en prudentieel toezicht. Voor
deze bijdrage is met name het prudentieel toezicht relevant. Art. 1:25 Wft
bepaalt dat prudentieel toezicht “is gericht op de soliditeit van financiële
ondernemingen en de soliditeit van het financiële stelsel.” Prudentieel toezicht
– ook wel bedrijfseconomisch toezicht genoemd – omvat onder meer het
houden van toezicht op de naleving van de regels die betrekking hebben op de
solvabiliteit en liquiditeit van banken. Bij de kleinere Nederlandse banken
wordt het prudentieel toezicht uitgeoefend door DNB. De grote Nederlandse
banken staan onder prudentieel toezicht van de ECB die overigens bepaalde
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toezichtstaken uitbesteedt aan DNB. Als een rode draad door het prudentieel
toezichtrecht loopt het beschermen van spaarders.76

Verwezenlijking van een kredietrisico, marktrisico of operationeel risico zal
doorgaans een verlies veroorzaken. Zoals geconstateerd, dient de bank dit
verlies zelf te absorberen. Daartoe dient de bank kapitaal aan te houden. Op
haar website geeft de ECB de volgende toelichting over de noodzaak voor
banken om kapitaal aan te houden:77

“Het kapitaal functioneert als een financieel stootkussen tegen verliezen.
Zo zou een bank waarvan veel kredietnemers plotseling hun lening niet
kunnen terugbetalen of waarvan enkele investeringen of beleggingen in
waarde dalen, verlies maken. Zonder een kapitaalbuffer zou zo’n bank zelfs
failliet kunnen gaan. Een stevige kapitaalpositie stelt de bank echter in
staat het verlies op te vangen en de dienstverlening aan de klanten voort te
zetten.

De kapitaalvereisten waaraan de banken in het kader van het Europese
bankentoezicht moeten voldoen, bestaan uit drie elementen:
> de minimumkapitaalvereisten, die bekend staan als de Pijler 1-vereisten
> een extra kapitaaleis, de zogenoemde Pijler 2-vereiste
> de buffervereisten.

Ten eerste moeten alle banken die onder het Europese bankentoezicht staan
voldoen aan de Europese wetgeving waarin is vastgelegd dat de eerste
kapitaalcomponent (de Pijler 1-vereiste) ten minste 8% van de risicoge-
wogen activa van de bank moet bedragen. Maar wat zijn risicogewogen
activa? In hoofdlijnen komen de risicogewogen activa tot stand door de
activa van een bank te vermenigvuldigen met de desbetreffende risicofactor
(risicogewicht). De risicofactoren geven aan hoe risicovol een bepaalde
categorie van activa is. Minder risicovolle activa hebben een lagere
risicoweging, wat betekent dat banken hiervoor minder kapitaal hoeven
aan te houden. Zo is een hypotheeklening met een woning als onderpand
minder risicovol dan een lening zonder zekerheid (onderstreping auteurs).
De risicofactor van de eerstgenoemde lening is dus lager. En daarom hoeft
een bank voor een hypotheeklening minder kapitaal aan te houden dan
voor een lening zonder zekerheid.”

76. Leerboek FR, p. 51.
77. Vindplaats: https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/ssmexplained/html/hold_

capital.nl.html. Als datum van plaatsing van de informatie is 23 mei 2019 vermeld bij
het desbetreffende bericht.
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In het citaat wordt het verband tussen zekerheden en aan te houden kapitaal
toegelicht: zekerheden zijn relevant voor het bepalen van de omvang van het
verplicht door de bank op basis van risico aan te houden kapitaal (‘bufferkapi-
taal’, het financiële stootkussen waaraan de ECB refereert). Bij de risicowe-
ging zijn zekerheden relevant. Aldus wordt voor banken het vereiste
solvabiliteitsbeslag bepaald waarbij de bank zowel van overheidswege uit-
gevaardigde regelgeving in acht moet nemen (denk aan de voorschriften
gebaseerd op de Basel Akkoorden) als haar eigen (krediet)beleid. Daarmee
is een belangrijke functie van zekerheden gegeven. In de literatuur die zich
richt op beoefenaren van het insolventierecht ligt de focus doorgaans op een
andere functie van zekerheden: het realiseren van een zo hoog mogelijke
recovery rate op een vordering die voortvloeit uit een beëindigde financiering.
Voor het kredietverleningsbedrijf als geheel is evenwel de functie van
zekerheden waaraan de ECB refereert minstens zo relevant. Daarnaast zijn
aan de bank verstrekte zekerheden – en de waardering daarvan – van belang
voor:
• het maken van een correcte inschatting van het kredietrisico teneinde tot

een goede besluitvorming te komen ten aanzien van een kredietaanvraag;
• het bepalen van het tarief dat de bank voor het krediet in rekening brengt

(zowel de initiële prijsbepaling als een eventuele herziening van de tarieven
die plaatsvindt tijdens de looptijd van de financiering); en

• het vaststellen van de hoogte van de voorzieningen/risicokosten.

Als hulpmiddel voor het bepalen van de hoogte van het kapitaalsbeslag en de
hoogte van de voorzieningen/risicokosten dienen banken risicomodellen te
hanteren en dienen zij daarover aan hun toezichthouders informatie te geven.
Eén van de factoren die worden gebruikt in deze modellen, is de waarde die
wordt toegekend aan zekerheden. Om van een bepaalde waarde te komen tot
een mogelijke verhaalsopbrengst, zal doorgaans een afslag (haircut) worden
toegepast op de waarde van de zekerheden. De hoogte van de afslag is
gebaseerd op historische ervaringsgegevens uit complete leningportefeuilles
van de bank. Daarmee is het verband gegeven tussen de onder insolventie-
rechtspecialisten bekende functie van zekerheden – verliesminimalisatie – en
de andere door ons benoemde functies van zekerheden.

Het aanhouden van extra kapitaal verhoogt de kosten voor de bank, omdat
dit kapitaal voor de kapitaalverstrekker risicodragend is en derhalve duurder
dan risicomijdend vermogen dat door bijvoorbeeld spaarders wordt ingelegd.
Indien de bank haar winstgevendheid op peil wil houden – een verplichting die
zij heeft jegens haar verstrekkers van risicodragend kapitaal, waaronder
aandeelhouders – dan zal zij maatregelen moeten nemen, indien het kapitaals-
beslag van de uitgezette financieringen toeneemt. Diverse maatregelen zijn

282

Mr. K.A. Messelink, mr. M.L. Tuil, mr. R.H.W.A. Verhoeven



denkbaar, al dan niet in combinatie. De bank zou de prijs voor haar krediet-
verlening kunnen verhogen, een hogere rente in rekening brengen dus. Voorts
zou de bank de omvang van de uitgezette financieringen kunnen beperken om
haar potentiële verlies te beperken. Ten slotte zou de bank kunnen proberen om
in een eerder stadium dan zij thans doet, het krediet van een kredietnemer met
financiële problemen te beëindigen. Daarmee zou de omvang van de NPLs
reduceren.78 Het ‘naar voren halen’ van de kredietbeëindiging kan namelijk
het verlies van de bank op het desbetreffende krediet verkleinen.79 Voor
kredietnemers is dit uiteraard nadelig en onwenselijk. In paragraaf 4 plaatsen
we de mogelijke effecten van een wijziging van de verdelingsregels in een
breder kader.

3.2. Positie overige schuldeisers

Zoals hiervoor is gebleken, heeft de bank in een faillissement van haar klant
gemiddeld gesproken uitzicht op ten minste enige recovery, namelijk uit
verhaalsopbrengst(en) van bezwaarde activa. Hoe groot de gerealiseerde
recovery rate is, hangt af van de omstandigheden van het geval. De recovery
rate voor een concurrente crediteur in datzelfde faillissement zal doorgaans
aanmerkelijk lager zijn. Dit laat zich illustreren met de uitkomsten van het
onderzoek dat het CBS deed naar faillissementen die in 2015 werden
afgesloten.80 Dit onderzoek richtte zich op de positie van schuldeisers die

78. In de recente literatuur is toenemende aandacht voor de zorg dat een te groot aantal NPLs
op de balans van de bank haar winstgevendheid negatief beïnvloeden. Zie o.a. V.P.G. de
Serière, ‘Non Performing Loans – Een overzicht van EU-regelgeving inzake probleem-
kredieten in het COVID-tijdperk’, OR 2021/90, p. 537: “Omvangrijke NPL-portefeuilles
hebben daarnaast mogelijk een substantieel effect op de winstgevendheid en winstcapaciteit
van banken.”, A.I.M. van Mierlo & K.J. Krzeminski, Mr. C. Assers Handleiding tot de
beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 3. Vermogensrecht algemeen. Deel VI.
Zekerheidsrechten, Deventer: Wolters Kluwer 2020, nr. 161a: "Een groot aantal non-
performing loans remt de prestatie van banken. De probleemleningen drukken de winst-
gevendheid van een bank en – als gevolg van het hiermee gemoeide kapitaalsbeslag – haar
vermogen tot kredietverlening. In ernstige gevallen kan groot aantal non-performing loans
zelfs het voortbestaan van een bank en daarmee de financiële stabiliteit in gevaar brengen.”
en S. Timmerman en F.E.J. Beekhoven van den Boezem, ‘De ontwerprichtlijn voor de
aanpak van Non-Performing Loans’, TvI 2018/28, p. 177: “Deze NPLs hebben een negatief
effect op de winstgevendheid en levensvatbaarheid van banken en belemmeren kredietverle-
ning.”

79. Zie in dit verband L. Stanghellini e.a., Best practices in European restructuring, contrac-
tualised distress resolution in the shadow of the law, p. 132 die expliciet benoemen dat de
toezichtregels de flexibiliteit van banken om mee te werken aan een herstructurering
beperken.

80. Centraal Bureau voor de Statistiek, Faillissementen: oorzaken en schulden 2015. Op-
drachtgever van het onderzoek dat CBS deed, was het WODC.
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geen separatistenpositie hebben maar dienen bij te dragen aan de omslag van
de faillissementskosten (art. 182 Fw). Schulden waarvoor een goederenrech-
telijk zekerheidsrecht is gevestigd én waarvan de schuldeiser is overgegaan tot
het uitoefenen van dit recht, zijn niet onderzocht.

Uit het onderzoek van het CBS blijkt dat van de faillissementen van
bedrijven en instellingen die in 2015 werden beëindigd, de concurrente en
preferente schuldeisers behoudens het UWV en de fiscus vorderingen hadden
van in totaal 4,887 miljard euro. De recovery daarop was 53 miljoen euro. Dat
levert een recovery rate van grofweg 1 % op. Omdat de positie van de bank als
zekerheidsgerechtigde niet wordt onderzocht, maakt het onderzoek niet dui-
delijk hoe groot de kredietverliezen van de respectieve financierende banken in
de onderzochte faillissementen waren. Om hiervan een indruk te geven: in
2015 rapporteerde de Rabobank een kredietverlies van 1,033 miljard euro,81

waarvan 343 miljoen werd veroorzaakt door het binnenlandse retailbedrijf.82

ING rapporteerde in haar jaarverslag over 2015 dat zij een voorziening had in
verband met Nederlandse klanten van ruim 2,9 miljard euro.83 Dit betekent dat
ING verwachtte in Nederland voor het genoemde bedrag aan kredietverliezen
te lijden. ABN AMRO Bank meldde over 2015 dat zij voor leningen en
vorderingen op Commercial Clients een voorziening van 213 miljoen euro had
getroffen.84 Deze cijfers geven geen volledig beeld, maar illustreren wel dat in
de door CBS onderzochte faillissementen de financierende bank een aanzien-
lijk kredietverlies moet hebben geleden. Dit sluit aan bij de door de EBA
gevonden resultaten, waaruit blijkt dat Nederlandse banken substantiële
kredietverliezen lijden op financieringen die een default-status hebben op
grond van art. 178 CRR.

Zoals gezegd gaan er inmiddels stemmen op de verdelingsregels zo aan te
passen dat de concurrente crediteuren een grotere uitkering in een eventueel
faillissement tegemoet kunnen zien. De onderzoekers van de RUG hebben de
mogelijkheden verkend om een hogere uitkering aan concurrente schuldeisers
te kunnen realiseren. Voor de ‘nulmeting’ hebben de onderzoekers een steek-
proef gedaan naar het uitkeringspercentage voor de concurrente crediteuren.
De steekproef omvat 100 faillissementen en levert een gemiddeld uitkerings-
percentage van 0,1% op.85 De onderzoekers benadrukken dat hun resultaten

81. Rabobank Jaarverslag 2015, p. 24.
82. Rabobank Jaarverslag 2015, p. 27.
83. ING Jaarverslag 2015, p. 57.
84. ABN AMRO Jaarverslag 2015, p. 30. De voorzieningen op leningen en vorderingen voor

het gehele kredietbedrijf van ABN AMRO Bank bedroegen in 2015 505 miljoen euro (p. 17
en 19).

85. Rapport RUG, p. 27.
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niet representatief zijn. Toch lijken de resultaten min of meer in overeenstem-
ming met de resultaten van het hierboven genoemde onderzoek van het CBS
dat een uitkeringspercentage van 1% vond voor uitkeringen aan concurrente
schuldeisers en preferente schuldeisers uitgezonderd de fiscus en het UWV.

Vervolgens hebben de onderzoekers in een beperkt aantal jurisdicties, te weten
Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk,86 maatregelen geïnventariseerd
die zouden kunnen leiden tot een hogere uitkering voor de concurrente
crediteuren. Het gaat daarbij om de verplichte boedelbijdrage in Duitsland,
de zogeheten ‘prescribed part’ in het Verenigd Koninkrijk en de regeling van
de aandeelhoudersleningen in Duitsland en Oostenrijk. Steeds plaatsen de
onderzoekers deze maatregelen ook in het Nederlandsrechtelijke perspectief.

De onderzoekers stellen zich daarna de vraag hoe de maatregelen zouden
uitwerken in de door hen geselecteerde faillissementscasus. Zij doen dit om na
te gaan of de onderzochte maatregelen daadwerkelijk resulteren in een
verhoging van de uitkering aan de concurrente crediteuren en ten koste van
welke schuldeisers dit zou gebeuren.87 De onderzoekers merken daarbij op dat
zij geen onderzoek hebben gedaan naar de gedragseffecten die de bovenge-
noemde maatregelen zouden hebben. Zij merken bijvoorbeeld op dat de
betrokken banken mogelijk minder zouden hebben gefinancierd, of de ver-
strekte kredieten op een eerder moment zouden hebben opgezegd, of een
hogere rente in rekening zouden hebben gebracht. Zoals toegelicht in § 3.1, ligt
het voor de hand dat de betrokken banken inderdaad andere keuzes zouden
hebben gemaakt indien één of meer van de verkende maatregelen inderdaad
van kracht zou(den) zijn geweest. Daarbij moet bedacht worden dat deze
gedragseffecten in veel gevallen alle ondernemingen treffen die van bancair
krediet afhankelijk zijn en niet alleen de ondernemingen die in financiële
problemen verkeren. Dat geldt bijvoorbeeld voor maatregelen als het verhogen
van de rente en/of het verlagen van de beschikbare hoeveelheid krediet. Dat
lijkt onwenselijk omdat van het totaal aantal klanten van een bank, slechts een
beperkt aantal ondernemingen in financiële moeilijkheden komt te verkeren.
Ter indicatie: volgens het CBS gingen in 2021 1.855 bedrijven failliet,88

terwijl het totaal aantal bedrijven in Nederland in 2020 1,9 miljoen bedrijven
bedraagt.89 Van de MKB-bedrijven zou in 2021 19% behoefte hebben aan

86. De reden voor de keuze voor deze landen is de schrijvers van deze bijdrage niet bekend en
wordt ook niet toegelicht door de onderzoekers.

87. Rapport RUG, p. 59.
88. CBS Nederland in cijfers 2020, https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/82242NED?q=

faillissementen.
89. CBS: https://longreads.cbs.nl/nederland-in-cijfers-2020/hoeveel-bedrijven-telt-nederland/.
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nieuwe externe financiering.90 Voor zover deze behoefte wordt ingevuld,
gebeurt dat in 61% van de gevallen met een financieringsvorm die vermoe-
delijk (deels) gedekt is met zekerheden.91

De bovenstaande beperkingen van het onderzoek nog daargelaten, blijkt dat de
onderzochte maatregelen nauwelijks leiden tot een toename van de recovery
voor de concurrente crediteuren. In plaats daarvan komen de maatregelen
vooral ten goede van de boedelschuldeisers en de preferente crediteuren,
doorgaans de fiscus en het UWV.92

Daarbij komt nog het volgende. Bij het vergelijken van de positie van banken
(als zekerheidsgerechtigden) met die van gewone schuldeisers is het naar onze
mening niet reëel om alleen faillissementen in de beoordeling te betrekken.
Slechts een beperkt deel van de ondernemingen die in financiële problemen
komen, gaat daadwerkelijk failliet. In Nederland wordt – althans: tot de
inwerkingtreding van de WHOA op 1 januari 2021 – van op reorganisatie
gerichte insolventieprocedures relatief weinig gebruik gemaakt. Nederland
heeft daarentegen wél een lange en succesvolle traditie van informele reorga-
nisaties. Daarbij kunnen bedrijven die levensvatbaar zijn na een reorganisatie
en/of herstructurering van schulden blijven voortbestaan zonder dat daarvoor
een formele (insolventie)procedure wordt gebruikt. Voor de problematiek van
het verdelingsvraagstuk is dit relevant, omdat meestal in het kader van een
informele reorganisatie of herstructurering tussen de grootste stakeholders (in
veel gevallen de financiële schuldeisers en de aandeelhouders) een oplossing
voor de financiële problemen van de onderneming wordt gezocht en gevonden.
Die oplossing houdt vaak onder meer in dat de financiële schuldeisers en/of de
aandeelhouders een financiële bijdrage leveren aan de herstructurering of
reorganisatie, uiteraard mits het bedrijf in kwestie levensvatbaar wordt geacht.
De gewone schuldeisers blijven daarbij vrijwel altijd buiten schot en hoeven
geen financiële offers te brengen. Zij hebben in die gevallen dus een recovery
van 100%. Eén van de redenen om de gewone schuldeisers buiten schot te
houden is dat het vaak praktisch ondoenlijk en te tijdrovend is de ‘gewone’
schuldeisers als groep te benaderen. Bovendien is het vaststellen van (veelal

90. CBS Financieringsmonitor 2021, https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/aanvullende-statisti-
sche-diensten/2021/financieringsmonitor-2021/4-behoefte-aan-externe-financiering.

91. CBS Financieringsmonitor 2021, https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/aanvullende-statisti-
sche-diensten/2021/financieringsmonitor-2021/samenvatting; te weten: banklening 38%,
rekening-courantkrediet 5% en leasing 18%. Verwacht mag worden dat factoring ook een
belangrijke financieringsbron is. Deze zal waarschijnlijk vallen onder de categorie ‘Anders’
die 22% van de financieringen omvat.

92. Rapport RUG, p. 63.
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relatief kleine) vorderingen een langdurig en kostbaar proces. Dit aspect (dat
eventueel nader onderzocht zou kunnen worden) dient bij een vergelijking van
de posities van schuldeisers in faillissementen mee te worden gewogen. Niet
voor niets neemt ook de Wereldbank de op reorganisatie gerichte procedures
mee in haar onderzoek naar de recovery rate. Indien bij het bepalen van de
recovery rate van concurrente schuldeisers ook zou worden meegenomen wat
de recovery rate buiten faillissement is, dan zal hun recovery rate naar onze
overtuiging drastisch stijgen.

Daarnaast is het in het kader van een vergelijking van recovery rates van
concurrente schuldeisers in vergelijking met die van banken van belang om de
gehele positie van overige schuldeisers in een faillissement te beschouwen en
niet alleen de enkele uitkering die zij in faillissement ontvangen vast te stellen.
Daarbij is onder meer relevant:
– of een schuldeiser leverancierskrediet heeft gegeven en zich in dat kader op

een eigendomsvoorbehoud kan beroepen;93

– of een schuldeiser over (bank)garanties of andersoortige zekerheden van
derden beschikt. In dit kader wordt opgemerkt dat bijvoorbeeld verhuurders
voor de openstaande huurschuld zich vrijwel altijd kunnen beroepen op
bankgaranties die de bank in opdracht van de klant heeft gesteld. De
uitkering in het faillissement kan dan laag zijn, maar een verhuurder kan op
deze manier de openstaande huurschuld (en soms ook andersoortige
schulden) geheel of gedeeltelijk onder de bankgarantie verhalen. Hetzelfde
geldt bijvoorbeeld voor opdrachtgevers in de bouw die over uitvoeringsga-
ranties beschikken;

– of de vordering van een schuldeisers/leverancier is gedekt door een
kredietverzekering;

– dat een (gewone concurrente) schuldeiser binnen de looptijd van een
doorsnee bankfinanciering doorgaans meerdere malen (variërend van
enkele malen tot honderden malen) goederen of diensten heeft geleverd
aan zijn nadien gefailleerde afnemer, welke leveranties zijn betaald. Bij
ieder van de (wel) betaalde transacties heeft de schuldeiser marge (winst)
gemaakt. Daardoor is het risico dat de schuldeiser – de gehele looptijd van

93. In het WODC-onderzoek van RU Groningen naar 100 faillissementen wordt geconcludeerd
dat de gemiddelde uitkering in die faillissementen aan concurrente schuldeiser 0,1% is. Bij
10 meer in detail onderzochte faillissementen was de uitkering aan concurrente schuldeisers
7,9%. Uit dit verschil blijkt op zich al hoe de recovery rates afhankelijk zijn van de
specifieke casus. In beide groepen van faillissementen zijn de opbrengsten van zaken die
onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd buiten beschouwing gelaten. Het zou naar onze
mening juist interessant zijn geweest om de invloed van het eigendomsvoorbehoud op
recovery rates te onderzoeken.
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de handelsrelatie in aanmerking genomen – per saldo daadwerkelijk verlies
lijdt indien hij voor slechts één of enkele prestaties geen betaling ontvangt,
klein in vergelijking met het risico dat de bank over dezelfde periode loopt.
Immers, de looptijd van een bancaire financiering bestrijkt doorgaans enige
tijd, de marge die de bank op de hoofdsom realiseert, is relatief klein in
vergelijking met de marge die leveranciers van goederen of diensten
realiseren en de bank gaat pas daadwerkelijk winst maken over de
financiering nadat de gehele hoofdsom is terugbetaald;

– het gegeven dat een schuldeiser die goederen of diensten levert, zijn
leveranties doorgaans direct kan beëindigen als de afnemer niet betaalt,
terwijl de bank voor beëindiging van het krediet bij verzuim van haar
kredietnemer geregeld verplicht is een termijn in acht te nemen waarin haar
kredietverlies kan oplopen zonder dat zij dit kan voorkomen of mitigeren;

– de zekerheid die een werknemer voor betaling van (achterstallig) salaris
heeft op grond van de loongarantieregeling (art. 61 e.v. Werkloosheidswet).

Zonder informatie over het voorgaande is een vergelijking van de recovery
rates van banken en die van gewone schuldeisers in Nederlandse faillissemen-
ten naar onze mening een vergelijking van appels met peren.

We willen er ten slotte nog op wijzen dat ook de EU thans bezig is te bezien in
hoeverre er aanpassingen noodzakelijk zijn van de positie van de gezekerde
crediteur. Uit de Inception Impact Assessment van Europese Commissie
DGJUST d.d. 11 november 202094 blijkt dat één van de onderwerpen die
op de agenda staat voor mogelijke harmonisatie van insolventiewetgeving
binnen Europa, de “position of secured creditors in insolvency taking into
account specific needs for the protection of other creditors (e.g. employees,
suppliers)” is. Het door Nederland nu aanpassen van de Nederlandse verde-
lingsregels zonder de ontwikkeling in Europa af te wachten is onwenselijk, nu
banken (veelal) in een Europese omgeving moeten concurreren en voor wat
betreft hun toezicht aan Europese regels zijn gebonden. In het derde kwartaal
van 2022 komt de Europese Commissie al met haar bevindingen.94

94. Zie de rapportage van de EU Commissie daarover binnen het Capital markets union 2020
action plan, te vinden op: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-
investment/capital-markets-union/capital-markets-union-2020-action-plan/action-11-
making-outcome-cross-border-investment-more-predictable-regards-insolvency-proceedings_en.
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4. Een afweging

Als wij met de hierboven gevonden gegevens proberen een afweging te maken
ten aanzien van mogelijke voor- en nadelen van de aanpassing van de
verdelingsregels, dan komen wij tot de volgende visie.

Voorop staat dat er in een faillissement vrijwel altijd sprake is van schaarste
waardoor alle schuldeisers – ook de bank – vaak een (aanzienlijk) verlies
lijden. Het verlies voor de bank is gemiddeld gesproken aanzienlijk groter dan
het percentage van 10% uit het Wereldbank rapport uit 2017 welk percentage
in de politiek, media en wetenschap is gaan ‘rondzingen’. Een percentage van
grofweg 38% voor een MKB-financiering sluit naar onze ervaring dichter bij
de werkelijkheid aan. Daarbij moet worden herhaald dat de standaarddeviatie
hoog is en dat de hiervoor behandelde factoren dit percentage kunnen
beïnvloeden (zie § 2.3). In zijn algemeenheid is het juist dat de concurrente
crediteur in een faillissement van zijn schuldenaar vaak een groter verlies zal
lijden dan de bank, maar in bepaalde gevallen zal een concurrente crediteur
juist minder verlies lijden dan de bank, bijvoorbeeld omdat die crediteur een
eigendomsvoorbehoud kan inroepen, een bankgarantie kan claimen of aan-
spraak kan maken op een uitkering van zijn kredietverzekeraar.

In het rapport van de RUG wordt geconcludeerd dat het doel van andere
verdelingsregels – een hogere uitkering voor de concurrente crediteur – in de
drie door de RUG onderzochte landen niet of nauwelijks wordt bereikt. Andere
verdelingsregels leiden er vooral toe dat een hogere uitkering valt te verwach-
ten voor de boedelschuldeisers en de preferente schuldeisers (voornamelijk de
fiscus en het UWV). Zo bezien bewerkstelligen andere verdelingsregels in
feite een uitbreiding van het fiscale privilege van art. 21 e.v. IW 1990 en art. 60
Wet financiering sociale verzekeringen. De vraag rijst of dat effect voldoende
reden oplevert voor wijzing van de verdelingsregels. Het aanpassen van
verdelingsregels vooruitlopend op de ontwikkelingen in Europa is naar onze
mening sowieso onwenselijk. Daarbij moet worden bedacht dat het veranderen
van de verdelingsregels belangrijke neveneffecten zal hebben, zoals lagere
investeringen door bedrijven of hogere consumentenprijzen. Alvorens de
wetgever besluit tot een andere verdeling te komen, zou eerst moeten worden
onderzocht wat de (macro-)economische effecten van andere verdelingsregels
zouden zijn.

Daarnaast stellen de RUG-onderzoekers vast dat de andere verdelingsregels
gepaard gaan met aanzienlijke kosten. Immers, willen andere verdelingsregels
leiden tot een hogere uitkering, dan zal de opbrengst door de boedel moeten
lopen en zullen alle vorderingen van concurrente schuldeisers geverifieerd
moeten worden. Dat is een tijdrovend en kostbaar proces, zeker indien een
groot aantal relatief kleine vorderingen moet worden onderzocht. Daarmee zijn
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andere verdelingsregels een economisch inefficiënt instrument om tot een
andere opbrengstverdeling tussen banken en concurrente crediteuren te komen.

Hiervoor hebben wij al één belangrijk effect genoemd van een wijziging
van de verdelingsregels die resulteert in een verlaging van de recovery rate
voor banken. Dit is het effect van deze regels op het door de banken aan te
houden kapitaal. Andere verdelingsregels zullen het daarom voor banken – bij
gelijkblijvend gedrag – duurder maken om krediet te verlenen. In die optiek
zou het veranderen van de verdelingsregels in feite als een ‘belasting’ werken
waarbij de banken gedwongen worden om de rente te verhogen, zodat een
bepaald maatschappelijk doel – een hogere uitkering voor concurrente credi-
teuren in het faillissement van hun debiteuren – wordt gerealiseerd. Anders
gezegd: andere verdelingsregels brengen mee dat succesvolle ondernemingen
moeten gaan betalen voor de schade bij falende ondernemingen. Daarbij geldt
dat ondernemingen die als concurrent crediteur mogelijk een hogere uitkering
krijgen in een faillissement van hun afnemer, óók afnemers zijn van bancaire
kredieten. In die hoedanigheid zullen zij te maken krijgen met wijzigingen die
wellicht niet opwegen tegen het voordeel van een hogere uitkering in
faillissement, zoals een hogere rente of een in omvang lagere kredietfaciliteit.
Het is dus maar de vraag of deze maatregelen een netto positief effect voor
concurrente schuldeisers zullen hebben.95 Vooralsnog denken wij van niet,
vooral niet als wij in aanmerking nemen dat deze effecten zich voordoen voor
alle kredietverlening, terwijl slechts een klein gedeelte van de door banken
verstrekte financieringen ooit door de bank zal worden uitgewonnen.

Het is ook mogelijk dat banken niet of niet alleen de rente op financieringen
aan ondernemingen verhogen, maar op andere wijze proberen een lager
kredietverlies te bewerkstelligen. Zou zouden zij bijvoorbeeld ervoor kunnen
kiezen om minder krediet te verschaffen. Dit effect zal in ieder geval optreden
bij financieringen die ‘asset based’ zijn en dus nauw aansluiten bij de
verwachte opbrengst van zekerheden voor de financier. Daarbij kan worden
gedacht aan financiering van onroerend goed (zowel de woonhuisfinanciering
als de financiering van commercieel vastgoed), scheepsfinanciering, of aan
financieringsvormen zoals factoring en lease. Brengen de verdelingsregels met
zich dat de zekerheidsgerechtigde slechts een gedeelte van de waarde toekomt,

95. In dit verband signaleren wij dat een door de onderzoekers van de RUG geraadpleegde
deskundige – een vertegenwoordiger van de Netwerkorganisatie samenwerkende register-
accountants en accountants – tegenover de onderzoekers benadrukte dat ondernemingen
belang hebben bij het kunnen verstrekken van effectieve zekerheden teneinde bancaire
financiering te kunnen verkrijgen (Rapport RUG, p. 12, voetnoot 5). De raadpleging van
deze vertegenwoordiger vond plaats in het kader van een digitale expertmeeting die de
onderzoekers organiseerden om hun gedachtevorming voor het onderzoek te scherpen
(Rapport RUG, p. 13).
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dan zullen de financieringspercentages vrijwel zeker dalen. Ook voor financie-
ringsvormen die niet hoofdzakelijk zijn gekoppeld aan de waarde van de
zekerheden, zoals reguliere bedrijfsfinancieringen, is het aannemelijk dat de
beschikbaarheid van financiering zal afnemen. Dat zal met name het geval zijn
als een kapitaalintensief bedrijf wordt gefinancierd. Immers, bij de uitwinning
van de kapitaalgoederen kan de bank nog een uitkering tegemoet zien, hetgeen
het risicoprofiel van de financiering verbetert.

Een belangrijk ander effect is dat er een correlatie lijkt te bestaan tussen de
hoeveelheid probleemleningen op een bankbalans en de recovery van een
bank. Er lijkt een verband te zijn tussen een lagere recovery rate respectievelijk
een lange time to recovery (duur van uitwinningstrajecten) en de omvang van
portefeuilles probleemleningen die banken op hun balans hebben.96 De
verklaring zou kunnen zijn dat bij een lagere recovery de bank meer pijn
moet lijden en dus de beslissing om tot kredietopzegging en uitwinning van
zekerheden over te gaan uitstelt in de hoop dat haar kredietnemer de financiële
problemen waarmee hij kampt te boeven komt. Dergelijk ‘uitstelgedrag’ is
evenwel niet zonder risico. Een hoog aantal probleemleningen is namelijk een
bedreiging voor de stabiliteit van een bank. Niet voor niets zijn toezichthou-
ders alert op de omvang van probleemleningen die banken hebben verstrekt en
zijn de Europese toezichtregels erop gericht die probleemleningen terug te
brengen. Andere verdelingsregels zouden er dus toe kunnen leiden dat
Nederlandse banken in de loop der tijd meer moeite zullen hebben om de

96. Zie het rapport Report of the FSC Subgroup on Non-Performing Loans van de Subgroup on
Non-Performing Loans van het Comité financiële diensten van de Europese Raad, 2017
(vindplaats: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9854-2017-INIT/en/pdf),
p. 43: “Inefficiencies in insolvency regimes and judicial overhang seem to be among the
reasons for the slower pace of NPLs reductions in a number of countries in Europe and also
negatively impact the banks’ povisioning of NPLs and the market price of NPLs in
secondary markets. Insolvency frameworks impact on different components, including
legal mechanisms to enforce contracts, legal tools to resolve and restructure NPLs and
more broadly the institutional setting and judicial capacity to manage large stocks of NPLs.
Both individual loan enforcement before insolvency and recovery from insolvent debtors in
actual insolvency procedures for all creditors collectively can be fraught with opportunities
for debtors, in some cases, to delay foreclosure, collateral execution, or liquidation (where
procedures to dispute creditors’ actions and requests for deferment and appeal are not
appropriately balanced between debtors’ and creditors’ rights).

The length of the foreclosure proceedings can vary from less than 1 year to up to 5 years
(see Figure 19) in different Member States according to the available data. Creditors have
less incentive to start the foreclosure proceedings if they know from the start that the
proceedings may take years (with longer proceedings typically favouring degradation of
collateral) and debtor discipline may be lower, as debtors may be less inclined to meet their
payment obligations if loan enforcement is not a credible deterrent. IMF data tends to show
that the level of NPLs is lower in the countries where the foreclosure period is shorter.”
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omvang van de portefeuille probleemleningen op hun balansen te reduceren
hetgeen de kredietverlening belemmert en mogelijk een bedreiging voor de
stabiliteit van de Nederlandse economie vormt.

Het is ook mogelijk dat andere verdelingsregels leiden tot ander gedrag van
concurrente crediteuren. Zoals wij hierboven aanstipten staan de concurrente
crediteuren diverse instrumenten ter beschikking om hun kredietrisico af te
dekken. Indien concurrente crediteuren een flink hoger uitkeringspercentage
tegemoet zouden kunnen zien, dan zouden zij mogelijkerwijs minder noodzaak
gaan voelen deze maatregelen te treffen. Dit wordt door economen wel
omschreven als de ‘moral hazard’.

Wij pleiten ervoor om eerst economisch onderzoek te doen naar de hiervoor
genoemde economische effecten van andere verdelingsregels en de ontwikke-
lingen in Europa af te wachten alvorens de wetgever zou besluiten andere
verdelingsregels voor te stellen.

5. Conclusies

1. Het rapport van de Wereldbank heeft als doel om de (kosten)efficiëntie
van de insolventie- en verhaalsprocedures van verschillende economieën
te vergelijken. Haar onderzoeken zijn gebaseerd op een fictieve casus die
de aanname hanteerde dat de uitstaande bankfinanciering gelijk was aan de
waarde van het hotel dat de bank had gefinancierd. Voor het maken van
vergelijkingen tussen landen is deze aanname niet onlogisch, maar de op
basis van deze aanname gevonden recovery rate van bijna 90% voor
banken in Nederland zegt niets over de werkelijke recovery rate die banken
in Nederlandse insolventie- en verhaalsprocedures realiseren.

2. Voor de werkelijke recovery rates in verhaalsprocedures geven de uit-
komsten van het EBA-onderzoek wél een indicatie, zo is bij verhaal of
insolventie het verlies op MKB-financieringen gemiddeld ongeveer 38%.
Zoals wij in deze bijdrage uiteen hebben gezet dienen echter ook bij de
uitkomsten van dit onderzoek de nodige kanttekeningen te worden
geplaatst. Vast staat wel dat banken bij verhaal en insolventie van
ondernemingen aanzienlijk hogere kredietverliezen lijden dan de verliezen
van rond de 10% zoals die zouden blijken uit het onderzoek van de
Wereldbank.

3. Voor banken bestaat als gevolg van de (Europese) toezichtsregelgeving
een verband tussen kapitaal, kredietverlening en zekerheden. Op grond
daarvan menen wij dat een wijziging van de verdelingsregels in faillisse-
menten ongewenste effecten zullen hebben voor het door banken aan te
houden kapitaal en daarmee ook op de omvang van en voorwaarden voor
bancaire kredietverlening. Wij denken daarbij aan een hogere kredietver-
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goeding, verlaagde kredietverlening en/of eerdere opzegging van het
krediet. Op zijn minst zouden deze effecten naar onze mening eerst
grondig moeten worden onderzocht voordat een zinvolle maatschappelijke
discussie over een aanpassing van de verdelingsregels kan plaats vinden.
Bovendien zou Nederland de Europese ontwikkelingen moeten volgen om
te voorkomen dat Nederlandse wetgeving zich in een andere richting
ontwikkelt dan Europese voorschriften bepalen.

4. Daarnaast verwachten wij dat gewijzigde verdelingsregels niet tot een
daadwerkelijke verbetering van de positie van gewone (MKB) schuldei-
sers zullen leiden. De voorgestelde maatregelen zijn daarmee niet effec-
tief. Aanpassingen zullen naar onze mening verder tot gevolg hebben dat
de kosten van insolventieprocedures zullen toenemen. Daarmee zullen
deze maatregelen inefficiënt blijken te zijn.
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Voorstel tot systeemwijziging om belangenconflicten weg
te nemen en de faillissementsafwikkeling harmonieuzer,
voorspelbaarder en efficiënter te maken

MR. M. VAN WINGERDEN LL.M., MR. ING. H.J. DAMKOT1

Maak Nederland voorloper op het gebied van faillissementsafwikkeling
door te zorgen voor meer voorspelbaarheid en efficiëntie

Een voorspelbare en efficiënte afwikkeling van faillissementen is van groot
economisch belang; het beperkt economische schade en bevordert welvaart.
Het zou daarom – in het algemeen belang – vanzelfsprekend moeten zijn dat de
faillissementsafwikkeling zo wordt georganiseerd dat dit doel wordt bereikt.

Om dit doel te bereiken moeten barrières en inefficiënties zoveel mogelijk
worden weggenomen. Het feit dat curatoren bij aanvang van hun benoeming
niet verzekerd zijn van een passende betaling voor hun werkzaamheden is een
van die inefficiënties en vraagt om aanpassingen. De legeboedelproblematiek
(er is onvoldoende actief om de salariskosten van de curator te voldoen) kan
worden opgelost door het opzetten van een fonds en een non-profitorganisatie.

Inleiding

Op dit moment verloopt de afwikkeling van faillissementen en de waardema-
ximalisatie ten behoeve van de schuldeisers niet optimaal. Er is namelijk
sprake van verkeerde prikkels in de afwikkeling. De curator is bij zijn
aanstelling niet verzekerd van betaling. Als er niet voldoende actief voor
zijn salaris en kosten voorhanden lijkt te zijn, dan kan dat bepaalde ongewenste
prikkels geven. Door curatoren passend te betalen, kan het systeem van
faillissementsafwikkeling en waardemaximalisatie worden verbeterd. Het
kan beter worden in de betekenis van voorspelbaarder, effectiever en efficiën-
ter, maar ook beter in de betekenis van transparanter, gezonder en harmo-
nieuzer. Als oplossing van de legeboedelproblematiek bepleiten wij de
instelling van een Fonds ter financiering van onbetaalde uren van curatoren
en van een non-profit organisatie voor de afwikkeling van kleine(re) faillisse-

1. Mr. M. (Mike) van Wingerden LL.M. en mr. ing. H.J. (Hennie) Damkot zijn Strategic
Specialist Restructuring & Insolvency bij de afdeling Financial Restructuring & Recovery
(FR&R) van Coöperatieve Rabobank U.A. Zij schrijven deze bijdrage op persoonlijke titel.
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menten. Dit brengt meer zekerheid en voorspelbaarheid voor betaling van de
werkzaamheden van de curator waardoor een faillissement harmonieuzer en
efficiënter kan worden afgewikkeld.

Wij zullen in deze bijdrage de Golden Circle volgen.2 Dit denkmodel is door
Simon Sinek ontwikkeld naar aanleiding van zijn onderzoeken naar het succes
van de meest invloedrijke leiders en bedrijven ter wereld. Sinek ontdekte dat
aan succesvolle ondernemingen steeds dezelfde manier van denken, handelen
en communiceren ten grondslag ligt. De Golden Circle bestaat uit drie cirkels.
De kern(cirkel) staat voor why (waarom), de cirkel daaromheen representeert
how (hoe) en de buitenste cirkel vertegenwoordigt what (wat).

In paragraaf 1 bespreken we het WAAROM: de afwikkeling van faillis-
sementen is belangrijk omdat een voorspelbare en efficiënte afwikkeling van
faillissementen van groot economisch belang is. In paragraaf 2 volgt een
probleemanalyse: wat zijn thans de belemmeringen om faillissementen voor-
spelbaar, effectief en efficiënt af te wikkelen? We besteden daarbij aandacht
aan de belangenconflicten die spelen, de (huidige) bekostiging van de
afwikkeling van faillissementen en de problemen en het conflictmodel dat
het huidige systeem oplevert. In paragraaf 3 bespreken we HOE door een
passende beloning van curatoren het huidige conflictmodel kan worden
ingeruild voor een harmoniemodel. In paragraaf 4 behandelen we WAT
moet worden gedaan om dat te bereiken. We onderzoeken een aantal mogelijke
oplossingen om het salaris van de curator te financieren. Daarna schetsen we
de kosten en financiering van efficiënte en effectieve faillissementsafhandeling
en een mogelijke routekaart naar 2027 voor de implementatie van de door ons
voorgestelde oplossingen. We besluiten met een samenvatting.

16.1. Waarom moeten faillissementen voorspelbaar en efficiënt worden
afgewikkeld?

16.1.1. Een voorspelbare afwikkeling van faillissementen is van groot
economisch belang

16.1.1.1. Het verleden is een inspiratie voor het heden

De geschiedenis leert dat economische ontwikkeling en goede faillissementswet-
geving, alsmede het toezicht daarop en de uitvoering daarvan, hand in hand gaan.

Faillissementsregulering zoals we die nu in Nederland kennen, vindt haar
oorsprong in de late middeleeuwen; in Noord-Italiaanse handelssteden in de 13e en

2. Simon Sinek, Starting with WHY, Londen: Penguin 2009.
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14e eeuw. Van daaruit breidde deze omgang met faillissementen zich uit naar de
belangrijkste handelscentra van het Europese continent. Antwerpen maakte als één
van de eerste steden in onze regio gebruik van een soort faillissementsprocedure
die in wetgeving was vastgelegd.3 Vanaf de 17e eeuw werd deze faillissements-
wetgeving overgenomen en herschreven door de juridische en gerechtelijke
instellingen van opkomende moderne Europese staten.4 Wat opvalt aan deze
ontwikkeling van het faillissementsrecht is dat deze plaatsvond in de centra van
economische ontwikkeling en groei: Noord-Italië en Antwerpen. In 1500 was
Antwerpen het economische centrum van Europa, zoals de Noord-Italiaanse
handelssteden dat in de veertiende en vijftiende eeuw waren. In 1560 was
Antwerpen (na Parijs) in grootte de tweede Europese stad ten noorden van de
Alpen. In 1568 begon de opstand in De Nederlanden tegen Spanje. Antwerpen was
het belangrijkste centrum van de opstand. Door de opstand kwam de groeiende
welvaart tot stilstand. Antwerpen werd in 1576 geplunderd door Spaanse troepen
en door het Spaanse beleg kwam de handel stil te liggen. Na de val van Antwerpen
in 1585 blokkeerden de Noordelijke Nederlanden de havens en bleef de handel
stilliggen. Handelaren ontvluchtten Antwerpen en streken neer in onder andere
Amsterdam. Dit was het begin van een economische bloeiperiode voor met name
Holland. In een groot deel van de rest van De Noordelijke Nederlanden woedde de
Tachtigjarige Oorlog. Deze gebeurtenissen zijn belangrijk voor de ontwikkeling
van het Nederlandse faillissementsrecht omdat de economische bloei de aanzet gaf
tot financiële innovaties en die innovaties weer zorgden voor grotere economische
vooruitgang. In 1602 werd met de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)
de eerste naamloze vennootschap ter wereld opgericht. In 1609 werd de Amster-
damsche Wisselbank opgericht door het stadsbestuur. De Wisselbank maakte
papieren – girale – transacties mogelijk zodat handelaren makkelijk grote bedragen
konden betalen. De garantie van de stad Amsterdam zorgde voor vertrouwen en
stabiliteit waardoor de bankgulden de wereldwijde referentievaluta werd. In 1627
besloot het bestuur van de stad Amsterdam de Desolate Boedelskamer op te
richten. De Amsterdamse Faillissementswetgeving is belangrijk geweest voor de
verdere ontwikkeling van het faillissementsrecht in Nederland5 en heeft tot op de
dag van vandaag haar invloed op het Nederlandse faillissementsrecht.6 Nederland
was in de zeventiende eeuw het meest vooruitstrevende land in Europa in de

3. J.B.A. Jansen, ‘De geschiedenis van de curator’, TvI 2021, p. 172.
4. Jérôme Sgard, ‘Bankruptcy Laws: Part of a Global History’, in: Debin Ma, Jan-Luiten van

Zanden (eds.), Law and Long Term Economic Change: An Eurasian Perspective, Stanford
University Press 2011, p. 4. J.B.A. Jansen beschrijft deze ontwikkelingen uitgebreid in ‘De
geschiedenis van de curator’, TvI 2021, p. 172.

5. Zie hierover uitgebreid J.B.A. Jansen, ‘De geschiedenis van de curator’, TvI 2021/22, p. 173.
6. M. den Hollander, Stay of execution: Institutions and insolvency legislation in Amsterdam,

1578-1700 (diss. Tilburg), 2021, p. 243.
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omgang met wanbetaling en insolventie. Het systeem veranderde van een systeem
dat een faillissement zag als een bijna criminele daad – waarbij faillieten werden
gezien als oplichters – in een systeem dat gericht was op het oplossen en
terugbetalen van schulden voor mensen en bedrijven die zware verliezen leden.
Nederland was in de zeventiende eeuw een voorloper op het gebied van de
afwikkeling van faillissementen.

16.1.1.2. Inspiratie uit de ICR Standard

Wij schetsten deze geschiedenis uitvoerig omdat die goed illustreert dat
economische ontwikkeling en goede faillissementswetgeving, alsmede het
toezicht daarop en de uitvoering daarvan, hand in hand gaan. In de Insolvency
and Creditor Rights Standard wordt dit als volgt omschreven:

“Effectieve en efficiënte insolventie- en crediteurenrechtenstelsels worden
algemeen erkend als belangrijke elementen van de stabiliteit van het
financiële stelsel. Deze systemen dragen bij tot een efficiënte toegang tot
krediet en toewijzing van middelen, hetgeen de productiviteit en de groei
ten goede komt. Zij stellen commerciële belanghebbenden ook in staat
beter om te gaan met financiële risico’s en andere moeilijkheden in de
bedrijfssectoren tijdig te beheersen, zodat het systeemrisico tot een mini-
mum wordt beperkt, met name in het bankwezen.”7

Kortom, een goed investeringsklimaat is gebaat bij rechtszekerheid en voor-
spelbaarheid. Daaronder valt ook een voorspelbare en efficiënte afwikkeling
van faillissementen. Goede faillissementswetgeving geeft kaders bij het
– voorafgaand aan een mogelijk faillissement – herstructureren van bedrijven
die in financiële moeilijkheden zijn gekomen maar in de kern levensvatbaar
zijn. Goede faillissementswetgeving zorgt ervoor dat failliete ondernemingen
efficiënt en effectief de markt kunnen verlaten en dat echte misstanden worden
aangepakt. Het effectief ‘opruimen’ van failliete ondernemingen heeft een
aantal voordelen. Het voorkomt dat deze ondernemingen meer schulden
maken, het zorgt voor duidelijkheid voor schuldeisers die kunnen vertrouwen
op een gereguleerde afwikkeling van het faillissement en het voorkomt

7. De Insolvency and Creditor Rights Standard (de ‘ICR Standard’) is door de Wereldbank en
de Commissie van de Verenigde Naties voor Internationaal Handelsrecht (UNCITRAL) – in
overleg met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) – ontworpen om de internationale
consensus te verwoorden over beste praktijken voor het evalueren en versterken van
nationale insolventie- en crediteurenrechtenstelsels. De ICR-norm doet dit door de World
Bank Principles for Effective Insolvency and Creditor/Debtor Regimes (de ‘Principles’) en
de UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law (de ‘Legislative Guide’) te combi-
neren.
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oneerlijke concurrentie door ondernemingen die hun schulden niet terug-
betalen ten koste van andere – gezonde – ondernemingen. Een ander voordeel
– dat vaak onvoldoende aandacht krijgt – is dat faillissementen kapitaal, activa
en werknemers vrijmaken om in een nieuwe onderneming productiever en
innovatiever te worden ingezet.8 Om die reden wordt er in deze tijden van
personeelskrapte op gewezen dat er eigenlijk te weinig faillissementen zijn en
dat het in leven houden van zombie-ondernemingen9 tot maatschappelijke
kosten leidt omdat daardoor personeel in economisch opzicht niet optimaal kan
worden ingezet bij andere – succesvolle(re) – ondernemingen.10 De Wereld-
bank vat dit als volgt samen: ‘Efficiënte en voorspelbare insolventie- en
schuldregelingskaders zijn belangrijke aanjagers om de toegang tot financiële
diensten te verbeteren en de toegang tot krediet te vergroten. Een betere
toegang tot financiering bevordert de groei van ondernemingen, hetgeen op

8. M.A. McGowan, D. Andrews & V. Millot, ‘The walking dead? Zombie firms and
productivity performance in OECD countries’, OECD Economics Department Working
Papers No. 1372, par. 2.2.

9. Zombiebedrijven zijn ondernemingen die jarenlang verlies maken of te weinig winst om
aan hun rentelasten te voldoen. D. Ballegeer, ‘Zombiebedrijven eerder levend dan dood’,
Het Financieele Dagblad 8 oktober 2020: Uit onderzoek van BIS-economen “blijkt dat
deze bedrijven minder goed presteren dan ondernemingen die nooit die status hebben
gehad. Niet alleen zijn ze minder productief, de werkgelegenheid neemt er trager toe, ze
investeren minder, en ze lopen een groter risico opnieuw te zombificeren. Juist omdat
zombiebedrijven nog altijd bestaan, is er een overaanbod van hun goederen en diensten. De
lagere prijs die daaruit volgt, beperkt de winst- en investeringsmogelijkheden van ge-
zondere sectorgenoten. Mochten de zombies verdwijnen dan zou er arbeid en kapitaal
vrijkomen, die naar andere ondernemingen en initiatieven kunnen gaan, waar ze een hoger
rendement tot stand kunnen brengen. Het is een groeiend probleem. Het aantal zombiebe-
drijven is gestegen van 4% eind jaren tachtig tot 15% in 2017. Dat heeft er volgens de BIS-
berekeningen toe geleid dat de productiviteitsgroei een vol procentpunt lager ligt.”

10. M.L.H. Reumers, ‘The Business Rescue Craze in European Insolvency Law, You can’t
always have your cake and eat it too’, Ondernemingsrecht 2017, p. 534-541; B. Wessels
wees in 2008 in zijn afscheidsrede Belangenstrijd in het insolventierecht op de zich allengs
versterkende accentuering ten faveure van de wenselijkheid om in financiële problemen
verkerende bedrijven te redden. Deze door hem als rescue culture gemunte tendens wordt
door hem aangestipt in B. Wessels, ‘Insolventierecht een functioneel rechtsgebied?’, TvI
1997, p. 1 e.v.; D. Ballegeer, J. Dohmen & P. Kakebeeke, ‘Meer faillissementen? Goed voor
de economie!’, Het Financieele Dagblad 17 september 2021: “Het kabinet stopt 1 oktober
met de noodsteun. Gaan bedrijven nu alsnog failliet? Hoe hard het ook klinkt: voor de
economie zou dat niet slecht zijn. Zo komt personeel vrij waar andere bedrijven om zitten te
springen”. J. Dohmen, ‘Coronasteun verlengen? Economen zien liever hulp voor bedrijf
met schuld’, Het Financieele Dagblad 26 mei 2021: “De steun, bedoeld om werkloosheid
en faillissementen te voorkomen, verstoort nu cruciale economische processen. Het gaat ten
koste van innovatie en verhoging van de productiviteit. Boot: ‘Doorgaan met de steun leidt
tot gezapigheid bij bestaande ondernemingen. Er moet meer lucht in de economie komen,
dynamiek, vernieuwing. Alleen dan zal de productiviteit stijgen.’”
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zijn beurt leidt tot behoud van werkgelegenheid, groei en het scheppen van
nieuwe werkgelegenheid.’11

16.1.1.3. De afwikkeling van faillissementen dient het collectieve belang

In het verlengde van het voorgaande kan de vraag worden gesteld of de
afwikkeling van een faillissement een individueel of een collectief belang
dient. Op microniveau speelt bij ieder afzonderlijk faillissement natuurlijk het
individueel belang, namelijk het belang van de daarbij betrokken schuldeisers,
werknemers en andere betrokkenen. De curator moet echter naast de belangen
van de gezamenlijke schuldeisers – onder omstandigheden – ook rekening
houden met het maatschappelijk belang.12 Verder heeft de curator een
fraudesignalerende taak.13 Bovendien is de overheid via de Belastingdienst
en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) in nagenoeg
alle faillissementen een belangrijke schuldeiser en kunnen werknemers die bij
een faillissement betrokken zijn aanspraak maken op de loongarantieregeling.

Een belangrijke doelstelling van het insolventierecht is om bij een financi-
ële herstructurering of de liquidatie van het vermogen van de schuldenaar een
zo hoog mogelijke opbrengst te realiseren ten behoeve van alle betrokken
schuldeisers en ervoor te zorgen dat die opbrengst volgens de wettelijke
rangorde wordt verdeeld onder de schuldeisers. Op macroniveau is duidelijk
dat er ook een groot collectief belang is: de hele Nederlandse samenleving is
gebaat bij een goede en effectieve economische ordening met betrekking tot
ondernemingen die in financiële problemen verkeren; de faillissementswet-
geving moet daaraan bijdragen. Dit verkleint niet alleen de kans op schade

11. Wereldbank, Insolvency and debt resolution, 1 februari 2021.
12. HR 13 januari 1995 (Ontvanger/Gerritse: Sigmacon II), NJ 1996/472, m.nt. W.M. Kleijn;

HR 19 april 1996 (Maclou), ECLI:NL:HR:1996:ZC2047, NJ 1996/727, JOR 1996/48, m.nt.
Kortmann; HR 19 december 2003 (Curatoren Mobell/Interplan), ECLI:NL:HR:2003:AN7817,
JOR 2004/61, m.nt. J.J. van Hees; J.L.R.A Huydecoper, ‘Andere zwaarwegende belangen’, in:
M.L.S. Kalff, R. Mulder en S.H. de Ranitz, ‘De Integere Curator’, in: INSOLAD Jaarboek
2007, Deventer: Kluwer 2007, p. 1 e.v. noemt als (andere) belangen van maatschappelijke
aard: de continuïteit van de onderneming (van de gefailleerde) en de werkgelegenheid in
verband daarmee. Daarbij benoemt hij ook de tegenwerpingen hiertegen: het bevorderen van
de continuïteit van de onderneming van de gefailleerde kán een nadeel betekenen voor diens
concurrenten, en zo de continuïteit elders onder druk zetten; en voor de werkgelegenheid bij
het bedrijf van de gefailleerde geldt mutatis mutandis hetzelfde. Voorbeelden van andere
belangen zijn het belang bij het behoud van (industriële) monumenten, milieubelangen,
belangen bij plaatselijke of regionale ontwikkeling (waarin de onderneming van de gefailleerde
een wezenlijke rol zou kunnen spelen), behoud van een als waardevol gepercipieerde traditie
en/of knowhow op het gebied van (plaatselijk) vakmanschap.

13. Art. 68 lid 2 Fw.
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omdat ondernemingen die technisch gezien failliet zijn – omdat ze hun
verplichtingen niet tijdig kunnen voldoen – geen nieuwe verplichtingen meer
aangaan en beperkt misstanden, maar zorgt ook voor een gezond vestigings-
klimaat voor ondernemingen. Omdat marktonvolkomenheden – zoals coör-
dinatieproblemen,14 onvolledige contracten en informatieasymmetrie – vaak
belemmeringen opwerpen die een ordelijk vertrek van insolvente ondernemin-
gen in de weg staan, is de doeltreffendheid van insolventieregelingen van
bijzonder belang.15 Wanneer wordt vermoed dat een debiteur insolvent is,
hebben crediteuren een drijfveer om zich naar de (nood)uitgang te haasten en
om hun individuele vorderingen af te dwingen, zelfs als dit leidt tot een
vermindering van de totale opbrengst van de verhaalbare activa. In de praktijk
is het voor een bedrijf dat in de kern levensvatbaar is maar financiële
moeilijkheden heeft, moeilijk om voorafgaande aan een insolventie met
crediteuren een allesomvattend onderhands akkoord te sluiten dat een optimaal
resultaat garandeert. Dit wordt veroorzaakt door het grote aantal onvoorziene
gebeurtenissen waar rekening mee moet worden gehouden en die (deels)
worden opgeroepen door het vermoeden van een insolventie. Om deze redenen
moeten insolventieregelingen bepalingen bevatten om de financiële moeilijk-
heden van ondernemingen op ordelijke wijze aan te pakken.16

Gezien het grote collectieve belang bij de afwikkelingen van faillissementen is
het faillissement een collectief goed waarvan iedereen gebruik maakt of kan
maken, of baat bij heeft als men er zelf geen gebruik van maakt. Een collectief
goed is een goed waarvan mensen die er niet voor betalen, niet kunnen worden
uitgesloten en waarbij consumptie door de één niet ten koste gaat van
consumptie door de ander. Het zijn goederen in het algemeen belang, die
niet aan de markt kunnen worden overgelaten.

14. Coördinatieproblemen doen zich voor wanneer actoren een beter evenwicht zouden kunnen
bereiken, maar daarin niet slagen omdat zij hun besluitvorming niet coördineren. R. Cooper
en J.A. John, ‘Coordinating Coordination Failures’ in: New Keynesian Economics, G.N.
Mankiw, en D. Romer (eds.), Cambridge, Massachusetts: MIT Press 1991. Voor het vinden
van een oplossing is het vinden van een evenwicht vereist. Dit betekent dat geen enkele
actor het beter kan doen door eenzijdig iets anders te doen gezien de keuzes van de anderen.
Een goed evenwicht is een evenwicht dat elke actor beter bevalt dan elk ander evenwicht.

15. M.A. McGowan, D. Andrews, ‘Insolvency regimes and productivity growth: a framework
for analysis’, OECD Economics Department Working Papers No. 1309, par. 2.2.2.

16. Zie: HR 17 april 2020 (Heiploeg), ECLI:NL:HR:2020:753, NJ 2020/234, JOR 2020/162
m.nt. P.R.W. Schaink, r.o. 3.5.2. en M.A. McGowan, D. Andrews, ‘Insolvency regimes and
productivity growth: a framework for analysis’, OECD Economics Department Working
Papers No. 1309, par. 2.2.2.
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Bij collectieve goederen geldt dat de overheid zorgdraagt voor de ontwikkeling
en het aanbod van deze goederen, die moeilijk of niet via de markt kunnen
worden aangeboden, maar in principe voor iedereen beschikbaar moeten zijn.
De Commissie Insolventierecht was hier in 2008 heel duidelijk over: “De Staat
behoort op te komen, ook financieel, voor het belang dat insolventies ordelijk
kunnen worden afgewikkeld.”17

Tegen deze achtergrond pleiten wij voor een herwaardering van de voorspel-
bare en efficiënte afwikkeling van faillissementen als collectief goed. Wij
zullen in dit verband bepleiten dat curatoren om dat te bereiken een passende
betaling ontvangen voor hun werkzaamheden. Het 400-jarig herdenkingsjaar
van het oprichtingsbesluit van de Desolate Boedelskamer door de Stad
Amsterdam – dat is over vijf jaar in 2027 – zou een mooie streefdatum
kunnen zijn om op dit punt grote vooruitgang te boeken. Hoewel de
afwezigheid van de overheid op het gebied van passende betaling van
curatoren in de afgelopen decennia somber zou kunnen stemmen, zijn wij
optimistisch dat de overheid de komende jaren haar rol als hoeder van
collectieve goederen weer meer op zich zal nemen. Dit optimisme komt voort
uit het optreden van de overheid tijdens de coronapandemie en de herwaar-
dering van het belang van een overheid die op effectieve en efficiënte wijze
zorgt voor collectieve goederen.

16.1.1.4. Het ambt van curator

In 1643 gingen de werkzaamheden van de schepenen van de stad Amsterdam
in insolvente boedels over op de commissarissen van de Desolate Boedels-
kamer.18 Zij bleven wel verantwoording verschuldigd aan de burgemeesters en
schepenen van de stad.19 Het belang van de Desolate Boedelskamer blijkt
onder meer uit het feit dat de Desolate Boedelskamer een eigen vertrek kreeg
op de eerste verdieping van het nieuwe stadhuis, het huidige Paleis op de Dam.
De commissarissen stelden curateuren aan die onder hun toezicht het beheer
over de boedels moesten voeren. Deze curateuren werden in eerste instantie
gezocht onder de aanwezige schuldeisers. Als geen geschikte kandidaat
beschikbaar was, werden twee vaste sequesters/curateuren aangesteld die in

17. Art. 6.1.2. Salaris en verschotten ten laste van de Staat, Toelichting Voorontwerp
Insolventiewet, Commissie Insolventierecht, 2007. Zie bijvoorbeeld ook: S.C.J.J.
Kortmann, ‘Geconsolideerd declareren’, TvI 2002, p. 333.

18. G. Moll, De desolate boedelskamer te Amsterdam: bijdrage tot de kennis van het Oud-
Hollandsch Failliten-recht (diss. Amsterdam UvA), Amsterdam: De Roever-Kröber-Bakels
1879, p. 9.

19. M. den Hollander, Stay of execution: Institutions and insolvency legislation in Amsterdam,
1578-1700 (diss. Tilburg), 2021, p. 235.
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loondienst waren van de Desolate Boedelskamer. In de praktijk werden zelden
sequesters/curateuren uit de groep van schuldeisers gekozen en als dat wel
gebeurde was dat voornamelijk bij grote faillissementen. Op die manier
vormde zich de praktijk waarin meestal werd gekozen voor de vaste seques-
ters/curateuren in loondienst. De sequesters/curateuren in loondienst ontvingen
een salaris van de Desolate Boedelskamer.20 Ten aanzien van deze curateuren
kan eenvoudig worden geconcludeerd dat zij een openbare functie hadden. Wij
zullen hierna onderzoeken of dat ook voor curatoren heden ten dage geldt.

Wessels maakt in dit verband de volgende analyse:

“De beschikkings- en beheersrechten van de gerechtigde (de gefailleerde) en
de verhaalsrechten van de gerechtigden (de schuldeisers) kunnen gedurende
het faillissement door deze rechthebbenden niet worden uitgeoefend. Het zijn
voor hen rechten in rust. Zij worden volgens een wettelijk stelsel thans, na
faillissement, door een ‘bewindvoerder’ uitgeoefend. De aanstelling als
curator behelst dat aan hem de beheersuitoefening over die rechten wordt
toevertrouwd. Deze zienswijze heeft me in eerdere publicaties tot de beschou-
wing gebracht dat de curator een ambt vervult. Hij is bij of krachtens de wet
belast met werkzaamheden die hem worden opgelegd of die aan hem zijn
voorbehouden. Zijn aanstelling legitimeert het ingrijpen in de vermogensrech-
telijke positie van de schuldenaar en in de verhaalspositie van de schuldeisers.
Zijn positie (ambt) vindt haar verklaring in het belang dat in de maatschappij
wordt gehecht aan een ordelijke afwikkeling van vorderingen van schuldeisers
ter delging van schulden van iemand die daartoe zelf niet in staat blijkt.”21

Eerder heeft Oppenheimer betoogd dat de curator moet worden gezien als een
orgaan met staatsgezag.22 Hij verwees hiervoor naar de Memorie van

20. J.B.A. Jansen, ‘De geschiedenis van de curator’, TvI 2021/22, p. 174.
21. B. Wessels, Belangenstrijd in het insolventierecht, 2008. J.C. van Apeldoorn, Insolventie-

procedures en grondrechten (diss.), Den Haag: Boom 2009, p. 285-286: “Wessels stelt zich
in zijn afscheidscollege de vraag: ‘Is de curator een bestuursorgaan?’ Dit is een vraag
waarvan hij meent dat het er alle schijn van heeft. De aanstelling als curator behelst
immers dat hij krachtens de wet belast is met werkzaamheden die hem bij wet worden
opgelegd en die exclusief aan hem zijn voorbehouden. Wessels trekt hier een parallel met
een deurwaarder (artikel 2 lid 4 Gerechtsdeurwaarderswet) en de boedelnotaris (artikel
16a Wet op het notarisambt).”

22. M. Oppenheimer, ‘De positie van de faillissementscurator’, Weekblad voor het Notariaat,
1915, nr. 533-535. Zie anders: HR 17 april 1959 (Bloemsma-Staat), NJ 1961, 573 waarin de
Hoge Raad oordeelde in een door de curator tegen de Staat aangespannen zaak over
de aansprakelijkheid van de rechter-commissaris dat het Hof terecht had geoordeeld dat de
vereffening van de failliete boedel geen staatstaak is en de faillissementscurator geen met
staatsgezag bekleed orgaan is. J.C. van Apeldoorn, Insolventieprocedures en grondrechten
(diss.), Boom, 2009, p. 209, stelt de vraag of deze beslissing juist is.
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Toelichting, waarin de curator wordt aangeduid als een ‘onpartijdig of liever
nog een boven partijen (schuldenaar en schuldeisers) staande persoon’, die
rekening en verantwoording moet afleggen aan de rechter-commissaris en niet
aan de schuldeisers.23 Volgens Van Apeldoorn is de afwikkeling van het
faillissement allang tot staatstaak verheven. De curator is een ‘public autho-
rity’ (openbaar gezag), zoals ook in het Verenigd Koninkrijk.24 Aerts, Vries-
endorp, Van Hees en Borrius benoemen dat de curator een publieke taak
vervult.25 Kemp pleit ervoor dat curatoren de publieke taak omarmen.26

Engberts geeft aan dat de curator in zekere zin een openbare functie uitoefent.
Hij meent dat de curator in dat opzicht dichter bij de openbaar bestuurder (of
rechter) staat dan de advocaat.27

23. J.C. van Apeldoorn, Insolventieprocedures en grondrechten (diss.), Boom, 2009, p. 284-
285.

24. J.C. van Apeldoorn, Insolventieprocedures en grondrechten (diss.), Boom, 2009, p. 295.
Vgl. ook artikel 5 van richtlijn 2001/23 inzake overgang van onderneming waarin wordt
gesproken over “een faillissementsprocedure of in een soortgelijke procedure met het oog
op de liquidatie van het vermogen van de vervreemder onder toezicht van een bevoegde
overheidsinstantie (die een door een overheidsinstantie gemachtigde curator mag zijn)” en
“insolventieprocedures die zijn ingeleid ten aanzien van een vervreemder (ongeacht 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 overheids-
instantie (die een door de nationale wetgeving omschreven curator mag zijn)” [onder-
strepingen door auteurs]. Op basis van deze richtlijn kan de curator dus kwalificeren als een
bevoegde overheidsinstantie. In het arrest van 22 juni 2017, ECLI:EU:C:2017:489
(Federatie Nederlandse Vakvereniging e.a./Smallsteps), NJ 2017/369, m.nt. F.M.J. Ver-
stijlen) heeft het Europese Hof van Justitie “uitgesloten dat de pre-pack onder toezicht
stond van een bevoegde overheidsinstantie, omdat die procedure werd uitgevoerd door de
leiding van de onderneming en noch de beoogd curator, noch de beoogd rechter-
commissaris die door de rechtbank waren benoemd, over de in de wet neergelegde
bevoegdheden beschikten” [onderstrepingen door auteurs], aldus A-G Pitruzzella in zijn
conclusie van 9 december 2021, ECLI:EU:C:2021:997 (Heiploeg), r.o. 50. Door de
formulering ‘noch de beoogd curator’ lijkt de A-G te benadrukken dat als de beoogd
curator over de in de wet neergelegde bevoegdheden van de curator zou beschikken er
sprake zou zijn van toezicht door een bevoegde overheidsinstantie.

25. W. Aerts, ‘De curator en het tuchtrecht’, in S.C.J.J. Kortmann e.a. (red.), De curator, een
octopus, p. 332; R.D. Vriesendorp, ‘Curatoren onder vuur. You can’t always get what you
want’, TvI 2015/19; A. van Hees, ‘Maatschappelijk verantwoord vereffenen’, TvI 2015,
p. 2; Y. Borrius, ‘Schending publicatieplicht: bewijsvermoeden te beteugelen?’ in: P. W.
Schreurs e.a. (red.), ‘De gereedschapskist van de curator’, INSOLAD jaarboek 2015,
Deventer: Kluwer 2015, p. 30.

26. Zie: F. Kemp, ‘Gezocht: kranige curatoren met maatschappelijk besef’, in: P. W. Schreurs
e.a. (red.), ‘De gereedschapskist van de curator’, INSOLAD jaarboek 2015, Deventer:
Kluwer 2015, p. 503.

27. B.J. Engberts, ‘De integere curator bezien vanuit de positie van de rechtbank en de rechter-
commissaris’, in: M.L.S. Kalff e.a. (red.), ‘De Integere Curator’, INSOLAD Jaarboek 2007,
Deventer: Kluwer, 2007, p. 54.
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Aerts geeft aan dat een duidelijke aanwijzing voor de publieke taak van de
curator is gelegen in de plaats waar de strafbaarstelling van art. 194 Sr is
opgenomen, namelijk in de titel die handelt over de misdrijven tegen het
openbaar gezag. De in deze titel opgenomen strafbepalingen hebben als doel
het functioneren van de staatsorganen te waarborgen en de belemmering van
justitie te voorkomen.28 In het materieel strafrecht valt de curator onder het
begrip ambtenaar, dat moet worden onderscheiden van hetzelfde begrip in
rechtspositionele zin.29 Volgens de Hoge Raad moet het begrip ambtenaar in
strafrechtelijke zin zo worden uitgelegd dat daaronder tevens is begrepen
degene die onder direct toezicht en verantwoording van de overheid is
aangesteld in een functie waaraan een openbaar karakter niet kan worden
ontzegd.30 Deze formule is een-op-een van toepassing op de curator. Aldus
kwalificeert de curator als ambtenaar in strafrechtelijke zin. Dit betekent
bijvoorbeeld dat belediging van een curator strafbaar is op grond van
art. 267 lid 2 Sr en dat er bij mishandeling van een curator op grond van
art. 304 Sr sprake is van een strafverzwarende omstandigheid. Volgens Van
Apeldoorn rust op de curator die een fraudeur verhoort de verplichting deze
cautie te geven.31

Gezien de fraudesignalerende taken die de curator met de invoering van de
Wet versterking positie curator heeft gekregen, is het – in de woorden van Van
Apeldoorn – nauwelijks te handhaven dat de curator geen overheidstaken
uitoefent.32 Van Apeldoorn merkt daarbij op:

“Ook hier is de vraag of het verstandig is al deze taken op de schouders van de
curator te leggen of dat de overheid deze taken aan zich zou moeten houden.
De curator bewijst zichzelf waarschijnlijk geen dienst. Zeker niet indien de
overheid, de curator, die verkeerde beslissingen neemt, vervolgens zegt dat het
beheer en de vereffening van de failliete boedels geen onderdeel van de
staatstaak is en de faillissementscurator niet als staatsorgaan moet worden

28. W. Aerts, ‘De curator en het tuchtrecht’, in S.C.J.J. Kortmann e.a. (red.), De curator, een
octopus, p. 332.

29. De curator is rechtspositioneel geen ambtenaar. Volgens HR 27 oktober 1959, NJ 1960, 73,
m.nt. B.V.A.R, treedt de curator niet op als ambtenaar, maar in de hoedanigheid van
gerechtelijk bewindvoerder.

30. HR 14 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:231, NJ 2017, 268, m.nt. N. Rozemond; HR
7 april 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG7743, NJ 2009, 187; HR 18 mei 2004,
ECLI:NL:HR:2004:AO2599, NJ 2004, 527 en HR 30 mei 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZD0179,
NJ 1995, 620, m.nt. A.C. ’t Hart

31. J.C. van Apeldoorn, Insolventieprocedures en grondrechten (diss.), Boom, 2009, p. 219-
220, spreekt over de bewindvoerder als bedoeld in het Voorontwerp Insolventiewet. Met de
inwerkingtreding van de Wet versterking positie curator is de curator op dit punt naar onze
mening gelijk te stellen met deze bewindvoerder.

32. J.C. van Apeldoorn, Insolventieprocedures en grondrechten (diss.), Boom, 2009, p. 295.
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beschouwd en het slachtoffer geen verhaal wordt geboden en dat de curator
deze schade persoonlijk moet dragen [onderstreping door auteurs]. Het is ook
vreemd dat, indien de gelaedeerde bij de rechter geen verhaal vindt, hij naar
het EHRM in Straatsburg moet voor een billijke genoegdoening. Dat was voor
het Verenigd Koninkrijk juist de reden om het EVRM, in de vorm van de
Human Rights Act te incorporeren.”

Nu de overheid de curator met de invoering van deWet versterking positie curator
fraude-signalerende taken heeft toebedeeld, zal ook de overheid in lijn met het
betoog van Van Apeldoorn haar verantwoordelijkheid en daarmee haar aanspra-
kelijkheid moeten aanvaarden.33 De afwikkeling van een faillissement tot een
formele overheidstaak verheffen heeft de voorkeur van Van Apeldoorn om te
voorkomen dat benadeelden zich door het handelen van een curator genoodzaakt
zien zich tot het EHRM te wenden. Een veroordeling van Nederland bij het EHRM
in lijn van het Anca-arrest betekent imagoverlies en zou moeten worden
vermeden.34 De invoering van een door de overheid betaalde ‘official receiver’
en andere aanbevelingen die Van Apeldoorn doet in het kader van het formeel tot
overheidstaak verheffen van de afwikkeling van faillissementen zijn interessant en
verdienen nadere aandacht in het kader van de thans lopende wetgevingsproces tot
modernisering en herijking van het faillissementsrecht.35 Onze conclusie is dat
curatoren ook heden ten dage – in ieder geval deels – een openbare functie hebben.
Wij zijn – in lijn met eerdere oproepen aan de wetgever36 – van mening dat de
overheid haar verantwoordelijkheid ten aanzien van – de betaling en aansprake-

33. J.C. van Apeldoorn, Insolventieprocedures en grondrechten (diss.), Boom 2009, p. 295. Van
Apeldoorn verwijst in dit verband naar het Anca-arrest van het EHRM, 10 december 1984,
no. 10259/83 (S.p.r.l. Anca e.a./ België): “Having examined the provisions of Belgian law
governing the appointment of receivers, their powers and the manner in which these are
exercised, that is, under the supervision of the bankruptcy judge and, occasionally, on the
authority of the latter or of a commercial court, the Commission considers that, for the
purposes of giving proper effect to the Convention, the Belgian Government must be
considered responsible for the actions of the official receiver.”

34. J.C. van Apeldoorn, Insolventieprocedures en grondrechten (diss.), Boom 2009, p. 296.
35. J.C. van Apeldoorn, Insolventieprocedures en grondrechten (diss.), Boom 2009, p. 295-

297. Het Tweede Kamerlid Levy pleitte indertijd ook voor de invoering van een ‘official
receiver’. Hier is indertijd van afgezien omdat het toenmalige stelsel tot dan toe bevredi-
gend had gewerkt. G.W. van der Feltz, Geschiedenis van de Wet op het Faillissement en de
Surseance van Betaling, Deel II, Haarlem: De Erven F. Bohn 1897, p. 11.

36. In zijn conclusie, ECLI:NL:PHR:2015:2336, vóór HR 18 december 2015 (Hoeksema q.q./
RM Trade), ECLI:NL:HR:2015:3636, NJ 2016, 172, m.nt. F.M.J. Verstijlen, merkt A-G
Timmerman op: “De vele rapporten en publicaties ten spijt, een adequate oplossing [voor
de legeboedelproblematiek] is er tot op heden niet. Eerlijk gezegd vind ik dit onbegrijpelijk.
Curatoren worden enerzijds geacht de lege boedels af te wikkelen, maar anderzijds wordt
niet voorzien in een adequate vergoeding van deze werkzaamheden. Het is duidelijk dat dit
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lijkheid van – curatoren moet nemen door de afwikkeling van een faillissement tot
een formele overheidstaak te verheffen.

16.2. Probleemanalyse: wat zijn thans de belemmeringen om
faillissementen voorspelbaar en efficiënt af te wikkelen?

16.2.1. Belangenconflicten zorgen voor belemmeringen

16.2.1.1. De curator heeft (in)directe persoonlijk belangen bij de afwikkeling
van de boedel

Bij faillissementen speelt (de schijn van) een belangenconflict omdat de
curator een (in)direct persoonlijk belang heeft bij de afwikkeling van de
boedel, namelijk (i) het realiseren van actief in de boedel met als doel zijn
eigen salaris te kunnen betalen of (ii) het uitvoeren van werkzaamheden – die
niet per se nuttig zijn voor de gezamenlijke crediteuren – om salaris te kunnen
declareren of om interessante juridische discussies uit te procederen.37 Dit

niet samen gaat. […] In andere landen worden dit soort faillissementen onder verant-
woordelijkheid van de staat afgewikkeld, zoals in Engeland. Het Nederlandse recht bevat
op dit punt een lacune. Al herhaaldelijk is op de ongewenste gevolgen hiervan gewezen. De
wetgever dient dit probleem op te lossen.”

37. K. Frielink, ‘Tegenstrijdige belangen in het insolventierecht’, TvI 2001, p. 115; A. van
Hees, ‘Declaratieperikelen’, TvI 2002, p. 227; A. van Hees, ‘Naschrift naar aanleiding van
de reacties van Kortmann en Verdaas op de Forumbijdrage ‘Declaratieperikelen”, TvI 2002,
p. 335; M.L.H. Reumers, ‘De curator en tegenstrijdige belangen bij groepsvennootschap-
pen’, TvI 2021, p. 285-295; M. den Hollander, Stay of execution: Institutions and insolvency
legislation in Amsterdam, 1578-1700 (diss. Tilburg), 2021, p. 232: “One of the core
elements of a proper ‘office’ is the exchange of money for an established set of tasks in the
form of a salary. As Weber pointed out, emoluments or other payments in kind that are
directly assigned to an official often result in an increased chance for the appropriation of
such sources of public revenue as private property.”; R.D. Vriesendorp, ‘De invloed van
crediteuren op de aanstelling van een integere curator’, in: M.L.S. Kalff e.d. (red., ‘De
Integere Curator’, INSOLAD Jaarboek 2007, Deventer: Kluwer 2007, p.42 geeft aan dat de
curator een gedrag moet tentoonspreiden waarop de buitenwereld kan vertrouwen omdat de
curator voor zijn beloning afhankelijk is van hetzelfde vermogen dat moet dienen om de
conflicterende schuldeisers te bevredigen en dienaangaande zelfs voorrang geniet: zijn
beloning wordt als eerste uit de boedel voldaan. Dit wekt op het eerste gezicht niet direct
een beeld van iemand die zijn eigen belang achterstelt bij dat van degene wiens vermogen
hij beheert of voor wier belangen hij opkomt. Integriteit moet derhalve een intrinsieke
waarde van de curator zijn); D.C. Theunis, ‘De beperkte waarde van tuchtprocedures door
curatoren en het toezicht daarop’, TvPP 2021, p. 201: “Hier wringt ook wat ik een weeffout
in het insolventierecht vind: de praktijk waarin (kantoorgenoten van) curatoren (zelf) de
procedures voeren en waarbij (de kantoren van) curatoren dus een geldelijk belang hebben
bij procederen, ook als dat niet doelmatig zou zijn voor de boedel. Dit eigenbelang – door
Wessels aangeduid als procedeerlust – staat in principe ook haaks op het belang van de
boedel bij een snelle schikking, waarbij kosten in verband met procedures worden
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verhoudt zich niet goed met de onafhankelijke rol van de curator.38 Hoewel
veel curatoren op een integere wijze omgaan met dit belangenconflict,39 moet
er naar onze mening in het faillissementsrecht sowieso geen sprake zijn van
een ingebouwd belangenconflict. Het systeem moet op zodanige wijze worden
ingericht dat er geen situaties zijn waarbij zich belangenconflicten kunnen
voordoen. In dat kader is Insolvency Governance belangrijk bij faillissemen-
ten, net zoals Corporate Governance dat is bij ondernemingen. Insolvency
Governance is het geheel van maatregelen die de onderlinge samenhang in de
wijze van het sturen van, het beheersen van en het toezicht houden op de
afwikkeling van faillissementen waarborgen, die gericht zijn op een betrouw-
bare, voorspelbare en efficiënte realisatie van de afwikkeling van faillissement
en op het daarover op een open wijze communiceren en verantwoording
afleggen ten behoeve van belanghebbenden.40 Governance omvat dus het
transparant maken van de doelen en strategie, de wijze waarop deze worden
bereikt en het geld dat daarmee gemoeid is. Gemeenschappelijke normen en
waarden die mede zijn ontleend aan de doelstellingen van faillissements-
afwikkeling en de omgeving waarin men opereert, geven hieraan richting.
Hierbij spelen zaken als professioneel gedrag, integriteit en verantwoordelijk-

voorkomen en er zonder veel kosten geld in de boedel komt. Dit is een belangrijk gegeven
waaraan rechters-commissarissen naar mijn mening (meer) aandacht dienen te besteden
bij de beoordeling van de door hen te verlenen goedkeuring voor het voeren van
procedures. Ik meen dat curatoren aan rechters-commissarissen deugdelijk dienen te
onderbouwen waarom de boedel baat zou (kunnen) hebben bij een tuchtprocedure (boven
een snelle minnelijke regeling) en dat terughoudendheid op zijn plaats zou zijn voor het
voeren van weinig doelmatige (tucht)procedures waarvan het civielrechtelijk belang (zeer)
beperkt is, maar die wel (zeer) substantiële kosten meebrengen ten laste van de boedel.”

38. Vgl. Rb. Rotterdam, 21 juni 2007, ECLI:NL:RBROT:2007:BA7841: “De rechtbank
overweegt dat het in het belang van de gezamenlijke schuldeisers, [de failliet] en andere
belanghebbenden is dat de curator zich in geen enkel geval in een positie mag begeven
waarbij hij het risico kan lopen dat een schijn van belangenverstrengeling wordt gewekt,
als gevolg waarvan de onafhankelijkheid van de curator en de objectiviteit in de
afwikkeling van een faillissement door de curator niet langer lijkt gewaarborgd. Een
curator behoort te handelen zoals in redelijkheid mag worden verlangd van een over
voldoende inzicht en ervaring beschikkende curator die zijn taak met nauwgezetheid en
inzet verricht.

39. Wij benadrukken hier dat wij dus niet uitgaan van de principaal-agent theorie (agency
theory) die uitgaat van de veronderstelling dat iedereen altijd handelt op een manier waar
zijn/haar eigen belang het meest bij is gebaat. Vgl. M.C. Jensen & W.H. Meckling, ‘Theory
of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure’, Journal of
Financial Economics, 1976, vol. 3, nr. 4. Als de belangen van de principaal en de agent niet
parallel lopen, is er sprake van een belangenconflict.

40. Deze definitie is afgeleid van definitie van Government Governance door het Ministerie
van Financiën in: Handreiking Government Governance, een instrument ter toetsing van de
governance bij de Rijksoverheid, 5 januari 2000.
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heid nemen een belangrijke rol.41 Het is in dit verband belangrijk dat er in
faillissementen steeds aandacht is voor normen voor goed beheer en toezicht,
transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing. Een passende
beloning voor curatoren is naar onze mening een belangrijk onderdeel van
Insolvency Governance.

Ook bij de Rechtspraak en de rechters-commissaris is er in zekere mate sprake
van (de schijn van) een belangenconflict. Dit komt door de verwevenheid van
rechtspraak en toezicht,42 de nauwe contacten tussen rechter-commissaris en
curator43 en de wederzijdse afhankelijkheid van enerzijds benoemingen door de
rechtbank en anderzijds de welwillendheid van de curatoren om lege boedels – of
boedels met bijvoorbeeld betrokkenheid van criminele of dreigende personen –
af te wikkelen. De schijn van een belangenconflict kan ontstaan wanneer
buitenstaanders de indruk hebben dat de rechtbank zich niet vrij zal voelen om
de beste curator voor het betreffende faillissement te benoemen, maar zal kiezen
voor de curator die aan de ‘beurt’ is. Daarbij speelt mee dat de rechter die namens
de rechtbank een curator in het ene faillissement benoemt, in een ander
faillissement als rechter-commissaris toezicht kan houden op diezelfde curator.
De verhouding tussen de curator en de rechter-commissaris kan ook tot een beeld
leiden dat er tussen de rechter-commissaris en de curator te weinig afstand is. De
schijn van twee handen op één buik is gauw gewekt.44

16.2.1.2. Onafhankelijke rol curator: de curator als scheidsrechter

Ten aanzien van de wijze waarop de curator zijn taak moet uitvoeren bepaalt
artikel 1 van INSOLAD-gedragsregels 2019: “De curator waarborgt de
gerechtvaardigde belangen van alle bij de insolventieprocedure betrokken
partijen als onafhankelijke, objectieve en vakbekwame deskundige. De curator
dient onafhankelijk te zijn”. Deze bepaling bevestigt dat de curator de belangen
van alle crediteuren – dus ook die van de separatisten – dient te waarborgen.45

41. IBO werkgroep Regeldruk en Controletoren, ‘Verantwoordelijkheid en verantwoording’,
Interdepartementaal Beleidsonderzoek, 2003-2004, nr. 3.

42. Zie R.J van Galen, ‘Waarheen met de rechter-commissaris?’, TvI 2021, p. 256-265.
43. R.D. Vriesendorp, ‘De rechter-commissaris bij insolventies: onpartijdige rechter of betrokken

commissaris?’, in: Justitiële verkenningen: Faillissement, jaargang 26, 2000, nr. 2, p. 55 e.v. en
A.H. van Delden & E. Bauw, ‘Toezicht in faillissementen, een rechterlijke taak?’, TvI 2004, 51.

44. In het Voorontwerp Insolventiewet van de Commissie insolventierecht onder voorzitter-
schap van S.C.J.J. Kortmann kwam de rechter-commissaris meer op afstand van de curator.
“Aldus wordt voorkomen dat enerzijds de schijn wordt gewekt dat de rechter-commissaris
een soort ‘partner’ van de bewindvoerder is, terwijl anderzijds van hem verwacht wordt dat
hij als onpartijdige autoriteit geschillen beslecht, klachten behandelt en het proces van de
insolventie-afwikkeling bewaakt.”, Toelichting Voorontwerp Insolventiewet, 2007, p. 10.

45. Artikel 7.3 van de INSOLAD gedragsregels 2019 bepaalt: “De curator stelt pand- en
hypotheekhouders in staat hun rechten uit te oefenen”.
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De curator moet de juridische posities van alle crediteuren op grond van de
rangorde, het separatisme of anderszins,46 respecteren en daarnaar ook handelen.

Pannevis47 schrijft in dit verband:
“De belangen van deze partijen zijn vaak tegenstrijdig. De curator dient

zich hierbij onafhankelijk op te stellen. Hij mag de belangen van crediteuren
met een bepaalde positie (bijvoorbeeld concurrent crediteuren) nooit laten
prevaleren boven de belangen van crediteuren met een andere positie (bij-
voorbeeld separatisten). […] Een curator die de rechten van crediteuren en
derden niet respecteert miskent zijn taak als onafhankelijke gerechtelijke
bewindvoerder. Of wat beeldender gezegd: als de spin in het web van vaak
tegenstrijdige belangen.”

Een curator verwoordde dit kernachtig: “Niemand krijgt een voorkeursbe-
handeling; alle schuldeisers zijn mij even lief.”48

De rol van de curator als onafhankelijke, objectieve en vakbekwame
deskundige49 is deels te vergelijken met een verkeersagent50 of de scheids-

46. Op grond van art. 57 lid 3 Fw oefent de curator ten behoeve van de boedel mede de rechten
uit, die de wet aan beslagleggers op het goed toekent. Zie: B.F. Louwerier, ‘Het
“gereedschap” van artikel 57 lid 3 Fw’, in: P. W. Schreurs e.a. (eds.), ‘De gereedschapskist
van de curator’, INSOLAD jaarboek 2015, Deventer: Wolters Kluwer 2015, p. 245-273. De
curator is op grond van art. 57 lid 3 Fw ook gehouden mede de belangen te behartigen van
de bevoorrechte schuldeisers die in rang boven pand- en hypotheekhouders en beperkt
gerechtigden gaan.

47. Polak/Pannevis, Insolventierecht 2014, Deventer: Kluwer 2014, par 7.3.5.2.
48. T. van der Heijden & C. Houtekamer, ‘Met z’n allen azen op Imtechs kunst’, NRC

Handelsblad 12 augustus 2016.
49. Zie de toelichting op artikel 1 van INSOLAD gedragsregels, april 2019.
50. Zie W. Aerts, ‘De curator en het tuchtrecht’, in S.C.J.J. Kortmann e.a. (red.), De curator,

een octopus, p. 332: “Als ik mij aan een typologie van de curator zou mogen wagen, zie ik
het beeld van een stevige politeagent op een kruising van talrijke wegen met uiterst
ongeduldige verkeersdeelnemers, die soms moeite met de voorrangsregels hebben. Waarom
het gaat, is de chaos te voorkomen om vervolgens iedereen in de door de wet geschreven
volgorde de kruising te laten passeren en zo nodig proces-verbaal op te maken tegen
brokkenpiloten. Het beeld van een juridisch geschoolde oom agent sluit zeker aan bij de
gedachte dat de curator een publieke taak vervult.”; A. van der Schee, F.A.M. Nowee,
Faillissementsgids, Wolters Kluwer, 2016, 1.2.2: “De curator wordt geacht zijn werk
onpartijdig te verrichten. Hij staat boven de partijen en regelt aan de hand van de
Faillissementswet en andere (wettelijke) regelingen als een goed (juridisch) verkeersagent
het verkeer tussen de vele belanghebbenden in het faillissement.” en E.S. Ebels, ‘Kan van
de curator worden verlangd dat hij, wanneer hij toestemming verkrijgt tot overdracht van
een levensverzekering, nagaat of de schuldenaar die toestemming onder een juiste
voorstelling van zaken geeft?’, Bb 2021/73: “Curatoren doen er goed aan […] te verifiëren
en vast te leggen dat de gefailleerde op de hoogte is van zijn wettelijke rechten en plichten
en de juridische en feitelijke consequenties van hun beslissingen. Dat past wat mij betreft
ook bij de rol van de curator als verkeersagent.”

310

Mr. M. van Wingerden LL.M., mr. ing. H.J. Damkot



rechter in de sport.51 Deze vergelijkingen gelden niet helemaal een-op-een
maar bieden wel een waardevol referentiekader om de rol van de curator te
bezien. Bij de verkeersagent en de scheidsrechter is namelijk voor alle
betrokkenen in het algemeen goed duidelijk welke ethische en morele regels
deze in acht moet nemen.

De rol van de curator is ervoor te zorgen dat het faillissement eerlijk en
binnen de regels van de Faillissementswet wordt afgewikkeld. In de (theore-
tische) situatie dat alle crediteuren zich lijdelijk opstellen, bepaalt de curator
ieders rang en zorgt de curator voor verkoop van de activa en uitbetaling van
ieders deel. Op grond van art. 57 lid 1 Fw kunnen pand- en hypotheekhouders
hun recht uitoefenen alsof er geen faillissement was. Dit zorgt voor een
belangrijk evenwicht van checks and balances tussen de curator en de pand- en
hypotheekhouders. Pand- en hypotheekhouders kunnen ervoor kiezen de
curator hun zekerheden te laten uitwinnen op basis van de Separatisten-
regeling, maar kunnen er ook voor kiezen dat zelf te doen. Bevoorrechte
crediteuren en overige crediteuren hebben die mogelijkheid niet. De curator
behartigt hun belangen.52 Ook in die rol kan de curator het beste vergeleken
worden met de onpartijdige scheidsrechter. Hoewel zijn rol daar weliswaar niet
een-op-een mee overeenkomt, lijkt onwaarschijnlijk dat het de curator in dat
soort omstandigheden vrij staat op te treden als een partijdige belangen-
behartiger. Hoewel de scheidsrechter op het sportveld eindbeslisser is, is de
curator dat in een faillissement niet; dat is de rechter.

In Power and Restraint: The Moral Dimensions of Police Work53 wordt de analogie

met de scheidsrechter gebruikt voor de politie(agent). Onderstaande toelichting – door

51. Ook curatoren maken deze vergelijking met de scheidsrechter. Zie F.P.G. Dix, ‘Stille
bewindvoering: van praktijk naar wetgeving’, Tijdschrift voor Curatoren 2015, p. 185: Een
beoogd curator moet ter voorkoming van dit risico te allen tijde optreden als ware hij
scheidsrechter bij een voetbalwedstrijd, namelijk wel het spel beïnvloeden maar hieraan
zelf niet actief deelnemen. J.E. Stadig, L. Krieckaert, S. Jansen, ‘Voorraden in het post
Rabobank/Reuser-tijdperk’, TvI, 2017, p. 37: Voor curatoren geldt volgens de auteurs dat
deze de rol van scheidsrechter moeten blijven vervullen en erop dienen toe te zien dat ieder
het zijne krijgt, zowel de pandhouder als de leverancier onder eigendomsvoorbehoud.

52. Rb. Amsterdam 28 december 2005 (scheepsmachinist/Snoeker pro sé),
ECLI:NL:RBAMS:2005:AU9727, JOR 2006/110, hield de curator pro sé aansprakelijk
omdat de curator door het wettelijk voorrecht van eiser niet in acht te nemen in strijd
handelde met art. 57 lid 3 Fw. Met betrekking tot de voorrechten ex art. 57 Fw. geldt naar
onze mening dat de curator vooral afdracht moet vorderen en dus in dat opzicht nog steeds
scheidsrechter is. Dat de curator ook de belangen van de gezamenlijke schuldeisers moet
behartigen, betekent dat hij vooral een belang heeft om samen met de zekerheidsgerech-
tigden en andere stakeholders in overleg een zo hoog mogelijke opbrengst te realiseren.

53. M. Feldberg, H.S. Cohen & M.M. Moll, Power and Restraint: The Moral Dimensions of
Police Work, Santa Barbara: ABC-CLIO 2021, p. 31-33.
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auteurs vertaald en beperkt aangepast voor de rol van de curator – is verhelderend voor

de eisen die aan (de rol van) curatoren moeten worden gesteld:

Als men (faillissements-)wetgeving beschouwt als de regels van het spel, dan

vertoont het ambt van curator een aantal structurele gelijkenissen met dat van de

scheidsrechter. De analogie is een heuristiek; zij stelt ons in staat om na te denken

over de verplichtingen van de faillissementscurator in een ander maar vertrouwd

licht, namelijk de verplichtingen van sportscheidsrechters. De waarde van de

vergelijking is dat wij ons begrip van “goed scheidsrechterschap” kunnen gebruiken

om de elementen van “goed curatorschap” te begrijpen.

De taak van een scheidsrechter is ervoor te zorgen dat het spel eerlijk en binnen de

regels wordt gespeeld. Om dit doel te bereiken, moet een scheidsrechter bepaalde

eigenschappen en vaardigheden hebben. Ten eerste moet de scheidsrechter neutraal

zijn – boven het spel staan en geen belang hebben bij de uitkomst ervan. Hij mag niet

sommige spelers bevoordelen ten koste van anderen. Het mag hem niet uitmaken wie

er wint. Stel je voor wat er zou gebeuren als een basketbalscheidsrechter voor één van

de strijdende teams zou juichen of als de honkbalscheidsrechter die de balls en strikes

afroept, zou wedden op de thuisploeg. Stel je een ijshockeyscheidsrechter voor met een

vooroordeel tegen Canadese spelers die weigert straffen te geven aan Amerikaanse

spelers. Vriendjespolitiek, vooroordelen en eigenbelang kunnen elk het vermogen van

een scheidsrechter verstoren om een wedstrijd eerlijk te beoordelen.

Wanneer spelers het gevoel hebben dat een scheidsrechter oneerlijk is, dan kan de

wedstrijd verharden. Spelers zullen het gevoel hebben dat zij uit zelfverdediging hun eigen

regels moeten afdwingen, waardoor de kans toeneemt dat zij gewond raken. Een speler die

denkt dat de scheidsrechter zijn of haar belangen niet beschermt, of de tegenpartij bevoor-

deelt, zal vaak proberen de kansen gelijk te trekken door wraak te nemen op tegenstanders

van wie hij of zij denkt dat ze wegkomen met ongeziene of niet afgeroepen overtredingen.

Soms zien we bij ijshockey of basketbal dat een ontredderde speler een vuistslag uitdeelt

omdat hij vindt dat tegen hemeen overtreding is begaan en boos is als de scheidsrechter niet

fluit voordeovertreder.Wanneer een spelervanmening isdat de scheidsrechterniet neutraal

of eerlijk is, is een dergelijke vergelding een bijna onvermijdelijk gevolg.

Als faillissementsscheidsrechter hebben curatoren gelijke macht en gezag als

sportscheidsrechters: zij moeten gezag en controle over het spel behouden (de

rechtsorde en rangorde handhaven); zij moeten neutraal blijven en boven het spel

staan (geen favorieten begunstigen, speciale gunsten verlenen of beloningen ontvan-

gen); zij moeten de regels handhaven (de Faillissementswet handhaven); zij moeten de

belangen van de spelers beschermen (eigendommen, zekerheidsrechten en voorrechten

beschermen en maatschappelijke belangen behartigen) en zij moeten de spelers ervan

weerhouden de regels in eigen hand te nemen (benadelingen terugdraaien, geschillen

eerlijk beslechten, discussies beëindigen en procedures voorkomen).
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Samengevat: de scheidsrechter ziet erop toe dat er door de diverse spelers
conform de spelregels wordt geacteerd en indien dat niet het geval is, heeft hij
de mogelijkheid om in te grijpen waarna het spel voortgezet kan worden. In
uitzonderlijke gevallen kan de scheidsrechter het spel tijdelijk stilleggen of
zelfs staken.54 Als onafhankelijk scheidsrechter houdt de curator rekening met
de belangen van de diverse crediteuren met inachtneming van hun rangorde en
preferenties. In het geval dat bepaalde crediteuren geen direct belang hebben
(bijvoorbeeld concurrente crediteuren of de Belastingdienst als pré-faillisse-
mentschuldeiser die geen zicht hebben op een uitkering), dient de curator zijn
rol te vervullen voor de overige crediteuren, waaronder separatisten, leveranciers
met eigendomsvoorbehoud of de Belastingdienst als pré-faillissementschuldeiser.
Om de metafoor van de sport door te zetten: na het afvallen van teams in de
voorrondes is een scheidsrechter ook in de finale nodig.55

Net zoals de scheidsrechter – als daar een reden voor is – corrigerend kan
optreden door een penalty of een gele of rode kaart te geven, kan ook de
curator corrigerend optreden tegen de spelers op het insolventieveld. Denk
daarbij bijvoorbeeld aan het stellen van een termijn op grond van art. 58 Fw,
het aansprakelijk stellen van een bestuurder56 of het vernietigen van een
rechtshandeling op grond van de actio pauliana.57

In de sport is iedereen het erover eens dat (de schijn van) belangen-
conflicten voorkomen moet(en) worden. Voor de rechtspraak en andere
overheidstaken is dit ook de algemene opvatting. Dat geldt ook bij faillisse-
menten, hoewel men daar vooralsnog lijkt te accepteren dat de curator een
(in)direct persoonlijk belang heeft bij de afwikkeling van de boedel, namelijk het
realiseren van actief in de boedel met als doel zijn eigen salaris te kunnen betalen
en het uitvoeren van werkzaamheden om kosten te kunnen declareren. In het
verlengde hiervan constateren wij dat bij het toedelen van gevulde en lege
boedels ook bij de Rechtspraak en de rechters-commissaris in zekere mate sprake

54. Hierbij kan in het faillissement gedacht worden aan de afkoelingsperiode van art. 63a Fw en
de termijnstelling van art. 58 Fw. ‘Afkoelen’ zou ook kunnen worden toegepast bij
discussies of geschillen tussen de curator en andere betrokkenen. Als er bijvoorbeeld een
discussie is wie welk deel van de opbrengst zou dienen te krijgen dan kan die discussie ook
op een later moment worden opgelost of desnoods aan de rechter worden voorgelegd.
Nadruk zou hierbij moeten worden gelegd op voortgang van het (verkoop)proces en het
realiseren van een zo hoog mogelijke opbrengst. Er kan dan worden afgesproken de
opbrengst op een escrow rekening of een gezamenlijke bankrekening te laten storten.

55. De metafoor van de scheidsrechter is overgenomen uit de reactie van de Nederlandse
Vereniging van Banken (NVB) van 20 januari 2014 in het kader van de Internetconsultatie
over het Voorontwerp voor de Wet continuïteit ondernemingen I (wetsvoorstel met
betrekking tot de pre-pack) en eerder gebruikt in M. van Wingerden, ‘Over de separatist,
de curator en artikel 58 Fw’, TvI 2016/27.

56. Bijvoorbeeld op grond van art. 2:138 resp. 2:248 BW.
57. Op grond van artikelen 42 Fw, 43 Fw en/of 47 Fw.
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kan zijn van (de schijn van) een belangenconflict. Deze dubbele moraal – die de
Nederlandse overheid (kennelijk) in het belang van de algemene middelen voor
lief neemt – stellen wij ter discussie. In het huidige systeem wordt het principe
dat tegenstrijdige belangen niet passen in de Insolvency Governance ter zijde
geschoven omdat er geen geld is, maar het zou andersom moeten zijn: er moet
geld komen voor een goede Insolvency Governance. Principes moeten geld
mogen kosten; anders zijn het geen principes,58 maar loze kreten. Bovendien
zorgt investering in Insolvency Governance voor een betere faillissements-
afwikkeling en meer vertrouwen. Het is daardoor uiteindelijk geen kostenpost,59

maar beperkt de economische schade en draagt bij aan onze welvaart.60

Het lastige van deze vergelijking van de curator met de scheidsrechter is dat
de scheidsrechter een vrijwilliger is of door de organiserende instantie wordt
betaald, terwijl de curator voor betaling van zijn salaris afhankelijk is van de
omvang van de failliete boedel en daardoor verbonden is met het belang van de
boedel terwijl de scheidsrechter niet verbonden is met de belangen van één van
de teams. Wij pleiten in deze bijdrage daarom voor een systeem dat dit element
wegneemt zodat de onafhankelijke curator voor zijn salaris dan niet meer
(volledig) afhankelijk is van de omvang van de boedel.

16.2.2. De (huidige) bekostiging van de afwikkeling van faillissementen leidt
tot een conflictmodel

Anders dan ten tijde van de Desolate Boedelskamer,61 kent Nederland geen
curatoren meer die in loondienst van de overheid of een non-profitorganisatie
zijn. In Nederland worden curatoren op dit moment uit de boedel betaald als de
boedel over voldoende geld beschikt. De overheid zorgt niet voor betaling van
curatoren als er onvoldoende middelen zijn. Een uitzondering hierop is de
Garantstellingsregeling curatoren 2012 (hierna: GSR) in geval de boedel over

58. Reclamelegende Bill Bernbach, oprichter van reclamebureau DDB, werd beroemd doordat
hij zijn uitspraak “A principle isn’t a principle until it costs you money” in de praktijk bracht
door te weigeren mee te werken aan sigarettenreclame na de waarschuwing tegen roken van
de U.S. General Surgeon in 1964.

59. Mark Woerde, Verenigde Naties Global Business & Interfaith Peace GOLD Medalist:
“principes kosten geen geld, maar leveren geld op”.

60. Stavros Zouridis e.a.,Waarom het openbaar bestuur ertoe doet. Over de economische en sociale
betekenis van bestuurlijke instituties [een literatuurstudie uitgevoerd in opdracht van hetMinisterie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de economische en sociale effecten van
bestuurlijke instituties], Tilburg University, Tilburg School of Governance, 24 februari 2017, p. 7:
“Landenvergelijkend onderzoek laat zien dat landen mét ‘good governance’welvarender zijn dan
landen zonder ‘good governance’. De correlatie kon al snel worden vastgesteld.” Zie ook de
bijdrage van R. Verhoeven e.a., ‘De verdelingsdiscussie: onderzoek naar recovery rates en een
verkenning van de gevolgen voor bancaire financiering’, p. 259-293 in dit INSOLAD jaarboek.

61. J.B.A. Jansen, ‘De geschiedenis van de curator’, TvI 2021, p. 174.
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onvoldoende middelen beschikt om de kosten van een procedure te betalen.62

De vraag of invoering van de figuur van de overheidscurator opnieuw
overwogen moet worden, zal in paragraaf 16.4.4 nader worden besproken.

Als er in de boedel onvoldoende actief is om het (volledige) salaris van de
curator te betalen, ontvangt de curator (gedeeltelijk) geen salaris. Dit fenomeen
wordt in de literatuur en in de praktijk ook wel de legeboedelproblematiek
genoemd.63 De curator loopt dus het risico dat zijn werkzaamheden niet
(volledig) worden vergoed. Als (het kantoor van) de curator alleen maar
dergelijke lege faillissementen zou krijgen, zouden er vanzelfsprekend geen
curatoren meer zijn. Daarom hebben zich in de praktijk mechanismes ontwik-
keld die ertoe leiden dat het voor advocatenkantoren aantrekkelijk genoeg is
om faillissementen af te wikkelen. Rechtbanken houden er bij hun benoemin-
gen rekening mee dat curatoren worden benoemd in faillissementen die passen
bij hun ervaring. Als een kantoor een goede mix heeft tussen ervaren lijst A
curatoren en minder ervaren lijst B en lijst C curatoren zorgt dit in de praktijk
voor een evenwicht tussen gevulde boedels en lege boedels. 64 , 65 De kantoren
met een ervaren curator/advocaat-partner accepteren de benoeming van jonge
advocaten in lege boedels in de wetenschap dat dit gecompenseerd wordt door
benoemingen in gevulde boedels en omdat dit als een bijkomend voordeel
heeft dat deze jonge advocaten daarbij opgeleid kunnen worden.

62. Dienst Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor de
uitvoering van de GSR. Met de GSR helpt zij curatoren bij hun onderzoek naar onbehoor-
lijk bestuur bij faillissementen. Deze regeling draagt bij aan de aanpak en bestrijding van
faillissementsfraude.

63. M.J.M. Franken (red.), INSOLAD rapport Beloning Curatoren, Deventer: Kluwer 2008 en de
publicaties over de legeboedelproblematiek elders in deze bundel en de aldaar genoemde literatuur.

64. Evaluatie Garantstellingsregeling Curatoren 2012, Den Haag: WODC 2019, p. 46: “De
[...] toewijzing van afzonderlijke faillissementen [is] raadselachtig: ‘een doos van Pan-
dora’. Volgens de één is ‘de klik met de rechtercommissaris’ doorslaggevend, volgens
anderen is de ervaring van de curator en de omvang van het kantoor bepalend, met name
voor de toewijzing van grote lucratieve faillissementen. Een enkeling klaagde dat het eigen
kantoor systematisch onderbedeeld werd. Een ander merkte op dat een telefoontje met de
rechtbank meestal voldoende was om een scheve toedeling te corrigeren. De curator wordt
betaald uit de boedel. Bij een lege boedel is de betaling van het salaris een probleem. Dat
treft met name de curatoren die onderaan op de lijst staan. De geïnterviewde curatoren
gaan hier op uiteenlopende wijze mee om. Sommigen meldden dat hun kantoor een
zodanige mix van faillissementen toegewezen krijgt dat er voldoende winstgevende zaken
zijn om verliesgevende zaken te compenseren. Eén van hen voegde daar aan toe dat het
resulterende uurtarief over alle zaken daardoor slechts 40% is van het gebruikelijke
uurtarief van een advocaat. Een ander stelde dat zijn kantoor jaarlijks 2.000 onverhaalbare
onderzoeksuren maakt die met ‘goede’ faillissementen gecompenseerd worden.”

65. Voor een kantoor met geen ervaren curatoren zal er waarschijnlijk minder snel een goede
mix zijn tussen gevulde en lege boedels.
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Hoewel het hiervoor geschetste systeem het mogelijk maakt dat er curatoren
zijn om minder attractieve faillissementen af te wikkelen, heeft dit systeem op
het niveau van de individuele faillissementen en op collectief niveau van het
faillissementsrecht de nodige nadelen. Op collectief niveau is de huidige
‘kruissubsidie’ waarbij – gezien de goede omzet in gevulde boedels – lege
boedels voor lief worden genomen uit het oogpunt van een goede Insolvency
Governance niet wenselijk.66 Ook zorgt de legeboedelproblematiek voor
onbedoelde neveneffecten in de houding en het gedrag van curatoren. Het
leidt bij curatoren – bij de één meer dan bij de ander – tot conflictueus gedrag
waarbij het boedelbelang – lees in eerste instantie het eigen (salaris)belang van
de curator – wordt verheven boven andere te respecteren belangen.

De noodzaak om opbrengsten in boedels te realiseren om tenminste de
kosten van de curator en door hem ingeschakelde kantoorgenoten te kunnen
betalen, heeft ervoor gezorgd dat bij een deel van de curatoren een cultuur is
ontstaan die is gebaseerd op een conflictmodel. Bij die curatoren komt dit
gedrag vaak al bij aanvang van het faillissement naar voren. Immers een
curator die pas is benoemd weet op voorhand niet of hij voldoende vrij actief in
de boedel heeft om alle kosten – waaronder vooral zijn eigen salaris – die met
de afwikkeling gemoeid zijn te kunnen betalen. Het maakt daarbij niet uit dat
zijn salaris een zeer hoge rang in de boedel heeft. Deze omstandigheid leidt in
de praktijk tot discussies tussen curatoren en vooral separatisten en andere

66. Vgl. S.C.J.J. Kortmann, ‘Geconsolideerd declareren’, TvI 2002, p. 333 waarin hij als volgt
reageert op een Forumbijdrage naar aanleiding van een artikel in De Financiële Telegraaf
over een faillissement waarin curatoren de uren die zij hadden gemaakt in een faillissement
met een vrijwel lege boedel hadden gedeclareerd in een faillissement van een zusterven-
nootschap, waarin wel actief aanwezig was: “Wat mij betreft is – in abstracto – een
dergelijke handelwijze ook bij nader inzien ‘heel kwalijk’. Curatoren geven in zo’n geval
immers desbewust een valse voorstelling van zaken. De uren die zij hebben gemaakt in het
faillissement met de lege boedel declareren zij in het faillissement met de rijke boedel alsof
zij deze aan dit laatste faillissement hadden besteed. Daarmee heb ik niet gezegd dat het
redelijk is dat de curator wiens salaris niet uit de boedel kan worden voldaan, deze
tegenvaller voor eigen rekening moet nemen.” Zie anders ; M.J.E. Geradts & A.E. de Vos,
‘Het Concern en de faillissementsrechter’, in: Ph.W. Schreurs e.a. (red.), ‘De Curator en het
Concern’, INSOLAD Jaarboek 2017, Deventer: Wolters Kluwer 2017, p. 565: “Bij gebreke
van een andere oplossing wordt een curator ook benoemd in lege boedels, dat hoort
– helaas – bij de benoemingenpraktijk, maar in het geval van het faillissement van een
groep kan het leed enigszins worden verzacht door een redelijke, althans niet onredelijke
verdeling van de uren over de boedels.”
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crediteuren met sterke (eigendoms)rechten67 over de hoogte van de boedelbij-
drage, over goodwill68 en gevestigde zekerheden en verrekening. We stellen
voorop dat terechte discussies in faillissementen vanzelfsprekend moeten
worden gevoerd, maar dat onterechte discussies69 zoveel mogelijk moeten
worden voorkomen.

67. Rb. Den Haag 16 juni 1993 (Infotheek), NJ 1995/205 oordeelde dat – vanuit de zorg die de
curator als goed bewaarder ten aanzien van de zaken van derden in acht had te nemen – een
boedelbijdrage van 3% van de nettowaarde van de door de crediteuren meegenomen
eigendommen gerechtvaardigd was. Zie ook: Rb. Haarlem 15 september 2011 (curatoren
Lekker van der Laan Dekker), ECLI:NL:RBHAA:2010:BO9279, JOR 2011/264 en Rb.
Zwolle 11 januari 2012 (Fidis Lease), ECLI:NL:RBZLY:2012:BV3060, JOR 2012/366.

68. Op grond van het feit dat de onderneming failliet is zal er – behoudens zeer exceptionele
gevallen – geen sprake van zijn een meerwaarde van de onderneming ten opzichte van de
activawaarde. Eventuele meerwaarde ziet in principe op het samenstel van activa. Vaak
zullen kopers zelfs proberen een korting te bedingen op de activawaarde. Daarbij realiseren
ze zich – al dan niet op de achtergrond ingefluisterd door hun adviseurs – dat het daarbij
behulpzaam is als ze curatoren een mooi bedrag voor goodwill voorhouden. Dat zal echter
ten koste gaan van de bedragen die de koper bereid is te betalen voor de in zekerheid
gegeven activa. Dit is dus een belangenconflict tussen de curator en de zekerheidsgerech-
tigde. Het is in dat verband voor de noodzakelijke checks and balances belangrijk dat een
zekerheidsgerechtigde desnoods zelf tot uitwinning van de zekerheden over kan gaan. De
zekerheidsgerechtigde zal in het algemeen eerst tot overeenstemming met de curator
proberen te komen over een vergoeding op basis van de Separatistenregeling. Indien dit
niet lukt, kan de separatist zelf tot uitwinning van zijn zekerheden overgaan. Met betrekking
tot de roerende zaken kan hij zich zo nodig wenden tot de voorzieningenrechter op grond
van artikel 57 lid 1 Fw jo. 3:251 lid 2 BW. Dit is overigens een route die ook de curator kan
bewandelen als hij wordt geconfronteerd met een in zijn visie onterecht niet meewerkende
pandhouder. Deze equality of arms is een belangrijk element in het zekerheden- en
insolventierecht.

69. Zie bijvoorbeeld T.H.D. Struycken in zijn noot onder Rechtbank Amsterdam 27 maart 2019
(Rabobank/Van Hees q.q. en Van Hooff q.q.), JOR 2019/147: “Toen later het Rabobank/
Reuser-pleit door de Hoge Raad werd beslecht in het voordeel van de banken, begonnen de
curatoren terug te roeien. [onderstreping auteurs] Daarmee kwam de overeengekomen
boedelregeling ter discussie te staan; er zouden nog allerlei andere gronden zijn voor
afwijking van de overeengekomen verdeling van de opbrengst van de voorraden.” en “En
bovendien wordt zo een perverse prikkel voorkomen: het maakt dan in de verhouding van
de pandnemer tot de boedel niet meer uit of leveranciers op meer of minder schimmige
wijze een eigendomsvoorbehoud hebben ingeroepen, of daartoe door een curator zijn
verleid. Een onnodige, en potentieel chicaneuze variabele in het onderhandelingsproces
rond een faillissement in de retailsector wordt zo weggenomen.”
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Het feit dat de boedels met regelmaat leeg zijn, lijkt bovendien de drempel voor
curatoren te verlagen om niet erg kansrijke claims neer te leggen bij of acties te
ondernemen tegen – of ten nadele van – de failliet70 of partijen zoals bestuurders,71

70. Zie bijvoorbeeld: HR 16 januari 2015 (X/Van der Molen q.q.), ECLI:NL:HR:2015:87, JOR
2015/308 m.nt. N.E.D. Faber en Hof Arnhem-Leeuwarden 28 mei 2015 (Van der Molen
q.q./X), ECLI:NL:GHARL:2015:3849, JOR 2015/310.

71. Zie bijvoorbeeld: Rb. Rotterdam 13 mei 2020 (Borsboom q.q./curator De Combi Bouw
Groep), ECLI:NL:RBROT:2020:4400, JOR 2020/7 m.nt. C.J.A. van Geffen: “Verbazing-
wekkend acht de rechtbank de stellingen van de curator dat hij geen andere oorzaken van
het faillissement van X kent dan het (vermeende) kennelijk onbehoorlijk bestuur van de
bestuurders van X en dat hij geen andere oorzaken van het faillissement van Y kent dan het
(vermeende) kennelijk onbehoorlijk bestuur van de bestuurders van Y. De rechtbank is van
oordeel dat er een evidente andere oorzaak is die ook voor de curator kenbaar moet zijn
geweest. In september 2008 failleerde Lehman Brothers. Dat markeerde het beginpunt van
een wereldwijde crisis die in de jaren 2009 tot en met 2013 ook zijn weerslag heeft gehad
op de Nederlandse bouwsector. De relevantie van de sterk negatieve marktonwikkelingen
voor de faillissementen van X en Y is evident. […] Voor die oorzaken van de faillissementen
zijn de bestuurders echter niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk. Dat neemt uiteraard
niet weg dat denkbaar zou zijn geweest dat daarnaast ook kennelijk onbehoorlijk bestuur
een belangrijke oorzaak van de faillissementen zou kunnen zijn geweest. Dat laatste kan uit
hetgeen door de curator is gesteld en uit hetgeen is gebleken echter niet worden afgeleid.”
De curator heeft de rechter-commissaris ex art. 68 lid 2 Fw verzocht hem te machtigen de
hoger beroep dagvaarding aan te mogen brengen. De curator heeft daarbij een second
opinion van een externe advocaat overgelegd. De curator zal de R-C verzoeken een
accountant een rapport op te laten maken naar aanleiding van de second opinion. De R-C
wil kennisnemen van het nog op te maken accountantsrapport alvorens verder te beslissen.
Omdat de wederpartij weigert te bewilligen in nader uitstel voor het opstellen van een
accountsrapport verleent de R-C de gevraagde toestemming (R-C Rb. Rotterdam 17 maart
2021 (Borsboom q.q. curator De Combi Bouw Groep), ECLI:NL:RBROT:2021:8389. Zie
ook: Rb. Gelderland 30 januari 2019 (Steenbergen q.q. curator D.G.B.-groep), JOR 2019/
93, m.nt. W.J.P. Jongepier: De rechtbank constateert dat de curator op diverse plaatsen vage
en soms insinuerende woorden of begrippen gebruikt zonder onderbouwing en voert
meerdere omstandigheden aan waarvan niet duidelijk is wat zij met de vorderingen te
maken hebben. Er wordt door de curator een ernstige beschuldiging van diefstal geuit
zonder enig bewijs daarvan. De curator volhardt – ondanks duidelijke aanwijzingen van het
tegendeel – in stellingen over bepaalde stukken die hem niet bekend zouden zijn. De
rechtbank concludeert dat er geen grond is voor aansprakelijkheid van de bestuurder en
daarmee ook geen grondslag voor de paulianavordering. In het voorgaande ziet de
rechtbank aanleiding om de curator (uitsluitend) pro sé in de kosten van de procedure te
veroordelen. Jongepier merkt hierover o.a. op: “De rechtbank motiveert die beslissing niet,
anders dan met een algemene verwijzing naar het procesgedrag van de curator […].
Kennelijk meent de rechtbank dat de curator niet aan deze procedure had mogen beginnen
en dat daarom de proceskosten voor zijn eigen rekening behoren te komen.”
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financiers,72 verhuurders,73 of adviseurs.74 Omdat curatoren zelf ook advocaat
zijn, is het eenvoudig om met een procedure te dreigen. Er is daarbij vaak sprake
van een zero sum game: de winst voor de boedel resp. de curator is het verlies van
de andere partij. Als dit speelt, ligt de focus niet op het vergroten van de taart maar
op het wijzigen van de verdeling van de taart. Die taart wordt (uiteindelijk) zelfs

72. Zie bijvoorbeeld: Rb. Midden-Nederland 2 februari 2022 (Stichting OAD/Rabobank),
ECLI:NL:RBMNE:2022:259; HR 13 november 2020 (curatoren Zalco/Glencore),
ECLI:NL:HR:2020:1787, RI 2021/2; HR 19 juni 2020 (Schreurs/Rabobank),
ECLI:NL:HR:2020:1078, NJ 2020/407, m.nt. T.F.E. Tjong Tjin Tai, JOR 2020/221, m.nt.
J. Verstoep; Rechtbank Amsterdam 27 maart 2019 (Rabobank/Van Hees q.q. en Van Hooff
q.q.), JOR 2019/147, m.nt. T.H.D. Struycken; HR 5 februari 2016 (Rabobank/Verdonk q.q.),
ECLI:NL:HR:2016:199, JOR 2016/83, m.nt. SCJJK en HR 6 februari 2015 (Welage q.q./
Rabobank), ECLI:NL:HR:2015:228, JOR 2015/309, m.nt. N.E.D. Faber; Rb. Almelo
3 augustus 2005 (Rabobank/Haafkes q.q), JOR 2006/21, m.nt. Steneker onder JOR 2006/
22 (ING/Verdonk).

73. Zie bijvoorbeeld: HR 9 november 2018 (De Klerk q.q. c.s./X)¸ ECLI:NL:HR:2018:2067, NJ
2018/464 m.nt. F.M.J. Verstijlen, JOR 2019/26 m.nt. A.J. Tekstra en Rb. Amsterdam 2 februari
2005 (curatoren Air Holland), JOR 2005/81 oordeelde dat de curatoren Air Holland onrecht-
matig hadden gehandeld tegenover de eigenaar van het geleasede vliegtuig door het vliegtuig
niet terug te geven terwijl zij in het licht van de doelen van de afkoelingsperiode geen reden
hadden om het vliegtuig in hun macht te houden. De door curatoren aangevoerde omstandigheid
dat zij hebben gehandeld met goedkeuring, althans medeweten, van de rechter-commissaris doet
aan de onrechtmatigheid van hun handelen niet af.

74. Zie bijvoorbeeld: D.C. Theunis, ‘De beperkte waarde van tuchtprocedures door curatoren en het
toezicht daarop’, TvPP 2021, p. 201. Hierin wordt besproken de uitspraak van de Raad van
Discipline Amsterdam 30 november 2020, ECLI:NL:TADRAMS:2020:262, waarin curatoren
niet-ontvankelijk in hun klachten tegen de advocaten van failliet werden verklaard, vanwege het
ontbreken van een direct tuchtrechtelijk belang. Het Hof van Discipline (30 augustus 2021,
ECLI:NL:TAHVD:2021:155, JOR 2021, 287, m.nt. B.D.W. Martens, TT 2021/42, m.nt. I.F.
Schouwink) heeft deze beslissing bekrachtigd, met verbetering van de gronden. Het Hof
overweegt dat van een curator die een klachtprocedure begint tegen de advocaat van de
gefailleerde, “waarbij de klachten het handelen van de advocaat betreffen dat heeft plaatsge-
vonden vóór datum faillissement, verwacht mag worden dat hij alvorens klachten in te dienen
zich ervan vergewist dat hier gegronde redenen voor zijn.” Dit blijkt niet te zijn gebeurd en
desondanks is toch een procedure aangespannen. De kosten daarvan zullen aan beide zijden
aanzienlijk zijn geweest. In het Financieele Dagblad van 2 november 2020 (J. Polman, ‘De
Brauw: ‘Curatoren Imtech zijn in de ban van bizarre complottheorie”) geeft één van de
advocaten aan: “De processtukken omvatten 816 pagina’s, inclusief een bijlage van 416 pagina’s,
met daarbij in totaal 837 producties. De klaagschriften zijn op 302 punten feitelijk onjuist of
misleidend.” Zie ook Rb. Rotterdam 13 mei 2020 (Borsboom q.q. curator De Combi Bouw
Groep), ECLI:NL:RBROT:2020:4400, JOR 2020/7, m.nt. C.J.A. van Geffen m.b.t. aansprake-
lijkheidsclaim tegen de accountant: “Indien moet worden aangenomen dat, wat er verder ook zij
van bepaalde stellingen van de curator, er geen sprake is van schade waarvan de curator
vergoeding kan vorderen, dienen de vorderingen van de curator reeds om die reden te worden
afgewezen.” Deze procedure leidde overigens in eerste instantie tot negatieve publiciteit voor de
accountant: ‘Miljoenenclaim tegen Deloitte vanwege onzorgvuldige jaarrekeningcontrole’ (Gert
van der Have, Het Financieele Dagblad 20 juli 2017). Dat kan in combinatie met de kosten van
een procedure voor aangesproken partijen een reden zijn om toch te schikken.
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kleiner door alle langer doorlopende kosten, discussies en (daardoor) verminderde
aandacht voor opbrengstmaximalisatie.

Dit zou (mogelijk al) anders zijn als curatoren geen advocaat zouden zijn of
niet via het eigen kantoor zouden mogen procederen. De reële procesdreiging
door de curator (tevens advocaat) zorgt ervoor dat veel partijen om louter
proceseconomische redenen geneigd zijn om tot een schikking over te gaan.
Als een partij niet wil toegeven aan deze druk, is het voor de curator (te)
eenvoudig zelf of via een kantoorgenoot tot dagvaarding over te gaan.75

Dit conflictmodel leidt op microniveau tot resultaten voor de boedel,
namelijk tot hogere opbrengsten voor de boedel en (mede) daardoor hogere
waardering van de rechters-commissaris van de door de curator verrichte
werkzaamheden en een hogere gerealiseerde omzet voor de curator en zijn
kantoor.76 Op macroniveau leidt het conflictmodel echter tot inefficiëntie en
hogere kosten. In plaats dat de curator vanaf de dag van de benoeming samen
met de pand- en hypotheekhouders, leasemaatschappijen en leveranciers met

75. Een gedachte om dit fenomeen in te perken zou kunnen zijn dat een curator en zijn kantoor niet
in eigen faillissement mogen procederen maar daarvoor verplicht wordt een externe advocaat in
te schakelen die hij dan ook daadwerkelijk zal moeten betalen. Op zijn minst genomen zou in het
geval hij wenst te gaan procederen er een verplicht extern procesadvies moeten liggen. Dit
procesadvies kan dan door de rechter-commissaris meegenomen dienen te worden in zijn
toezichthoudende taak en ook indien de rechter-commissaris om toestemming tot procederen
wordt gevraagd. In 2012 stelde het toenmalige Kamerlid Van der Steur (VVD, advocaat) de rol
van curatoren in faillissementen aan de orde. “Hij vindt dat er in de samenleving onvrede leeft
over het feit dat veel curatoren zelf procederen en daarmee een voorrecht zouden kunnen hebben
op de boedel. Volgens hem zou het wenselijk zijn dat de rol van de curator gescheiden zou
worden van degene die procedeert. Als argument draagt hij aan dat de advocaat-curator feitelijk
zelf bepaalt hoeveel hij in zijn eigen faillissement procedeert. Daarmee bepaalt hij ook zijn eigen
honorarium. Het kamerlid Recourt (PvdA, oud-rechter) viel hem bij. Hij was van mening dat een
dergelijk procedeerverbod dan ook voor de kantoorgenoten van de curator zou moeten gelden.”
A.M.Th. Rothfusz, ‘De notariële curator’, TvI 2012/30. D. Cardinaels, Is het faillissementsrecht
in faling? Over de invloed van de remuneratie van de curator op bankruptcy governance
(masterscriptie KU Leuven, 21 mei 2015), doet in dit verband een andere suggestie: “Teneinde
een vermenging tussen boedel- en kantoorbelang te vermijden is het dan ook logisch dat het
ereloon van de kantoorgenoot, in tegenstelling tot dit van een onafhankelijke derde-advocaat,
geen kost aan een derde uitmaakt en niet ten laste van de boedel kan gelegd worden.”

76. Vgl. E.E.A. Dijxhoorn, ‘Conflictmanagement in faillissementen’, in: R.F. Feenstra e.a.
(red.), ‘De curator en de Failliet’, INSOLAD Jaarboek 2019, p. 92: “Bij het zo goed
mogelijk uitvoeren van die taak dient de curator in ieder geval twee eigenbelangen. Ten
eerste het belang om het goed te doen in de ogen van zijn opdrachtgever, de insolventie-
kamer en wel aan de hand van de hierboven beschreven KPI’s. Maar iedere curator heeft
zijn eigen stijl. En als hij regelmatig benoemd wordt, mag hij veronderstellen dat, ongeacht
de KPI’s, zijn stijl de opdrachtgever bevalt. De curator die een imago heeft opgebouwd van
‘crimefighter’ of ‘hardliner’ zal er dus belang bij hebben die stijl vast te houden. Ten
tweede het financieel belang in het individuele faillissement. Het belang om voldoende
boedelactief te genereren om de faillissementskosten te dekken en het al meermaals
bekritiseerde belang van de omzet die het eigen kantoor maakt als er geprocedeerd wordt.”
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een eigendomsvoorbehoud streeft naar een beperking van de kosten die nog
gemaakt moeten worden en zo snel mogelijk een zo hoog mogelijke opbrengst
realiseert, wordt er regelmatig te veel tijd besteed aan discussies over de
hoogte van boedelbijdragen, goodwill en over de vraag welke zaken nu wel of
niet tot het vrije boedelactief behoren. Hierdoor lopen de directe kosten van de
failliete onderneming in het faillissement te lang door en worden er vermijd-
bare kosten gemaakt.

Verstijlen gebruikt nog een veel sterkere terminologie. In plaats van een
conflictmodel noemt hij faillissementsrecht als het ware oorlogsrecht:

“Er is per definitie een tekort en iedereen probeert van het weinige dat er is, zo
veel mogelijk voor zichzelf te bemachtigen voordat iemand anders dat doet.
Het leidt, zoals gebruikelijk bij oorlogen, tot waardevernietiging. Iedereen is
uit op eigen gewin, ook als dat ten koste gaat van anderen of zelfs de totaliteit:
liever een groot stuk van een kleinere taart dan een kleiner stukje van een
grotere taart.”77

16.3. Hoe komen we van het huidige conflictmodel naar een
harmoniemodel?

16.3.1. Door een passende beloning kan het conflictmodel worden verlaten

Omhet hiervoor beschreven conflictmodel in de –wat ons betreft nabije – toekomst
te verlaten en de daarmee gepaard gaande inefficiënties en hoge kosten te
voorkomen, is het nodig dat een curator van meet af aan weet dat hij voor zijn
werkzaamheden passend zal worden beloond.

De zienswijze dat passende betaling van curatoren tot een ander model zou
leiden, krijgt – ook binnen de banken – kritiek. Betoogd wordt dat betaling van
de uren van curatoren de sluis juist open zou zetten voor ongebreideld
declareergedrag van curatoren en dus nog meer discussies en procedures.78

77. F.M.J. Verstijlen, ‘Art. 58 FW: van het duister naar het licht’, TvI 2016, p. 181.
78. Deze vrees lijkt van alle tijden; bij de totstandkoming van de Faillissementswet werd ten

aanzien van een financiële vergoeding voor de leden van de schuldeiserscommissie
aangevoerd: “het is zeer de vraag, of de toekenning van schadeloosstelling hen tot
plichtsvervulling zal brengen, terwijl het in dit geval veeleer te vreezen is, dat die
schadeloosstelling zal leiden tot ambtsbejag, onnoodige vergaderingen enz.”
G.W. van der Feltz, Geschiedenis van de Wet op het Faillissement en de Surséance van
Betaling, Deel II, Haarlem: De Erven F. Bohn, 1897, p. 24. Zie bijvoorbeeld ook: Hof
Arnhem-Leeuwarden 14 juni 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:8192. In deze strafzaak werd
verzocht om bijna EUR 1 mln. aan vergoeding voor kosten rechtsbijstand en werd EUR
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Tegenover deze vrees van ongebreideld declareren, kan in de eerste plaats
worden gesteld dat van curatoren verwacht mag worden dat zij zich in alle
redelijkheid gedragen en ook zo declareren. In de tweede plaats dient er
uiteraard een mechanisme te zijn waarbij de declaraties van curatoren worden
gecontroleerd op redelijkheid en doelmatigheid. Dat toezichtmechanisme
bestaat nu reeds via het toezicht door de rechters-commissaris. Als de visie
is dat dit toezicht onvoldoende is of een controletaak die zich niet verdraagt
met een toezichts- en goedkeuringsfunctie voor rechtshandelingen dan dient
daar een oplossing voor te worden bedacht. Daarbij geldt dat er serieuze kritiek
is op de figuur van de rechter-commissaris in faillissementen79 en het dus
sowieso zaak is om na te denken over de wijze van toezicht en controle in
faillissementen. Andere vormen van toezicht door of namens crediteuren zijn
mogelijk. Te denken valt aan een actieve rol door overheidsinstellingen zoals
de Belastingdienst en het UWV die in nagenoeg alle faillissementen enig
belang hebben en wier belangen als boedelcrediteur en preferente crediteur als
eerste aan bod komen. De overheid zou als grootste belanghebbende crediteur
een veel grotere rol moeten gaan spelen in faillissementen. Helaas lijkt er tot
op heden geen aandrang bij deze overheidscrediteuren te bestaan om controle
uit te oefenen op een effectieve en (kosten)efficiënte afhandeling van faillis-
sementen door curatoren. Verder zou hier een rol kunnen zijn weggelegd voor
de (voorlopige) crediteurencommissie. In de kern komt het erop neer dat de
partijen die een economisch belang hebben bij een goed toezicht, dat ook
zouden moeten (kunnen) uitoefenen.

In een toekomst waarin het salaris van de curator geen bron van onzeker-
heid of zorg is, kan de aandacht van de curator – en die van de rechter-
commissaris – uitgaan naar andere zaken die voor een goede en vlotte
afwikkeling van het faillissement van belang zijn. Het huidige model – dat
te vaak belangenconflicten meebrengt – verschuift dan naar een systeem
waarin die conflicten niet op voorhand aanwezig zijn: een harmoniemodel.
Dat wil niet zeggen dat in dit laatste model er geen geschillen tussen curatoren
en derden kunnen zijn, maar die zijn dan niet meer (mede) ingegeven door het
eigen belang dat de curator heeft bij het realiseren van voldoende boedelactief
om tenminste zijn eigen salaris te kunnen betalen.

121.000 toegewezen. Het hof is van oordeel dat de ruim 2.000 uren die door de raadsman en
zijn kantoorgenoten in rekening waren gebracht – mede gelet op het voor een groot deel
gehanteerde hoge uurtarief – in geen verhouding staan tot de aard, omvang en complexiteit
van de zaak; en H. Dulack, ‘Tuchtrecht voor curatoren bestaat wel degelijk!’, TvI 2006, 40
en M.Ch. Kaaks, ‘De curator, de boedel en de vork’, Advocatenblad 2002, p. 739 over het
faillissement Befra waarin de door de curator opgegeven uren met 25% werden gekort als
matiging vanwege ‘inefficiency’ en de door de secretaresse van de curator opgegeven uren
met 50% werden gekort in het licht van het niveau van het werk.

79. Zie R.J van Galen, ‘Waarheen met de rechter-commissaris?’, TvI 2021, p. 256-265.
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In het merendeel van de faillissementen waarin geen sprake is van onregel-
matigheden komt de nadruk te liggen op een voorspelbare – qua wijze en
tijdsverloop – afwikkeling, efficiënte samenwerking tussen de curator en de
verschillende stakeholders en een respectvolle behandeling van (de bestuurders
van) de failliet.

In dit verband zou ook inspiratie kunnen worden opgedaan in de Anglo-
Saksische dogmatiek. In Engeland en andere Commonwealth-landen geldt
voor bankruptcy trustees dat zij officers of the court zijn aangezien de
rechtbank verantwoordelijk is voor hun benoeming.80 Als officers of the court
worden zij onderworpen aan de verplichting om zich honourably te gedragen,
zoals in 1803 is bepaald in Ex parte James. Dit staat voor het beginsel dat de
rechter zijn ambtenaren niet zal toestaan te handelen op een wijze die
weliswaar wettig en in overeenstemming met afdwingbare rechten is, doch
niet in overeenstemming is met de normen die volgens de samenleving aan het
gedrag van de rechter of zijn ambtenaren moeten worden gesteld. Als deze
toets wordt toegepast door curatoren en door de rechters-commissaris die op
hen toezicht houden en door de rechtbank die hun salaris vaststelt, zullen
– naar onze inschatting – de nodige discussies of procedures niet meer worden
gevoerd. Het adagium ‘niet geschoten, is altijd mis’ zou in ieder geval niet
meer op mogen gaan voor curatoren.81 Welk voordeel hebben de gezamenlijke
crediteuren immers van een mooie juridische discussie die uiteindelijk alleen maar
geld kost en waarbij de wederpartij vaak geen verhaal heeft voor de proceskosten-
veroordeling? Curatoren zouden – in ieder geval bij verlies in eerste aanleg of bij
twijfel over de doelmatigheid – zonder uitvoerige litigation analysis82 en/of

80. Ex parte James (1803) 32 ER 385; D. Milman, Personal Insolvency Law, Regulation and
Policy, Abingdon: Taylor & Francis 2005, H4.

81. Zie ook: J.T. Jol, ‘Wie neemt het besluit om (een kantoorgenoot van) de curator te laten
optreden als advocaat van de boedel?’, FIP 2011/3 die de optie van een zogenaamde claw
back regeling noemt: “Laat (het kantoor van) de curator in bepaalde schrijnende gevallen
maar een behoorlijke door de rechtbank (al dan niet in overleg met de RC) vast te stellen
afslag krijgen op de vergoeding die de curator krijgt als curator als het allemaal op niets
uitdraait!”

82. Vgl. R-C Rb. Rotterdam 17 maart 2021 (Borsboom q.q. curator De Combi Bouw Groep),
ECLI:NL:RBROT:2021:8389. Zie ook: R.J. Philips, ‘Het rendement van de Garantstel-
lingsregeling en opbrengstmaximalisatie in procedures’, in: Ph.W. Schreurs, L.J.J. Kerstens
& B. Rikkert (red.), ‘De curator en het faillissementsproces(recht)’, INSOLAD Jaarboek
2020, Deventer: Wolters Kluwer 2020, p. 391-406; R.J. Philips, ‘Procederen of schikken?
Lessen voor de procespraktijk uit Thinking, fast and slow van Daniel Kahneman’, MvO
2017, p. 213-220; R.J. Philips, ‘Procederen of schikken? The war puzzle’, MvO 2017,
p. 221-230; T.S. Jansen, ‘In de schaduw van het recht: procederen of schikken?’, TvORP
2021, p. 18-22.
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onafhankelijk positief procesadvies83 geen toestemming – en dus niet het voordeel
van de twijfel – van de rechter-commissaris moeten krijgen om door te procederen.
Hierdoor zullen de meeste procedures die door de curator in twee of drie instanties
worden verloren waarschijnlijk tot het verleden behoren.84, 85 In dit kader is het
belangrijk te constateren dat het – in ieder geval in het kader van art. 69 Fw – de
taak van de rechter-commissaris is om het beleid van de curator niets slechts
marginaal, maar in volle omvang,86 waaronder ook op doelmatigheidsaspecten, te
toetsen.87 Bij de doelmatigheidstoetsing wordt beoordeeld of een besluit of
handeling op andere dan rechtsgronden juist, aanvaardbaar of gewenst kan of

83. R.S. de Ranitz, ‘Ach Amice, hoe zit dat nu?’, TvI 1998/9, p. 187, M.L.S. Kalff, ‘De
procederende (kantoorgenoot van de) curator; een blik vanuit de D&O verzekeringsprak-
tijk’, in: M.L.S. Kalff e.a. (red.), ‘De Integere Curator INSOLAD’, Jaarboek 2007,
Deventer: Kluwer 2007, p. 27 e.v.; W.A.H. Melissen, ‘Toestemming verzocht’, in: R.J.
van Galen e.a. (red.), ‘De Insolvente Vennootschap’, INSOLAD Jaarboek 2010, Deventer:
Kluwer 2010, p. 38-40 en J.T. Jol, ‘Wie neemt het besluit om (een kantoorgenoot van) de
curator te laten optreden als advocaat van de boedel?’, FIP 2011/3. Naast de litigation
analysis en/of het procesadvies zou de curator de doelmatigheid van de procedure
schriftelijk moeten motiveren zodat de rechter-commissaris mede daarop de doelmatigheid
kan toetsen.

84. Zie bijvoorbeeld Rb. Overijssel 7 maart 2018 (Volkerink q.q./Rabobank),
ECLI:NL:RBOVE:2018:4219; Hof Arnhem-Leeuwarden 3 september 2019 (Volkerink
q.q./Rabobank), ECLI:NL:GHARL:2019:7111, JOR 2019/294, m.nt. A. Steneker en HR
5 februari 2021 (Volkerink q.q./Rabobank), ECLI:NL:HR:2021:184. Hierbij rijzen de
nodige vragen. Welk gewicht heeft de rechter-commissaris toegekend aan de rechterlijke
uitspraak van de eigen rechtbank resp. het hof die op tegenspraak is gewezen en de curator
in het ongelijk stelt? Heeft de rechter-commissaris hier steeds op basis van een uitvoerige
litigation analysis en een positief extern procesadvies toestemming voor de procedures
gegeven? Heeft de rechter-commissaris de wederpartij gehoord? Vgl. J.C.A.T. Frima en
A.E. de Vos, ‘Het machtigingsverzoek: de bestuurder gehoord?!’, FIP 2009, p. 32-35.
Houdt de rechter-commissaris rekening met eventuele bias in het oordeel van de curator of
het eigen oordeel als de wederpartij vóór het verlenen van toestemming voor het voeren van
een procedure niet wordt gehoord?

85. Dit ziet vanzelfsprekend niet op proefprocedures die met instemming van beide partijen
worden gevoerd ten behoeve van de rechtsvinding.

86. Conclusie A-G Rank-Berenschot, ECLI:NL:PHR:2017:1091, voor HR 15 december 2017
(Brammer/Aarnink q.q.), ECLI:NL:HR:2017:3143, NJ 2018/17, JOR 2018/104 m.nt. B.I.
Kraaipoel met verwijzing naar HR 10 mei 1985 (Brink/curatoren THB),
ECLI:NL:HR:1985:AG5014, NJ 1985/793, m.nt. W.C.L. van der Grinten, r.o. 3.2.2.

87. Van der Grinten in zijn noot onder HR 10 mei 1985, ECLI:NL:HR:1985:AG5014, NJ 1985/
793, m.nt. W.C.L. van der Grinten, nr. 2. Van der Grinten constateert daar ook dat deze
toetsing betrekking moet hebben op het belang van de crediteuren en het boedelbelang van
de gefailleerde. A-G Timmerman geeft in zijn conclusie, ECLI:NL:PHR:2006:AU3721,
voor HR 20 januari 2006 (Bennink Bolt/Curatoren), ECLI:NL:HR:2006:AU3721, NJ 2006,
74, JOR 2006/16 aan dat daarbij ook moet worden getoetst op doelmatigheidsaspecten. Zie
ook: R.J van Galen, ‘Waarheen met de rechter-commissaris’, TvI 2021, p. 258: “In wezen
komt dit erop neer dat de rechter-commissaris, waar de wet een toestemmingsvereiste stelt,
een doelmatigheidsbeslissing neemt.”
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moet worden geacht.88 Dit is in lijn met INSOLAD praktijkregels die onder andere
bepalen dat de curator betamelijk handelt en zijn werkzaamheden zorgvuldig,
vakkundig en doelmatig uitvoert.89

De curator als onafhankelijke, objectieve en vakbekwame deskundige
zonder direct eigen belang zal meer dan nu lijken op de scheidsrechter in de
sport of op de verkeersagent. Een dergelijke curator zal (meer) openstaan voor
goed constructief overleg met crediteuren en andere belanghebbenden om zo
optimaal gebruik te kunnen maken van elkaars kennis en kunde. Er is op dit
punt nog veel te winnen. Goede communicatie tussen de curator en andere
belanghebbenden is daarbij de spreekwoordelijke Haarlemmerolie.

Eén van die belanghebbenden in een faillissement is de separatist. Cura-
toren hebben vaak te maken met separatisten. Zonder deze financiers zou in
veel gevallen het actief waar zij een zekerheidsrecht op hebben er niet zijn
geweest. Voor een optimale uitwinning van de zekerheden door de separatist
enerzijds en een optimale afwikkeling van het faillissement door de curator
anderzijds, is het belangrijk dat de separatist en de curator goed met elkaar
communiceren en heldere afspraken maken zodat over en weer duidelijk is wat
ieders belangen zijn en welke acties zij ondernemen en gaan ondernemen. Dit
zal de onderlinge verstandhouding ten goede komen en eraan bijdragen dat
beiden hun rol op een professionele manier vervullen.

16.3.2. Harmoniemodel zorgt voor voorspelbare en efficiënte afwikkeling van
faillissementen

In een faillissement waar de curator op z’n minst genomen verzekerd is van zijn
betaling of in loondienst is, staat er niets meer aan in de weg om vanaf de eerste
dag samen met het bestuur, de zekerheidsgerechtigden, leasemaatschappijen en
andere derden, zoals leveranciers met een eigendomsvoorbehoud, te streven naar
het zo snel mogelijk en zo goed mogelijk te gelde maken van de activa. Door ook
direct die partijen erbij te betrekken die skin in the game hebben bij een zo hoog
mogelijke opbrengst,90 kan er ook van alle kennis en kunde gebruik worden
gemaakt in het verkoopproces om een zo hoog mogelijke opbrengst te realiseren

88. W. Konijnenbelt & R.M. van Male, Hoofdstukken van bestuursrecht, Deventer: Kluwer
2014/12.2.8.

89. Art. 1 INSOLAD praktijkregels voor curatoren, april 2019.
90. B.P.C. van Weert, ‘Skin in the game en bijzonder beheer’, FIP 2017/336: “‘Skin in the

game’ kun je vertalen door het iets te verliezen hebben bij het fout gaan.” Gerechtshof Den
Haag 7 januari 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:2, JOR 2020/111, m.nt. S.M. Bartman: “De
concernondernemer die zijn groepsmaatschappijen minimaal kapitaliseert en bewust niet
van eigen activa voorziet, externaliseert op die manier het insolventierisico naar buiten de
groep. […] Deze ondernemer heeft geen skin in the game, zou Nassim Nicholas Taleb
zeggen (Skin in the game. Hidden Assymmetries in daily life, Penguin Books 2019)”.
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in plaats van de energie te verspelen aan niet zinvolle verdelingsdiscussies. Er
zijn overigens de nodige curatoren die deze kunst nu reeds verstaan, maar ook de
nodige waarbij dat helaas nog geenszins het geval is.

In dit harmoniemodel kunnen eenvoudig(er) afspraken worden gemaakt over
de wijze van verkoop van activa. Als de curator de zaken te gelde maakt op grond
van afspraken met de zekerheidsgerechtigde91 kan eenvoudig op grond van de (te
actualiseren) Separatistenregeling een boedelbijdrage worden bepaald en hoeven
daar geen grote discussies over gevoerd te worden. Ook dat is nu nog wel eens
anders met als meest verstrekkende argument “Ik ben geen partij bij die regeling
– ook niet indirect – en met die regeling heb ik dus niets te maken”.92 De curator
kan zich dan ook helemaal wijden aan het ordentelijk afwikkelen van het
faillissement. Hij kan er in zijn rol als scheidsrechter voor zorgdragen dat eenieder
zich conform zijn rangorde kan verhalen op de gerealiseerde opbrengsten.

Uiteraard hoort bij het takenpakket van de curator dat hij zich een oordeel
vormt over de rechtsgeldigheid van de gevestigde zekerheden. Als dat
vervolgens nodig is, kan hij corrigerend optreden met behulp van de pauliana
of een talmende zekerheidsgerechtigde op grond van art 58 Fw aansporen en
bij gebreke van tijdige actie van die zekerheidsgerechtigde zelf het heft in
handen nemen. Uiteraard kan de curator dan nog steeds acties ondernemen
tegen bestuurders, aandeelhouders, financiers, verhuurders of adviseurs die
naar zijn oordeel bijvoorbeeld aansprakelijk zijn voor fouten die voorafgaand
aan het faillissement zijn gemaakt. Als schade is veroorzaakt waardoor de
gezamenlijke crediteuren minder ontvangen, dient de boedel uiteraard voor die
schade gecompenseerd te worden. Maar in tegenstelling tot wat beschreven is
in paragraaf 16.2 worden discussies en vertraging bij aanvang van het
faillissement voorkomen en is het niet nodig om met oneigenlijke druk en
acties, geld in de boedel te krijgen opdat het eigen salaris kan worden voldaan.
Die prikkel wordt weggenomen door een systeem dat de curator verzekert van
betaling van zijn salaris.

Onze conclusie is dan ook dat een harmoniemodel op vele gronden is te
verkiezen boven het conflictmodel en dat een harmoniemodel een voorspelbare
en efficiënte afwikkeling van faillissementen bevordert. Als er minder con-
flicten zijn, kan meer aandacht worden besteed aan andere gewenste vaardig-
heden van curatoren, bijvoorbeeld alternatieve manieren van adequate
geschilbeslechting zoals mediation. Wij veronderstellen dat minder nadruk
op conflicten en meer aandacht voor andere gedragseigenschappen uiteindelijk
ook zal leiden tot meer diversiteit onder curatoren. De afwikkeling van een

91. Oneigenlijke lossing ex art 58 Fw/3:251 lid 2 BW.
92. Vgl. Hof ’s-Hertogenbosch 22 november 2016 (Rabobank/Broekmans q.q.),

ECLI:NL:GHSHE:2016:5215, JOR 2018/127, m.nt. S.C.J.J. Kortmann.
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faillissement is in essentie vooral een economische activiteit die uit de aard der
zaak zich afspeelt binnen juridische kaders, maar daarvoor zijn niet alleen
advocaten nodig. Zeker in de wat grotere faillissementen is er aanleiding om
niet twee ervaren curatoren van twee verschillende advocatenkantoren te
benoemen maar om naast één advocaat ook één of meer curatoren uit een
andere discipline te benoemen, bijvoorbeeld een accountant.93 In veel kleine(re)
faillissementen is niet persé een universitaire juridische opleiding nodig om een
failliete onderneming te liquideren.

16.4. Wat is de oplossing?

Zoals wij hiervoor hebben betoogd, dienen curatoren passend te
worden betaald ook als sprake is van een lege boedel. Dat is nu niet het
geval. Indien het ontbreekt aan voldoende middelen om het salaris van de
curator te betalen lost het afwijzen van faillissementsaanvragen94 of een

93. Het is opmerkelijk dat dit in weinig grotere surseances of faillissementen gebeurd. Tot de
weinige voorbeelden zijn te noemen ABN AMRO-bankier Kuiper (DSB Bank NV),
makelaar Van Zadelhoff (Tilburgse Hypotheekbank), expert operations research Eelkman
Rooda (vastgoedfonds Floreijn Capital) en accountants Küh (Brederode), Gelderloos (Van
der Moolen), De Haan (Van der Hoop en Indonesische Overzeese Bank), Sliedrecht
(Landsbanki/IceSave) en Miedema (Eurocommerce). Zie: Lex van Almelo, Accountant
speelt tweede viool, Lexpress.nl, 1 november 2013. Maar in de meeste faillissementen (zelfs
zeer grote, zoals van beursgenoteerde ondernemingen zoals DAF NV, Fokker NV, Royal
Imtech NV en Macintosh Retail Group NV) – is geen accountant of een andere deskundige
benoemd. Zeker bij grote concerns die bestaan uit een groot aantal ondernemingen waarvan
een deel levensvatbaar is, zou – zeker in de eerste fase – naast een benoeming van een
advocaat en een accountant een benoeming van een M&A deskundige te overwegen zijn.
Zie ook: K. Frielink, ‘Tegenstrijdige belangen in het insolventierecht’, TvI 2001, p. 115:
“Bij grotere faillissementen of wanneer een onderneming wordt voortgezet is het zinvol
bijvoorbeeld ook een of meer registeraccountants of bedrijfskundigen tot curator te
benoemen. Deze expertise is zodanig onmisbaar bij het beheer en de afwikkeling van
dergelijke faillissementen, dat mijn voorkeur ernaar uitgaat dat deze deskundigen tot
curator worden benoemd en niet slechts als adviseur worden aangetrokken. Zij zijn dan
noodzakelijk bij de besluitvorming betrokken en daarvoor medeverantwoordelijk. Dat past
ook bij mijn uitgangspunt dat faillissementen niet het exclusieve domein van advocaten
betreft. Bovendien zullen zij, naar ik veronderstel, in de regel als curator tegen een lager
uurtarief werken dan als adviseur.” A.M.Th. Rothfusz, De notariële curator, TvI 2012/30,
pleit ervoor ook notarissen te benoemen als curator. Op 2 november 2021 benoemde de
rechtbank Overijssel een burgemeester tot curator (ECLI:NL:RBOVE:2021:4574).

94. Zie: HR 10 mei 1974, NJ 1975/267; HR 18 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3636
(Hoeksema q.q./RM Trade), NJ 2016, 172, m.nt. F.M.J. Verstijlen; Rb. Rotterdam, 09-01-
2018, ECLI:NL:RBROT:2018:784, JOR 2018/108, m.nt. E.A.S. Jansen; Rb. Rotterdam
2 mei 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:5048, JOR 2020/39, m.nt. B. Rikkert onder JOR 2020/
40 en Rb. Rotterdam 14 mei 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:4549, JOR 2020/218, m.nt.
E.A.H. ten Berge.
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‘depot’95 de (legeboedel)problematiek naar onze mening niet op. Het lijkt er
bovendien op dat in Nederland – onzes inziens terecht – een terughoudendheid
bestaat om drempels op te werpen voor het aanvragen en uitspreken van
faillissementen.96 Net zoals Nederland schone straten op prijs stelt, geldt dat
ook voor een opgeruimd economisch stelsel. Daar zijn echter kosten aan
verbonden. Die kosten moeten naar onze mening niet bij curatoren (of één
groep crediteuren) worden gelegd, maar eventuele tekorten zouden via een
Fonds moeten worden betaald.

Wij pleiten daarom voor:
– een modernisering van de huidige Separatistenregeling (zie 16.4.1);
– een (subsidie)regeling voor de afwikkeling van faillissementen, die wordt

uitgevoerd door een fonds dat zorgt voor de financiering van een redelijk
salaris voor alle curatoren bij de afwikkeling van faillissementen, waar
tijdelijk of structureel onvoldoende geld is om de werkzaamheden van de
curator te betalen (zie 16.4.2);

– de oprichting van een non-profitorganisatie die zorgt voor de afwikkeling
van eenvoudige faillissementen met de (voorlopige) werknaam: de Cen-
trale Nederlandse InsolventieOrganisatie (zie 16.4.4).

16.4.1. Modernisering Separatistenregeling

In de zoektocht naar een oplossing voor de hiervoor beschreven problematiek
wordt ook gekeken naar de separatisten. Omdat de overheid naar aanleiding
van het voorstel van de Werkgroep Lege Boedels97 geen actie heeft onderno-

95. Vgl. M.A.L.M. Willems, ‘Naschrift naar aanleiding van reactie van mr. J.M. Molkeboer:
Hoe het bezwaar tegen turboliquidatie dan wel de ‘lege’ boedel weg te nemen’, TvC
nr. 2 mei 2016. INSOLAD rapport Beloning curatoren, § 7.22 e.v. Ook ten tijde van de
Amsterdamsche Boedelskamer moesten aanvragers een vergelijkbare vergoeding betalen.
Vanaf 1660 “everyone who would ‘present a case on the roll of the city of Amsterdam’
related to the Chamber also had to pay the secretary one stuyver for the administrative acts
flowing forth from this legal procedure.” M. den Hollander, Stay of execution: Institutions
and insolvency legislation in Amsterdam, 1578-1700 (diss. Tilburg), 2021, p. 235.

96. Toelichting Voorontwerp Insolventiewet, Commissie Insolventierecht, 2007, p. 37-38: “De
commissie heeft zich de vraag gesteld of de rechter de verzochte insolventie moet kunnen
weigeren indien onvoldoende actief aanwezig is om de kosten van de procedure te dragen
(‘assetless estates’). In een aantal jurisdicties, zoals in Duitsland, wordt in dergelijk
gevallen de procedure niet geopend (‘Abweisung mangels Masse’, § 26 InsO). Bij invoering
van een dergelijke bepaling in Nederland bestaat echter het risico dat niemand meer naar
deze boedels omkijkt, met alle gevaren van misbruik van dien. Ook staat daaraan het
belang van de schuldenaar in de weg om in het kader van de insolventie een ‘schone lei’ te
verdienen.”

97. W.A.H. Melissen & R. Mulder, ‘Beloning curatoren en lege boedels; stand van zaken, wat
wordt van curatoren verlangd?’, TvI 2009/6, p. 185-187.
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men, heeft INSOLAD naar andere partijen gekeken die tot betaling zouden
kunnen worden aangesproken. Zij is uitgekomen bij de separatisten die hun
onderpand buiten de boedel om kunnen uitwinnen. INSOLAD vindt dat de
separatisten ten laste van hun opbrengst een bepaald percentage moeten
afdragen ter dekking van de algemene faillissementskosten.98 Het spreekt
naar onze mening voor zich dat separatisten de kosten vergoeden die de boedel
ten behoeve van hen maakt. Het spreekt echter niet voor zich dat één specifieke
groep crediteuren – namelijk de separatisten – de algemene faillissements-
kosten moet betalen,99 terwijl de hele maatschappij profiteert van een goed
functionerend economisch systeem waarin failliete ondernemingen op een
onafhankelijke, objectieve en vakbekwame wijze worden vereffend.

Separatisten ervaren thans dat het voor sommige curatoren kennelijk een
erekwestie is om van de separatist een veel hoger bedrag dan de boedelbijdrage
volgens de Separatistenregeling in de boedel te krijgen.100 Dat uit zich dan in
discussies over een hogere boedelbijdrage dan volgens de Separatistenregeling
geldt, een extra vergoeding voor medewerking en een niet marktconforme
vergoeding voor – niet bestaande, maar als zodanig gelabelde – goodwill en
andere immateriële activa.

De bestaande Separatistenregeling kan een update en modernisering ge-
bruiken. We denken daarbij aan een bijstelling naar boven van de bedragen in
kleine faillissementen, een duidelijke(re) relatering van de bedragen aan de
verrichtte werkzaamheden en het verankeren van het harmoniemodel in de
Separatistenregeling. Alle aanleiding dus voor Recofa, INSOLAD en NVB om
hierover met elkaar in gesprek te gaan.

98. Brief van INSOLAD in het kader van Wetsvoorstel voor Modernisering Faillissements-
procedure aan de minister van Justitie en Veiligheid, 26 februari 2016.

99. Vgl. S.C.J.J. Kortmann stelt in ‘Geconsolideerd declareren’, TvI 2002, p. 333 de vraag:
“Waarom zouden de crediteuren in een faillissement met de rijke boedel moeten opdraaien
voor de kosten die de curator heeft gemaakt in het faillissement met de lege boedel?”
Diezelfde vraag kan ten aanzien van separatisten worden gesteld.

100. Vgl. E.E.A. Dijxhoorn, ‘Conflictmanagement in faillissementen’, in: R.F. Feenstra e.a.
(red.), ‘De curator en de Failliet’, INSOLAD Jaarboek 2019, p. 92 en J.C.A.T. Frima,
‘Meten is weten, spreken is goud: KPI’s en het kantoorgesprek van de rechter-commissaris
met de curator’, FIP 2021, p. 4-9 over de KPI’s waarmee door de rechters-commissaris
wordt gewerkt.
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16.4.2. Fonds ter financiering van de lege boedels ter bevordering van een
voorspelbare en efficiënte afwikkeling van faillissementen

De INSOLAD-werkgroep Beloning Curatoren heeft in het INSOLAD-rapport
Beloning Curatoren101 een oplossing voor de legeboedelproblematiek ge-
presenteerd: een subsidieregeling voor curatoren.102 Bij ontoereikende boedels
wordt de curator betaald vanuit een fonds dat gevoed zou worden door een
opslag op de jaarlijkse heffingen van de Kamer van Koophandel.103 Een
dergelijke regeling lijkt breed te worden gedragen onder curatoren en separa-
tisten, maar leek tot op heden niet realiseerbaar.

In lijn hiermee stellen wij voor dat er een subsidieregeling komt die wordt
uitgevoerd door een fonds ter financiering van de lege boedels en daarmee ter
bevordering van een voorspelbare en efficiënte afwikkeling van faillissemen-
ten.104 Concreet gaat het dan om een Fonds ter financiering van onbetaalde
uren van curatoren (hierna aangeduid als ‘Fonds’) en van een non-profit
organisatie voor de afwikkeling van kleine(re) faillissementen. Hiermee kan
aan curatoren de zekerheid worden gegeven dat zij bij een tekort kunnen
terugvallen op het Fonds om betaald te krijgen.

Indien er zich tijdelijk onvoldoende geld in de boedel bevindt, financiert het
Fonds het bedrag dat nodig is om de curator een passend salaris te betalen. Het
Fonds zal zorgvuldig met haar middelen moeten omgaan. Het zal daarom
revolverend moeten zijn. Dat betekent dat het Fonds de gelden die zij aan
curatoren ter beschikking stelt in de eerste plaats via een lening verstrekt. Er is
dus sprake van een boedelschuld met een rang direct na het salaris van de
curator omdat deze boedelschuld in plaats van het salaris van de curator komt.
Als er uiteindelijk toch voldoende middelen beschikbaar komen in de boedel
dan moet deze boedelschuld worden terugbetaald uit het vrij boedelactief en
moet er rente worden betaald over de boedelschuld. Door aflossing en
rentebetaling komt een deel van het uitgeleende geld weer terug in het Fonds.
Omdat een groot deel van alle uitgeleende bedragen niet zullen worden
terugbetaald, zal het Fonds structurele tekorten hebben. In dit jaarlijkse tekort
zal daarom op een andere wijze moeten worden voorzien.

101. Een nadere analyse van de legeboedelproblematiek heeft de INSOLAD werkgroep Lege
Boedels in 2008 gepresenteerd in M.J.M. Franken (red.), INSOLAD rapport Beloning
Curatoren, Kluwer, 2008.

102. W.A.H. Melissen, R. Mulder, ‘Beloning curatoren en lege boedels; stand van zaken, wat
wordt van curatoren verlangd?’, TvI 2009/6, p. 185-187.

103. De verplichte jaarlijkse heffing van de Kamer van Koophandel is afgeschaft per 1 januari
2013.

104. Legislative Guide Unicitral, chap. III, paras. 44-47: “establishing a fund out of which the
costs may be met”. Zie ook INSOLAD rapport Beloning Curatoren, § 6.3.
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16.4.3. Hoe moet het Fonds worden gevuld?

Voor niets gaat alleen de zon op. Om tot een Fonds te komen, zullen
initiatieven moeten worden genomen en zullen er ook financiële middelen
beschikbaar moeten zijn om het Fonds in staat te stellen haar werk te doen. Er
is een startkapitaal nodig voor opstartkosten en investeringen. Verder zullen er
middelen moeten komen om financieringen te kunnen verstrekken aan cura-
toren zodat deze hun salaris kunnen ontvangen zolang er geen of onvoldoende
middelen in de boedel zijn en zullen ook de exploitatietekorten – die er per
definitie zullen zijn – worden gefinancierd.

De financiering van het Fonds kan bestaan uit een meerjarige financiering
voor het revolverende deel door leningen, terwijl voor de exploitatietekorten
jaarlijks middelen beschikbaar moeten komen.

Aangezien het Fonds deels revolverend is, komt een deel van uitgeleende
gelden op termijn weer terug. In de financiering van dit revolverende deel zou
door het Fonds kunnen worden voorzien door een lening. De rijksoverheid zou
het Fonds een dergelijke financiering – gezien de lage rente waarvoor zij thans
kan financieren en gezien de publieke taak en -functie van curatoren – renteloos
kunnen verstrekken zonder dat dit noemenswaardige kosten voor de overheid
met zich meebrengt. Ook banken zouden een deel van de financiering kunnen
verstrekken.

De gelden die jaarlijks worden uitgeleend, maar niet revolverend zijn en dus
feitelijk te kwalificeren zijn als exploitatietekorten, zouden op de volgende
wijze(n) kunnen worden gefinancierd.

Bijdrage door de rijksoverheid
Met – de afwikkeling van – faillissementen zijn maatschappelijke belangen
gediend en is er sprake van een collectief goed (zie hiervoor in 16.1.1.3).105

Bovendien is de Belastingdienst schuldeiser in (nagenoeg) alle faillissementen
en heeft de Belastingdienst een direct belang omdat bij een faillissement het
ontstaan van nieuwe belastingschulden stopt. Voor de overheid spelen verder
de belangen van het UWV als uitvoerder van de loongarantieregeling en de
werknemersverzekeringen en de belangen van politie, justitie en bijzondere
opsporingsdiensten (zoals FIOD) bij het signaleren van onregelmatigheden. Er
zijn dus voldoende redenen voor de overheid om het Fonds te financieren.

105. Zie art. 6.1.2. Salaris en verschotten ten laste van de Staat, Toelichting Voorontwerp
Insolventiewet, Commissie Insolventierecht, 2007: “De Staat behoort op te komen, ook
financieel, voor het belang dat insolventies ordelijk kunnen worden afgewikkeld.” J.
Rosenberg Polak, ‘(Redelijke) beloning van curatoren’, TvI 2006/8, stelde voor art. 16
lid 4 Fw aan te vullen zodat de salariskosten van de curator net als de kosten van publicaties
ten laste van de overheid komen in het geval van een lege boedel.
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In lijn hiermee stelde Tweede Kamerlid De Wit de vraag aan de minister
van Justitie of “een groot deel van de problemen met betrekking tot de
curatoren niet [is] opgelost indien zij betaald zouden worden door de staat,
volgens vastgestelde tarieven?”106 Van Andel constateerde hierover dat het bij
nadere beschouwing merkwaardig is “dat het in de wet zo geregeld is dat de
beloning van de curator afhankelijk is van de toevallige omstandigheid of er in
de boedel voldoende actief aanwezig is. Het merkwaardige zit hem in het feit
dat de curator een publieke taak uitoefent, waarmee een maatschappelijk
belang gediend is. Gelet op het publieke karakter van die taak lijkt het a prima
vista aan de overheid om er zorg voor te dragen dat degene die die taak vervult
adequaat beloond wordt.”107 De Commissie Insolventierecht zette deze lijn
voort door in art. 6.1.2 Voorontwerp Insolventiewet onder de titel ‘Salaris en
verschotten ten laste van de Staat’ de volgende bepaling op te nemen: “Voor
zover het salaris en de verschotten van de bewindvoerder niet uit de boedel
kunnen worden voldaan, komen deze mede ten laste van de Staat. Bij algemene
maatregel van bestuur kunnen grenzen worden gesteld aan de ten laste van de
Staat komende bedragen.”

Hier is de vergelijking met een uitvaart te maken. Als de kosten van een
uitvaart niet kunnen worden betaald uit de boedel van de overledene worden de
kosten van de uitvaart gedragen door de overheid voorzover de kosten niet
geheel of gedeeltelijk door partner, familie of andere naasten worden betaald.
In totaal kosten gemeentelijke uitvaarten naar schatting zes miljoen euro per
jaar.108 In tegenstelling tot uitvaarten besteedt de overheid momenteel geen
middelen aan de afwikkeling van faillissementen.109 Een subsidieregeling doet
recht aan het collectieve belang bij de afwikkeling van faillissementen, maar
helaas heeft de overheid zich de afgelopen jaren niet bereid getoond – ondanks
herhaalde oproepen daartoe –110 dat te willen financieren.

Bijdrage door stakeholders
In aanvulling op de hiervoor uiteengezette wijze van financiering is het ook
mogelijk dat andere stakeholders bijdragen aan het Fonds.

106. Zie: Aanhangsel Handelingen II 2004/05, nr. 2939/2940.
107. W.J.M. van Andel, ‘De vergoeding van curatoren: buitensporig of ondermaats?’, TvI 2007/

23.
108. P. Vogels, ‘Uitvaart steeds vaker op kosten gemeenschap’, AD 30 juli 2018: “Overledenen

worden steeds vaker op kosten van de belastingbetaler begraven. Inmiddels wordt 1 op de
70 begrafenissen betaald door de gemeente. Uitvaartverzekeraars vrezen dat dat aandeel
flink gaat oplopen, omdat veel minima geen verzekering meer afsluiten.”

109. Een uitzonderingen is de Garantstellingsregeling Curatoren. De overheid levert een
indirecte bijdrage via het Bodemvoorrecht op grond van art. 57 lid 3 Fw.

110. Zie noot 36, supra.
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In de eerste plaats valt daarbij te denken aan een verwijderingsbijdrage.
Voor de financiering zou gekeken kunnen worden naar de door INSOLAD
aangedragen figuur van een heffing bij alle ondernemingen.111 Dit werd
indertijd voorgesteld in de vorm van een opslag op de jaarlijkse verplichte
bijdrage aan Kamer van Koophandel die echter in 2013 is afgeschaft. Een
dergelijke (verwijderings)bijdrage voor ondernemingen kan gezien worden als
variant op de verwijderingsbijdrage112 die consumenten betaalden bij de
aankoop van bepaalde producten onder het motto ‘de vervuiler betaalt’.

Dit voorstel van INSOLAD zou kunnen betekenen dat de jaarlijkse Kamer
van Koophandel bijdrage terugkeert en/of dat het inschrijfgeld van de Kamer
van Koophandel wordt verhoogd. Er staan bijna 2,2 miljoen ondernemers
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.113 Een jaarlijkse bijdrage van
gemiddeld 10 euro levert jaarlijks ruim 20 miljoen op. Als van grotere
ondernemingen een hogere bijdrage wordt gevraagd, loopt dit bedrag snel op.

Een jaarlijkse bijdrage van de Kamer van Koophandel heeft bovendien als
voordeel dat inactieve ondernemingen sneller opvallen en de Kamer van
Koophandel sneller gebruik kan maken van haar bevoegdheid op grond van
art. 2:19a BW om deze onderneming te ontbinden. Het leidt dan tot een
opgeschoond(er) Handelsregister.

In de tweede plaats valt voor wat betreft de financiering door stakeholders
bij een faillissement te denken aan een afdrachtregeling. Een mogelijkheid is
dat alle of bepaalde stakeholders bij het faillissement een bepaald bedrag
afdragen aan het Fonds. Dat bedrag zou een percentage kunnen zijn van ieders
aandeel in het actief of (in de praktijk theoretisch) in het passief.

16.4.4. De overheid of een non-profit organisatie als curator

In het buitenland kent men overheidscuratoren die kleine faillissementen
afwikkelen. Schimmelpenninck geeft in dit kader bijvoorbeeld aan: “er zou
een oplossing moeten komen voor de lege boedels. […] In andere landen,
bijvoorbeeld Zwitserland, handelen de rechtbanken de kleine faillissementen
af en komen de kosten voor rekening van de staat. Ik vind dat dat ook zo
hoort.”114 In het buitenland werken overheidsregelingen uitstekend. In de

111. INSOLAD rapport Beloning Curatoren, § 7.26.
112. De verwijderingsbijdrage is in 2013 vervallen. Thans betalen consumenten een recycling-

bijdrage.
113. Jaaroverzicht Bedrijvendynamiek 2021, Kamer van Koophandel, 26 januari 2022.
114. T. Sillevis Smitt, ‘Als curator relativeer je, je stelt je op als bestuurder. DSB-curator Rutger

Schimmelpenninck over de faillissementspraktijk’, Advocatenblad 2010/3, p. 109.

333

Voorstel harmonieuze, voorspelbare en efficiënte Faillissementsafwikkeling



Verenigde Staten van Amerika bestaat bijvoorbeeld het US Trustee Program115

en in het Verenigd Koninkrijk The Insolvency Service.116 Binnen deze
programma’s worden ook andere (overheids)taken uitgevoerd, bijvoorbeeld
de aanpak van faillissementsfraude.

In dit kader speelt ook mee dat er de afgelopen jaren steeds meer taken en
verantwoordelijkheden met een algemeen maatschappelijk belang bij de
curator zijn gelegd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: fraudesignalering,117

milieubelangen118 en andere maatschappelijke belangen.119 Het is in dat
verband geen rare gedachte dat de overheid zelf faillissementen afwikkelt
waar dergelijke problematiek speelt. Als de overheid daartoe niet bereid is, zou
zij in ieder geval de kosten van afwikkeling moeten dragen. Het lijkt ons niet
realistisch om te bepleiten dat overheid de rol van curator invult bijvoorbeeld
via een agentschap of zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Het lijkt ons wel
realistisch dat de overheid vanuit de optiek van het algemeen belang de kosten
van de afwikkeling van faillissementen draagt.

Wij pleiten voor een systeemverandering met de daarbij behorende financie-
ring. Enkel meer geld is namelijk geen oplossing voor de systeemproblemen
die er nu zijn. Eén van de oplossingen die wij bepleiten is het oprichten van
een non-profitorganisatie, die wordt benoemd als curator. De Legislative Guide
on Insolvency Law van de United Nations Commission on International Trade
Law (Unicitral) geeft onder meer als optie om een boedel af te wikkelen door
een bestaand of nieuw op te richten publiek orgaan.120

115. Zie https://www.justice.gov/ust/about-program en M.J.M. Franken (red.), INSOLAD rap-
port Beloning Curatoren, Deventer: Kluwer 2008, p. 13.

116. Zie https://www.gov.uk/government/organisations/insolvency-service/about en M.J.M.
Franken (red.), INSOLAD rapport Beloning Curatoren, Deventer: Kluwer 2008, p. 13.

117. De fraudesignalerende taak van de curator is wettelijke geregeld door de Wet versterking
positie curator waardoor per 1 juli 2017 het nieuwe art. 68 lid 2 Fw geldt.

118. HR 4 juni 2021, ECLI:NL:HR:2021:833 met kritische noten in o.a. NJ 2021/233, m.nt
F.M.J. Verstijlen en JOR 2021/250, m.nt. B. Wessels.

119. Zie naast de in noot 12, supra, genoemde uitspraken ook het rapport van de Onderzoeksraad
voor de Veiligheid, Faillissement MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen. Risico’s
voor patiëntveiligheid, Den Haag, december 2019.

120. UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, Deel 1 en 2, 2004, p. 177: “In some
jurisdictions, the insolvency law provides that a particular public official (variously titled
the “official trustee”, the “official receiver” or the “official assignee”) will automatically
be appointed to all insolvency cases or to certain types of insolvency case. In many States,
the insolvency representative must be a natural person, but some States do provide that a
legal person [onderstreping auteurs] may also be eligible for appointment, subject to
certain requirements such as that the individuals to undertake the work on behalf of the
legal person are appropriately qualified and that the legal person itself is subject to
regulation.”
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Bij eenvoudige faillissementen zonder – of met beperkte (aantallen) – activa en
baten, werknemers en huurruimte zullen de werkzaamheden van de curator
overzichtelijk zijn. Het zal met name gaan om de volgende werkzaamheden:
contact met de bestuurders, aanschrijven van crediteuren, verwerken en
beoordelen van ingediende vorderingen, verzorgen van (pro forma) belasting-
aangiftes, beoordelen van de post uit de postblokkade en nagaan of er signalen
zijn van onregelmatigheden of fraude en deze onderzoeken.121 Deze werk-
zaamheden kunnen deels worden geautomatiseerd en kunnen verder groten-
deels door medewerkers op hbo-niveau worden verricht. INSOLAD stelde
reeds voor om bij faillissementen van natuurlijke personen waar vaak nauwe-
lijks activa zijn, een speciale bewindvoerder op hbo-niveau erop te laten
toezien dat de ‘over te sparen inkomsten’ behoorlijk worden verdeeld onder de
schuldeisers.122

Om faillissementen met lege, kleine boedels voorspelbaar, efficiënt en op een
bedrijfsmatige wijze af te wikkelen is volume nodig die investeringen in
automatisering e.d. rechtvaardigen en mogelijk maken. Nu worden deze
eenvoudige faillissementen op tientallen advocatenkantoren verspreid door
Nederland afgewikkeld.123 Sommige kantoren doen dit voorspelbaar en
efficiënt en hebben hiervoor goede ondersteuning. Bij andere kantoren is dat
minder het geval. Curatoren of hun medewerkers beoordelen – zeker bij
eenvoudige faillissementen – zelf de administratie op onregelmatigheden. Het
zou een grote vooruitgang zijn als een geautomatiseerd systeem die beoorde-
ling vereenvoudigt of zelfs (grotendeels) overneemt. In dat systeem wordt de
bankadministratie en de boekhouding van de onderneming ingelezen. Een
dergelijk proces kan gestandaardiseerd worden, waardoor de efficiëntie en de
effectiviteit worden vergroot en de kosten worden verlaagd. Door het gebrek
aan volume per kantoor, het feit dat deze – veelal lege – faillissementen geen
goede businesscase geven en niet de core business van het kantoor zijn, vindt
er geen innovatie en geen investering in automatisering e.d. plaats. Als deze
eenvoudige faillissementen worden afgewikkeld door een non-profitorganisa-
tie die als core business de afwikkeling van eenvoudige faillissementen heeft,
verandert het beeld compleet. Een dergelijke non-profitorganisatie heeft tot
doel het voorspelbaar en effectief afhandelen van eenvoudige faillissementen;

121. W.A.H. Melissen & R. Mulder, ‘Beloning curatoren en lege boedels: stand van zaken, wat
wordt van curatoren verlangd?’, TvI 2009/32.

122. INSOLAD rapport Beloning Curatoren, § 7.2. In de praktijk worden al bewindvoerders
benoemd tot curator in het faillissement van natuurlijke personen.

123. Evaluatie Garantstellingsregeling Curatoren 2012, Den Haag: WODC 2019, p. 46: Volgens
Recofa stonden er medio 2019 – als men de aantallen in de afzonderlijke arrondissementen
bij elkaar optelt – 707 curatoren op de curatorenlijsten in Nederland.
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een organisatie die zich niet richt op winst, maar op het collectief belang.124

Deze non-profitorganisatie heeft dan ook budget om te investeren in auto-
matisering van processen en professionalisering van de organisatie. Door
schaalvergroting is bovendien een betere arbeidsverdeling en standaardisatie
mogelijk en kan er efficiënter en dus goedkoper worden gewerkt. Ook zal de
organisatie aantrekkelijker zijn voor gekwalificeerd personeel. De organisatie
van een non-profitorganisatie zou – naast een beperkt aantal medewerkers met
een traditionele curatorenachtergrond en zodanige ervaring – ook kunnen
bestaan uit bijvoorbeeld een professionele manager of managementteam,
ICT-specialisten, een accountant, etc.

Als blijkt dat een faillissement – bijvoorbeeld vanwege onregelmatigheden of
voorheen onbekende activa – niet meer als eenvoudig faillissement kwalifi-
ceert, dan kan de non-profitorganisatie in overleg met de rechter-commissaris
worden vervangen door een traditionele curator.

Centrale Nederlandse FaillissementsOrganisatie
Wij hebben hierboven gepleit voor de oprichting van een non-profitorganisatie
die zorgt voor de afwikkeling van eenvoudige faillissementen met de (voor-
lopige) werknaam: de Centrale Nederlandse FaillissementsOrganisatie
(CNFO). Deze start-up zou wat ons betreft bij wijze van pilot zo snel mogelijk
moeten beginnen in één of twee arrondissementen.

De CNFO krijgt – net als andere curatoren die lege faillissementen afwikkelen –
financiering van het Fonds. Daarbij is het de ambitie dat de CNFO de afwikkeling
efficiënter en effectiever kan doen en daardoor kosten kan besparen.Hierdoor zullen
de kosten van het Fonds op termijn dalen.

Wij menen dat het CNFO een ‘accelerator’ (versneller) kan zijn voor
technische en organisatorische ontwikkelingen die de hele faillissementssector
ten goede komen.

16.4.5. Hoeveel geld is jaarlijks ongeveer nodig voor kleine lege
faillissementen (fase 1)?

Het antwoord op de vraag hoeveel geld er jaarlijks ongeveer nodig is voor een
efficiënte en effectieve afwikkeling van kleine lege faillissementen, hangt
onder andere af van het ambitieniveau. Er zijn helaas geen cijfers om de

124. Bij de non-profitorganisatie zal de curator in loondienst zijn en voor de hoogte van zijn
inkomen niet afhankelijk zijn van de omzet en winst van de organisatie.
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noodzakelijke omvang van het Fonds (in verschillende varianten) te onder-
bouwen. Voor kleine, lege faillissementen gaan wij uit van een forfaitaire
vergoeding. Om de hoogte van die forfaitaire vergoeding vast te kunnen
stellen, zal moeten worden bepaald welke werkzaamheden door een faillisse-
mentsmedewerker kunnen worden verricht en welke werkzaamheden door een
advocaat-stagiair (of meer ervaren medewerker). Vervolgens moet worden
ingeschat hoeveel uur nodig is voor een effectieve en efficiënte afwikkeling.

Van de advocaat wordt verlangd dat hij ten minste zijn advocatenstage en de
cursus Insolventierecht Voortgezet (dan wel een vergelijkbare opleiding) heeft
voltooid.125 Advocaten komen dus pas in aanmerking om als curator te worden
benoemd als zij ten minste 3 jaar ervaring hebben. Indien de curator ten minste
3 jaar maar korter dan 5 jaar advocaat is; bedraagt het uurtarief EUR 247,10
(factor 1,1 plus 4% opslag voor niet-gespecificeerde verschotten).

Voor kleine, lege, faillissementen zou het – naar onze mening – in het
algemeen mogelijk moeten zijn dat de formele curator minimaal tijd aan het
faillissement besteedt en de werkzaamheden overlaat aan een collega met
bijvoorbeeld 2-3 jaar ervaring en een faillissementsmedewerker.126 Het
uurtarief voor die collega bedraagt EUR 179,72 (factor 0,8 plus 4% opslag
voor niet-gespecificeerde verschotten). Een idee zou bijvoorbeeld kunnen zijn
om een pilot te houden met het benoemen van advocaten met 2-3 jaar
werkervaring tot curator en als dat goede resultaten oplevert te onderzoeken
of ook andere personen die zijn verbonden aan curatorenkantoren tot curator
kunnen worden benoemd. In de praktijk gebeurt het bijvoorbeeld al dat
bewindvoerders ook tot curator van natuurlijke personen worden benoemd.

Waar er nu vaak geen vergoeding is in kleine, lege faillissementen, pleiten
wij voor een forfaitaire vergoeding van EUR 2.500 per faillissement. Wij
rekenen daarbij met 15 uur127 op basis van de Recofa 2021 tarieven waarvan 2

125. Recofa-uitgangspunten bij de benoeming van curatoren en bewindvoerders in faillisse-
menten en surseances van betaling, 15 maart 2013, art. 1.1.2.

126. Schimmelpenninck merkt over de afhandeling van kleine faillissementen op: “het hoeven
niet altijd advocaten te zijn die dat werk doen. Als het enkel gaat om stoelen en tafels
verkopen kunnen ook faillissementsmedewerkers als curator optreden.” T. Sillevis Smitt,
‘Als curator relativeer je, je stelt je op als bestuurder. DSB-curator Rutger Schimmelpen-
ninck over de faillissementspraktijk’, Advocatenblad 2010/3, p. 109.

127. Evaluatie Garantstellingsregeling curatoren 2012, Den Haag: WODC, 2019, p. 46: “Een
respondent vertelde dat zijn kantoor de strategie hanteert om aan een faillissement met een
lege boedel niet meer dan twintig uur te besteden. Bij kleine faillissementen met werkelijk
lege boedels wordt dan al gauw geopteerd voor opheffing van het faillissement wegens
gebrek aan baten (artikel 16 Fw)”.

337

Voorstel harmonieuze, voorspelbare en efficiënte Faillissementsafwikkeling



uur door een curator (EUR 247,10), 8 uur door een advocaat-stagiair (EUR
179,72) en 5 uur door een faillissementsmedewerker (EUR 112,32 per uur bij
factor 0,5128 plus 4%). Dit bedrag is een variant op het voorstel dat in 2009
door de Werkgroep Lege Boedels – waarin naast INSOLAD leden ook het
Ministerie van Financiën was vertegenwoordigd – aan het Ministerie van
Justitie is gedaan. Dat voorstel ging uit van een basisvergoeding, bijvoorbeeld
een forfaitair bedrag van EUR 2.000 of EUR 3.000 tot 20 bestede uren per
faillissement. Daarbij was de gedachte dat als de grens van 20 bestede uren zou
worden overschreden het faillissement zou worden beëindigd of verder worden
afgewikkeld tegen vergoeding van de additionele uren tegen het Recofa-
uurtarief, met de beperking dat met doorgaan een publiek belang (bestuur-
dersaansprakelijkheid, fraude, internationale aspecten, enz.) moet zijn ge-
moeid.129 Volgens Van Dijck kan een basisvergoeding salaristekorten
wegnemen in faillissementen waarin de salaristekorten relatief laag zijn. Op
basis van de toentertijd beschikbare informatie zou dan nog in slechts 30% van
de (onderneming gerelateerde) faillissementen een salaristekort overblijven en
van die 30% zouden de salaristekorten met de helft of minder afnemen. Van
Dijck concludeert dat een basisvergoeding van EUR 2.000 of EUR 3.000
“substantieel bijdraagt aan het terugdringen van salaristekorten in faillisse-
menten, alsook de omvang van de tekorten.”130 Een dergelijke basisvergoeding
is echter nooit ingevoerd. INSOLAD stuitte op politieke onwil om verandering
in de bestaande situatie aan te brengen.

Voor zover de indruk bestaat dat een bedrag van EUR 2.500 te laag is,
merken wij op dat bij kleine, lege faillissementen gekeken moet worden naar
de gangbare commerciële tarieven voor de kleinere advocatenkantoren die
vooral in het kleinere MKB-segment werkzaam zijn. Deze tarieven komen
overeen met EUR 75 per uur voor een faillissementsmedewerker, EUR 150 per
uur voor een advocaat stagiair en EUR 200 voor de curator met 3-5 jaar
ervaring. Voor eenpersoonskantoren liggen de tarieven normaal gesproken
lager, voor grote kantoren liggen de tarieven hoger. Als met uurtarieven van de
kleinere advocatenkantoren zou worden gerekend, kunnen voor EUR 2.500
meer uren worden gemaakt. Kortom, wij stellen hier de vraag of bij kleine,
lege faillissementen – waarvoor naar onze mening een passende vergoeding

128. Het factor 0,5 uurtarief voor een faillissementsmedewerker is hoger dan het maximaal
uurtarief dat in de sociale advocatuur geldt voor advocaten ongeacht hun aantal jaren
ervaring. Dat zegt met name iets over de lage vergoeding voor de sociale advocatuur, maar
roept ook de vraag op of dit uurtarief niet aan de hoge kant is in kleine lege faillissementen
waarin een passende forfaitaire vergoeding wordt betaald.

129. W.A.H. Melissen & R. Mulder, ‘Beloning curatoren en lege boedels; stand van zaken, wat
wordt van curatoren verlangd?’, TvI 2009/6, p. 185-187.

130. G. van Dijck, ‘Biedt een basisvergoeding soelaas? Empirisch onderzoek naar salaris-
tekorten in faillissement’, TvI 2013/3.
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moet worden betaald – wel gerekend kan worden met de curatorentarieven die
gelden voor grotere faillissementen.

Dit betekent dat bij kleinere kantoren – zeker buiten de Randstad – de
uurtarieven voor faillissementswerkzaamheden veelal hoger zullen liggen dan
de commerciële tarieven. Hierbij dringt zich de vraag op wat de (economische)
rationale is om deze curatoren boven hun commerciële tarieven te belonen. Het
lijkt erop dat het salaris dat curatoren op basis van deze systematiek uit
gevulde boedels ontvangen, een kruissubsidie bevat ter compensatie van het
per saldo lagere uurtarief dat wordt gerealiseerd bij de afwikkeling van lege
faillissementen.131 Deze niet transparante kruissubsidie tussen lege en gevulde
boedels via het uurtarief van curatoren zou kunnen worden vervangen door een
wel transparante subsidie waarbij curatoren salaris ontvangen tegen een lager
uurtarief. Een bijkomend aspect van een lager uurtarief is dat in gevulde
boedels het salaris van de curator vaker geheel of grotendeels kan worden
betaald of dat er meer geld overblijft voor de crediteuren. Het hogere uurtarief
maakt de legeboedelproblematiek op ‘papier’ groter dan het daadwerkelijk is.

Ondanks dat de omvang van de legeboedelproblematiek onvoldoende duidelijk
is en niet met cijfers kan worden gestaafd, pleiten wij ervoor dit niet eerst tot in
detail te onderzoeken, maar te starten met het Fonds. De omvang van de
legeboedelproblematiek zal dan snel duidelijk worden omdat het Fonds al
doende deze informatie verzamelt. Ons uitgangspunt is dat het Fonds zich in
eerste instantie richt op kleine, lege faillissementen en – indien financieel
mogelijk – vervolgens haar werkzaamheden uitbreidt.

131. Hier wordt overigens niet gedoeld op – zoals Dennis Mijnheer het in Het extreme
verdienmodel van curatoren, 26 september 2015, Follow-the-Money het noemt - “de
perverse prikkel die rijke boedels bieden om uren te maken door bijvoorbeeld extra
onderzoek te doen naar de oorzaken van het faillissement of een procedure te starten om de
bestuurder aansprakelijk te stellen voor het boedeltekort.” Zie ook: W.J.M. van Andel, ‘De
vergoeding van curatoren: buitensporig of ondermaats?’, TvI 2007/23: “[…] wellicht dat
dat [i.e. de legeboedelproblematiek; toevoeging auteurs] bij de wat minder integere curator
leidt tot ‘compensatiegedrag’ in goedgevulde faillissementen”; HR 25 november 2005,
ECLI:NL:HR:2005:AU4620, NJ 2005/518 waarin de rechtbank geen vergoeding voor uren
meer toestond omdat de werkzaamheden van de (opvolgend) curator ondanks waarschu-
wing van de rechtbank wederom bestonden uit het bestuderen van het dossier, jurispru-
dentie en overige studie. Deze opvolgend curator had ten tijde van de waarschuwing in
totaal 825 uren gedeclareerd, waarvan 55 uren aan jurisprudentie onderzoek, 109 uren aan
dossierstudie en 133 uren aan overige verrichtingen; Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van de Nederlandse Antillen en Aruba, 19 mei 2010, ECLI:NL:OGHNAA:2010:BM5560,
JOR 2010/324, waarin curatoren zich beklagen “dat de rechter-commissaris hen ervan heeft
beticht driedubbel te declareren en zich als ondernemers te gedragen” en Rb. Roermond
9 mei 2007 (Frauderende curator), ECLI:NL:RBROE:2007:BA4593.
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In 2021 gingen er 1.535 ondernemingen failliet. Stel dat er de eerste jaren op
jaarbasis 1.000 kleine, lege faillissementen zijn,132 dan is voor de financiering
van de forfaitaire vergoeding van EUR 2.500 in fase 1 (zie onder) een budget
benodigd voor het Fonds van (maximaal) EUR 2,5 mln. plus de operationele
kosten voor het Fonds. Bij 2.000 kleine, lege faillissementen bedraagt het
budget EUR 5 mln, enz.

16.4.6. Routekaart naar 2027

Onder het motto ‘geen woorden, maar daden’ hopen wij dat er nu een
momentum is om een daadwerkelijke oplossing van de in deze bijdrage
genoemde problemen te realiseren. Wij hebben daarvoor een routekaart
uitgewerkt die laat zien welke stappen gezet zouden moeten worden om het
doel van voorspelbare en efficiënte afwikkeling van faillissementen in 2027,
het 400ste herdenkingsjaar van het besluit tot oprichting van de Amsterdamsche
Boedelskamer, te realiseren.

2022/2023:
– 2022 oprichting CNFO en Fonds.
– 2023 start Pilot CNFO in ten minste twee arrondissementen.
– 2023 start met financiering kleine, lege faillissementen en financiering

verzoekprocedures bestuursverboden (fase 1).

2024:
– Evaluatie één jaar ervaringen met Fonds en CNFO.
– Uitbreiding doelstelling Fonds naar kleine (niet lege) faillissementen (fase 2).
– Uitbreiding Pilot CNFO naar meer arrondissementen.
– Samenwerking Fonds en Garantieregeling Curatoren.

2025:
– Uitbreiding doelstelling Fonds naar middelgrote faillissementen (fase 3).
– Uitbreiding Pilot CNFO naar heel Nederland.

2026:
– Evaluatie drie jaar ervaringen met Fonds en CNFO.
– Uitbreiding doelstelling Fonds naar alle faillissementen (fase 4).
– Einde pilot CNFO. Beslissing continuering CNFO.

132. Volgens de door de Rechtspraak op rechtspraak.nl gepubliceerde faillissementscijfers waren
er in de periode 2000-2021 gemiddeld een kleine 8.000 faillissementen per jaar. In de
periode 2019-2021 betrof ongeveer een kwart het faillissement van natuurlijke personen en
drie kwart het faillissement van rechtspersonen.
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2027:
– 400ste herdenkingsjaar van het besluit tot oprichting van de Amsterdamsche

Boedelskamer.
– Fonds en CNFO: consolidatie en verbetering.
– Evaluatie vijf jaar ervaring met Fonds en CNFO.

Verwezenlijking van deze voorstellen vóór 2027, maar uiterlijk in 2030, vraagt
een grote krachtinspanning van alle bij faillissementen betrokken stakeholders.
Evenwel als Nederland voorloper op het gebied van faillissementsafwikkeling
wil zijn dan zijn daadkracht en initiatieven nodig die leiden tot meer voorspel-
baarheid en efficiëntie bij de afwikkeling van faillissementen ten opzichte van
de huidige situatie. Het moet mogelijk zijn dat doel te bereiken als de overheid
(vooral de ministeries van Economische Zaken, Justitie & Veiligheid en
Financiën) samen met stakeholders zoals INSOLAD, JIRA, Recofa, NVB,
FAAN, NvL, VNO-NCW en MKB-Nederland het nut en de noodzaak hiervan
inzien en deze routekaart als leidraad nemen.

Samenvatting

Een voorspelbare en efficiënte afwikkeling van faillissementen is van groot
economisch belang; het beperkt economische schade en bevordert welvaart. In
een deel van de faillissementen is onvoldoende actief aanwezig om het salaris
van de curator te betalen. Dat leidt tot de zogenaamde legeboedelproblematiek.
Dat curatoren vanaf de dag van benoeming niet zeker weten of het actief van
de boedel voldoende zal zijn om hun salaris te betalen, betekent dat hun
houding en gedrag mede wordt bepaald door hun eigen belangen. Er is sprake
van conflicterende belangen tussen de curatoren en de belanghebbenden bij de
opbrengst van het actief. Dat betekent dat er in het huidige systeem in beginsel
sprake is van een conflictmodel. Bepleit wordt om dit soort prikkels weg te
nemen door een nieuw systeem waarin curatoren verzekerd zijn van een
passende vergoeding voor hun werkzaamheden. Door het wegnemen van de
prikkels die een nadelig effect hebben, zal een harmoniemodel ontstaan dat zal
bijdragen aan een voorspelbare en efficiënte afwikkeling van faillissementen.
Bepleit wordt om een Fonds op te richten dat zorgt draagt voor de passende
betaling van curatoren. Dit Fonds zou gefinancierd moeten worden door de
overheid – omdat de afwikkeling van faillissementen een publieke en alge-
meen belang dienende taak is – en door alle andere stakeholders die belang
hebben bij een goed functionerend faillissementsrecht. Verder wordt voorge-
steld om een non-profitorganisatie op te richten die zorgt voor de afwikkeling
van eenvoudige faillissementen. De (voorlopige werk)naam van deze non-
profitorganisatie is Centrale Nederlandse FaillissementsOrganisatie (CNFO).
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Het Fonds en CNFO kunnen in de loop van 2022 worden opgericht om in 2027
– het 400e herdenkingsjaar van de oprichting van de Desolate Boedelskamer –
volledig operationeel te zijn. Een routekaart naar 2027 beschrijft de planning
om Nederland voorloper te maken op het gebied van faillissementsafwikkeling
door meer voorspelbaarheid en efficiëntie. Verwezenlijking van deze voorstel-
len vóór 2027, maar uiterlijk 2030, vraagt een grote krachtinspanning van alle
bij faillissementen betrokken stakeholders. Evenwel, als Nederland voorloper
op het gebied van faillissementsafwikkeling wil zijn, dan zijn daadkracht en
initiatieven nodig die leiden tot meer voorspelbaarheid, meer effectiviteit en
meer efficiëntie van de Faillissementswet ten opzichte van de huidige situatie.
Het moet mogelijk zijn dat doel te bereiken als de overheid (vooral de
ministeries van Economische Zaken, Justitie & Veiligheid en Financiën) samen
met stakeholders zoals INSOLAD, Recofa en NVB, FAAN, NvL, VNO/NCW
en MKB-Nederland het nut en de noodzaak daarvan inzien en deze routekaart
als leidraad nemen.
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