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Voort, ‘Kabinet bedreigt verschoningsrecht in belas-
tingzaken’, NJB 2021/4, p. 21-25 en Fanoy, JOR 
2021/199, on der 8. de huidige status van het con-
ceptwetsvoorstel is niet duidelijk. de in ter net con-
sul ta tie is gesloten op 23 oktober 2020. 

C.J.M. Klaassen

NJ 2022/49

HO GE RAAD (CIVIELE KAMER)
24 december 2021, nr. 20/01556
(Mrs. C.A. Streef kerk, C.E. du Perron, C.H. Sieburgh, 
A.E.B. ter Hei de, G.C. Makkink; A-G mr. R.H. de Bock)
m.nt. F.M.J. Verstijlen

Art. 6:119, 6:119a BW; art. 39, 238 lid 2 Fw

RvdW 2022/68
NJB 2022/97
ECLI:NL:PHR:2021:415
ECLI:NL:HR:2021:1994

Faillissementsrecht. Wettelijke rente of contrac-
tuele vertragingsrente over als boedelschuld ver-
schuldigde huur prijs; boedelschuld?

De vraag of verzuim bestaat ten aanzien van de vorde
ring tot huurbetaling moet worden beantwoord aan 
de hand van de huur over een komst en de op verzuim 
toepasselijke bepalingen. Als verzuim bestaat ten aan
zien van de voldoening van een boedelvordering, en de 
schuldeiser recht heeft op scha de ver goe ding in de 
vorm van wettelijke (handels)rente (art. 6:74 BW in 
verbinding met art. 6:119 e.v. BW), brengt de aard van 
een boedelvordering als onmiddellijke aanspraak op 
de boedel mee dat ook de met de boedelvordering ver
bonden ver plich ting tot betaling van deze rente moet 
worden aangemerkt als boedelschuld (HR 14 decem
ber 1984, NJ 1985/288, m.nt. W.C.L. van der Grinten). 
Voor genoemde ver plich ting tot scha de ver goe ding be
staat aanspraak op vergoeding in de vorm van rente 
ingeval de vordering niet of niet tijdig wordt voldaan. 
Een gebrek aan geldmiddelen levert geen overmacht 
op; dit geldt ook voor de boedel. Indien in de huur over
een komst in afwijking van de wettelijke rente een 
contractuele vertragingsrente is opgenomen en er ver
zuim is met betrekking tot de betaling van de als boe
delschuld verschuldigde huur prijs, is deze contractuele 
vertragingsrente als boedelschuld verschuldigd.

[eiseres] C.V., eiseres tot cassatie, verweerster in het 
voorwaardelijk incidentele cas sa tie be roep, adv.: mr. 
B.I. Kraaipoel,
tegen
1. J.B.A. Jansen,
2. G.J. Koers,
in hun hoedanigheid van curator in het faillissement 
van [A] B.V., beiden te Apel doorn, adv.: mrs. J.W.H. 
van Wijk en G.C. Nieuw land.

Hof:

4. De beoordeling in hoger beroep
4.1.  Tussen par tij en staat vast dat de huur over 
de boedelperio de een concurrente boedelschuld is. 
door middel van de eerste grief betoogt [eiseres] dat 
de curatoren tot betaling van haar concurrente boe-
delvordering behoren over te gaan omdat, kort ge-
zegd, voor integrale betaling van de boedelschulden 
(van eenzelfde rang or de) afdoende ruimte in de 
boedel aanwezig is. de tweede grief werpt de vraag 
op of, en met ingang van welke datum, over voor-
melde huur prijs, even eens bij wijze van concurren-
te boedelschuld, rente verschuldigd is en of dit dan 
betreft de contractuele rente, de wettelijke handels-
rente of de wettelijke rente in de zin van artikel 
6:119 BW. Beide par tij en geven het hof in overwe-
ging de in de tweede grief opgeworpen vraagpun-
ten als prejudiciële vragen aan de Ho ge Raad voor te 
leggen.

  Grief 1
4.2.  [Eiseres] bestrijdt de afwijzing door de 
rechtbank van haar betalingsvordering met de stel-
ling dat voor de toewijsbaarheid daarvan maatge-
vend is of vaststaat dat voor integrale voldoening 
van de boedelschulden (van een zelfde rang) af-
doende ruimte in de boedel aanwezig is, en dat in 
het on der ha vi ge geval aan dat criterium is voldaan. 
Het hof is, anders dan [eiseres], van oordeel dat dit 
laatste niet het geval is. doorslaggevend is daarbij 
dat er geen uitsluitsel is over het al dan niet gegrond 
zijn van de (gehele) door of namens de Belgische 
werk ne mers als (preferente) boedelschuld inge-
diende claim zolang daarover geen overeenstem-
ming is bereikt of de rechter hierover (onherroepe-
lijk) uitspraak heeft gedaan. Weliswaar betwisten 
de curatoren, met instemming van [eiseres], een 
aanzienlijk deel van die claim (vgl. hiervoor on der 
rov. 2h) maar dat is onvoldoende om de lijst van 
boedelschulden nu met € 2.200.000 te verlagen (en 
dus van een surplus uit te gaan). de om stan dig heid 
dat de curatoren inmiddels de (beleids)beslissing 
hebben genomen om een verificatievergadering uit 
te schrijven brengt hierin geen wij zi ging. Zo da nige 
vergadering is bedoeld om in het faillissement het 
eindbedrag aan passiva te kunnen vaststellen 
(d.w.z.: geverifieerde schuldeisers, niet boedel-
schuldeisers).

dat er, ondanks tijdsverloop, nog geen duidelijk-
heid is, maakt het voorgaande, ook in het licht van 
art. 6:248 lid 2 BW, niet anders.
4.3.  dit betekent dat de eerste grief van [eise-
res] faalt.

  Grief 2
4.4.  de tweede grief van [eiseres] dient, gelet op 
de verwerping van grief 1, slechts nog te worden be-
oordeeld voor zover deze strekt ter on der bou wing 
van haar eerst in hoger beroep gevorderde verkla-
ring voor recht. Het gaat hierbij om be ant woor ding 
van hiervoor 4.1 genoemde vraagpunten: kan [eise-
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res] aanspraak maken op een rentevergoeding over 
de huur na datum faillissement als boedelschuld en 
zo ja, vanaf welk moment, en is dit contractuele of 
(slechts) wettelijke (handels)rente?
4.5.  Of in een concreet geval sprake is van een 
boedelschuld zal steeds moeten worden bezien aan 
de hand van de daarvoor door de Ho ge Raad gefor-
muleerde criteria. Boedelschulden zijn slechts de 
schulden die een onmiddellijke aanspraak op de 
faillissementsboedel geven hetzij (i) ingevolge de 
wet, hetzij (ii) omdat zij door de curator in zijn hoe-
danigheid zijn aangegaan (in de zin dat zijn wil 
daarop gericht is ge weest) hetzij (iii) 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 ver plich ting (HR 19 april 2013, NJ 
2013/291 en JOR 2013/224: Koot Beheer v. Tideman).
4.6.  Vast staat dat de huur over de boedelperio-
de door wetsduiding een boedelschuld vormt van 
de eerste categorie: artikel 39 Fw. dit geldt niet voor 
de boete of rente die verschuldigd wordt in geval 
van niet- nako ming van deze huurschuld. Artikel 39 
Fw bepaalt dit niet en het vloeit er ook niet logisch 
uit voort. Evident is dat deze ver plich ting, als zo da-
nig, evenmin kwalificeert als boedelschuld van de 
tweede categorie. Voor de vraag of een der ge lij ke 
ver plich ting op enig moment kwalificeert als boe-
delschuld van de derde categorie, dient naar het 
oordeel van het hof de toestand van de boedel mede 
in aan mer king te worden genomen. Levert financi-
eel onvermogen normaliter geen grond voor over-
macht of niet toerekenbare vertraging op ter zake 
van een verbintenis tot betaling van een geld som, er 
is reden om hierover anders te oordelen in het geval 
van de verbintenis van de faillissementscurator om 
een boedelschuld (als de on der ha vi ge, dat wil zeg-
gen de huur over de boedelperio de) te voldoen. In 
zijn hoedanigheid heeft een faillissementscurator 
immers per definitie slechts de beschikking over de 
boedel als het (on der algeheel beslag liggende) aan-
sprakelijk vermogen van de gefailleerde. de curator 
moet het dus doen met de boedel zoals hij deze (evt. 
na reconstructie) aantreft. dit maakt dat het in be-
ginsel niet aan zijn schuld is te wijten als dit vermo-
gen ontoereikend blijkt te zijn om boedelschulden 
als de on der ha vi ge (geheel) te voldoen. Evenmin 
kan gezegd worden dat de niet- nako ming van der-
ge lij ke (niet-categorie ii) boedelschulden in dat ge-
val krachtens de wet, een rechts han de ling (van de 
curator in hoedanigheid) of de in het verkeer gel-
dende opvattingen voor zijn rekening komt (artikel 
6:75 BW). dit betekent dat voor zover de curator de 
be tref fen de schuld, exclusief rente, niet met inacht-
neming van de wettelijke rang or de uit de boedel 
kan voldoen, hij in zijn hoedanigheid niet in ver-
zuim komt te verkeren en daarom in zoverre ook 
geen rente als boedelschuld verschuldigd wordt. 
Hetzelfde geldt — naar analogie van artikel 6:37 BW 
— in beginsel zolang voor hem onzeker is of hij de 
schuld aldus kan voldoen. dit betekent in het on der-
ha vi ge geding dat de gevorderde verklaring voor 
recht, die tot uit gangs punt neemt dat de rente zon-

der meer als boedelschuld kwalificeert vanaf de ver-
valdatum van de be tref fen de factuur, dient te wor-
den afgewezen. Ten overvloede overweegt het hof 
dat uit het hiervoor in rov. 4.2. overwogene voort-
vloeit dat nog onzeker is of de schulden aan de Bel-
gische werk ne mers als (preferente) boedelschulden 
moet worden aangemerkt. dit maakt, gelet op de 
staat van baten en lasten uit het zevende faillisse-
mentsverslag, waarop [eiseres] zich beroept, voor-
alsnog onzeker of met inachtneming van de wette-
lijke rang or de enige uitkering uit de boedel op de 
vordering van [eiseres] (exclusief rente) zal kunnen 
plaatsvinden. de (actuelere) staat van baten en las-
ten waarop de curatoren bij memorie van antwoord 
een beroep hebben gedaan, leidt niet tot een ander 
oordeel. de curatoren zijn om deze reden nog niet in 
verzuim of in een si tu a tie waarin de vertraging aan 
hen kan worden toegerekend komen te verkeren. 
Om die reden zijn zij nog geen rente als boedel-
schuld verschuldigd. Aan de vraag welk renteregi-
me van toepassing is op de rente-boedelschuld die 
mocht ontstaan in het geval dat de curatoren wel in 
verzuim mochten komen te verkeren, wordt niet 
toegekomen.
4.7.  de slotsom is dat ook de tweede grief faalt.

  Slotsom
4.8.  Het aanbod tot het leveren van bewijs ge-
daan in de inleidende dagvaarding in eerste aanleg 
heeft geen betrekking op feiten en om stan dig he den 
die, indien bewezen, tot een andere beslissing kun-
nen leiden en wordt daarom gepasseerd.
4.9.  Omdat de eerste grief faalt zal de uitspraak 
van de kantonrechter worden bekrachtigd. Hieruit 
volgt dat er geen plaats is voor voldoening van de 
gevorderde bui ten ge rech te lijke incassokosten. Op 
de verschuldigdheid en omvang daarvan zal het hof 
dus niet verder ingaan.
4.10.  Omdat de tweede grief faalt zal de in hoger 
beroep met verklaringen voor recht vermeerderde 
vordering worden afgewezen. Het hof ziet geen 
aanleiding prejudiciële vragen te stellen aan de Ho-
ge Raad.
4.11.  Bij deze uitkomst is passend dat [eiseres] 
wordt veroordeeld in de kosten van deze procedure.

5. Beslissing
Het hof:
5.1.  bekrachtigt het vonnis van de kantonrech-
ter te Rot ter dam van 7 december 2017;
5.2.  wijst af de in hoger beroep bij wijze van 
vermeerdering ingestelde vorderingen strekkende 
tot toewijzing van een verklaring voor recht;
5.3.  veroordeelt [eiseres] in de kosten van het 
geding in hoger beroep, aan de zijde van de curato-
ren tot aan deze uitspraak bepaald op € 1.649 aan 
griffierecht en € 4.678 (tariefgroep VII) aan sa la ris 
advocaat, en bepaalt dat deze bedragen binnen 
veertien dagen na de dag van deze uitspraak moe-
ten zijn voldaan, bij gebreke waarvan de wettelijke 
rente als bedoeld in art. 6:119 BW verschuldigd is 
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vanaf het einde van voormelde termijn tot aan de 
dag der algehele voldoening;
5.4.  verklaart dit arrest voor wat betreft de kos-
tenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Principaal cassatiemiddel:

Schending van het recht en/of verzuim van vormen 
waarvan de niet-inachtneming nietigheid mee-
brengt, doordat het Hof ten onrechte heeft geoor-
deeld en beslist zoals vermeld in zijn on der zaak-
nummer 200.235.456/01 tussen [eiseres] en de 
Curatoren gewezen en op 11 februari 2020 uitge-
sproken arrest, zulks om één of meer van de volgen-
de, waar nodig in on derling verband en samenhang 
te beschouwen, redenen.

Inleiding
  Waar gaat deze procedure over?
[Eiseres] verhuurde be drijfs- en kantoorruimte aan 
[A]. Enige tijd na het uitspreken van het faillisse-
ment van [A] hebben de Curatoren de huur opge-
zegd op grond van artikel 39 Fw. [Eiseres] heeft op 
grond van art. 238 jo. 249 lid 1 sub 2 en 39 Fw een 
vordering op de boedel van [A] verkregen (de 
Huurboedelschuld). In hoger beroep hebben par tij-
en, aan de hand van de grieven van [eiseres], gede-
batteerd over de volgende vier vragen:
1. Op welk moment dienen de Curatoren de 
Huur-boedelschuld te voldoen? (grief 1)
2. Kwalificeren rentevorderingen over de Huur- 
boedelschuld even eens als boedelschuld?
3. Welk renteregime (de contractueel overeenge-
komen ROZ-rente of de wettelijke (handels)rente) is 
van toepassing?
4. Vanaf welke ingangsdatum is er rente verschul-
digd? (vragen 2-4 gezamenlijk grief 2)

  Oordeel Hof en kern cassatieberoep
Het Ge rechts hof den Haag (het Hof) heeft ten aan-
zien van de eerste grief van [eiseres] geoordeeld dat 
de Huur-boedelschuld nog niet door de Curatoren 
hoefde of kon worden voldaan, omdat nog onduide-
lijkheid bestond over de status van andere vorderin-
gen die mogelijkerwijs nog zouden dienen te wor-
den voldaan uit de boedel.

Ten aanzien van de tweede grief laat het Hof in 
het midden of er überhaupt rente is gaan lopen over 
de Huur-boedelschuld; wel oordeelt het Hof dat de 
Curatoren in hoedanigheid niet in verzuim waren 
ten aanzien van het betalen van de Huur-boedel-
schuld en dat daarom in zoverre geen rente als boe-
delschuld verschuldigd wordt. door uit te gaan van 
het ontbreken van verzuim heeft het Hof gemeend 
de vraag naar het toepasselijk renteregime niet te 
hoeven be ant woor den.

Tegen de oordelen van het Hof richt dit cas sa tie-
be roep twee klachten.

de eerste klacht richt zich tegen het oordeel van 
het Hof dat de Huur-boedelschuld niet betaald hoeft 
te worden, omdat niet vaststaat of alle boedelschul-
den (van dezelfde rang) geheel uit de boedel kun-

nen worden voldaan (rov. 4.2). Het Hof had de vor-
dering van [eiseres] op zijn minst gedeeltelijk 
moeten toewijzen.

de tweede klacht richt zich tegen het oordeel 
van het Hof dat [eiseres] geen boedelvordering toe-
komt ter zake van de rente over de Huur-boedel-
schuld. deze klacht heeft betrekking op het oordeel 
van het Hof dat 1) rente over de Huur-boedelschuld 
geen boedelschuld oplevert ingevolge de wet, 2) dat 
voor de vraag of rente over de Huur-boedelschuld 
verschuldigd wordt en deze (daarom) als boedel-
schuld wordt aangemerkt, bepalend is of de Curato-
ren in hun hoedanigheid in verzuim zijn en 3) dat 
de Curatoren niet in verzuim zouden zijn bij de vol-
doening van de Huur-boedelschuld.

Klachten
  Klacht I — Het Hof heeft ten onrechte 

geoordeeld dat de grief van [eiseres] 
tegen de afwijzing van haar vordering 
tot betaling van de Huur-boedelschuld 
faalt omdat onvoldoende ruimte in de 
boedel aanwezig is om tot betaling 
daarvan over te gaan

1. Ten onrechte heeft het Hof in rov. 4.2 en 4.3 
geoordeeld dat geen ruimte bestaat in de boedel 
voor betaling van de Huur-boedelschuld aan [eise-
res], althans dat daar onvoldoende duidelijkheid 
over bestaat. Het Hof gaat er daarbij aan voorbij dat 
[eiseres] wèl betaling naar rato (‘ponds ponds ge-
wijs’) uit de boedel kan vorderen tot het bedrag 
waarvan vaststaat dat het (bij het opmaken van de 
slot uit de lings lijst) ten minste aan haar zal worden 
uitgekeerd. Het Hof had daarom vast moeten stellen 
dat in ieder geval (gedeeltelijke) betaling van de 
Huur-boedelschuld had kunnen plaatsvinden. Het 
an ders lui dende oordeel van het Hof is onjuist, dan 
wel on be grij pe lijk.

  Toelichting
2. Boedelschulden geven een directe aan-
spraak op de boedel en behoeven niet ter verificatie 
te worden aangemeld. Curatoren dienen boedel-
schulden direct, integraal te voldoen indien zij kun-
nen overzien dat voor der ge lij ke integrale afdoening 
voldoende ruimte is. Is die ruimte er niet, of is niet 
duidelijk of die ruimte er is, dan hoeven boedel-
schulden niet direct geheel te worden voldaan. Wel 
kunnen boedelschuldeisers aanspraak maken op 
ponds ponds ge wij ze uitkering, zodat zij directe be-
taling verkrijgen van het bedrag waarvan zeker is 
dat het (bij het opmaken van de slot uit de lings lijst) 
aan hen uitgekeerd zal worden.1
3. Ook indien niet direct integrale betaling 
van de Huur-boedelschuld kan plaatsvinden, dan 
dient — in plaats van volledige afwijzing — de vor-
dering van [eiseres] gedeeltelijk toegewezen te wor-
den. In het petitum van [eiseres] (‘betaling van een 

1 Vergelijk HR 13 juni 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF3413 (Procall), 
rov. 4. Vergelijk ook HR 31 oktober 2014,  
ECLI:NL:HR:2014:3080 (CZ/Scholtes), rov. 3.4.2.
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bedrag ad € 584.434,39’) ligt ook het mindere (di-
recte betaling van een gedeelte van dat bedrag voor 
zover vaststaat dat dit gedeelte uit de beschikbare 
baten van de boedel zal kunnen worden voldaan) 
besloten. Het Hof had daarom moeten vaststellen 
welk (deel)bedrag van de Huur-boedelschuld (wel) 
kon worden voldaan, en dat toewijzen.

  Klacht II — Het Hof heeft ten onrechte 
geoordeeld dat [eiseres] geen 
boedelvordering ter zake van de rente 
over de Huur-boedelschuld toe zou 
komen

4. de kern over we ging van het arrest van het 
Hof met betrekking tot de door [eiseres] gevorderde 
verklaring voor recht is rov. 4.6. Het Hof lijkt in die 
overweging twee vragen gelijktijdig te behandelen: 
de vraag of er rente over de Huur-boedelschuld ver-
schuldigd raakt en de vraag of deze rente als boedel-
schuld kwalificeert. de conclusie van het Hof is dat 
de curator ‘in zijn hoedanigheid’ de rente niet ver-
schuldigd raakt ‘als boedelschuld’. daarmee blijft in 
het midden of de rente wel anderszins verschuldigd 
raakt en hoe deze dan zou dienen te worden gekwa-
lificeerd.
5. Is eenmaal vastgesteld dat over een boedel-
schuld rente verschuldigd raakt, dan dient de vraag 
te worden beantwoord of deze rente zelf ook als 
boedelschuld kwalificeert. Om deze vraag te be ant-
woor den sluit het Hof aan bij de in het arrest Koot 
Beheer/Tideman q.q. geïntroduceerde drie categorie-
en van boedelschulden. Uw Raad zet in dat arrest 
uiteen dat boedelschulden kunnen ontstaan inge-
volge de wet, uit door de curator in hoedanigheid 
aangegane rechts han de lingen en uit handelen van 
de curator in strijd met een door hem in hoedanig-
heid na te leven verbintenis of ver plich ting.2 Het Hof 
komt tot de conclusie dat rente over een boedel-
schuld volgens géén van deze drie categorieën zelf 
ook als boedelschuld dient te worden aangemerkt. 
Het oordeel van het Hof is om drie redenen onjuist 
en/of on be grij pe lijk: 1) rente over een boedelschuld 
dient op basis van de wet als boedelschuld te wor-
den aangemerkt, 2) voor de vraag of rente over de 
Huur-boedelschuld verschuldigd wordt en deze 
(daarom) als boedelschuld wordt aangemerkt, is 
niet bepalend of de Curatoren in hun hoedanigheid 
in verzuim zijn en 3) de Curatoren waren in dit geval 
in verzuim ter zake van betaling van de Huur-boe-
delschuld.

  Onderdeel 1: Het Hof heeft miskend dat 
rente over een boedelschuld op basis 
van de wet als boedelschuld 
gekwalificeerd dient te worden

6. Anders dan het Hof van oordeel is, volgt uit 
het wettelijk systeem dat rentevorderingen op de-
zelfde wijze dienen te worden behandeld als de 
hoofdvordering waar ze bij horen. Te denken valt 

2 HR 19 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY6108 (Koot Beheer/Tide
man q.q.), rov. 3.7.1.

bij voor beeld aan het feit dat een zekerheidsgerech-
tigde óók zijn rentevorderingen bui ten het faillisse-
ment om als separatist op zijn zekerheidsobject 
mag verhalen.3 daarom dienen de te betalen rente-
bedragen over de Huur-boedelschuld te worden ge-
kwalificeerd als boedelschulden (categorie 1 van het 
arrest Koot Beheer/Tideman q.q.).

  Onderdeel 2: Het Hof heeft ten onrechte 
geoordeeld dat voor de vraag of rente 
over de Huur-boedelschuld verschuldigd 
wordt en deze (daarom) als 
boedelschuld wordt aangemerkt, 
bepalend is of de curatoren in hun 
hoedanigheid in verzuim zijn

7. Het Hof overweegt in rov. 4.6 dat een cura-
tor ‘in zijn hoedanigheid’ bij een ontoereikende boe-
del (of een boedel waarvan onduidelijk is of die toe-
reikend is) niet in verzuim komt te verkeren en 
daarom ‘in zoverre’ geen rente als boedelschuld ver-
schuldigd wordt. daarmee blijft in het midden of 
het Hof in algemene zin van mening is dat over een 
boedelschuld geen rente verschuldigd raakt. Voor 
zover dat standpunt in rov. 4.6 van het oordeel van 
het Hof besloten zou liggen, is dat oordeel onjuist. 
Voor zover het Hof zou menen dat in dit geval geen 
rente over de Huur-boedelschuld is gaan lopen, is 
het on be grij pe lijk, omdat aan es sen tië le stellingen 
van [eiseres] voorbij is gegaan.
8. Bij be ant woor ding van de vraag of over een 
boedelschuld rente verschuldigd wordt, dient voor-
op te staan dat boedelschuldeisers hun vorderingen 
niet ter verificatie hoeven in te dienen en daarmee 
in feite ‘bui ten’ het faillissement staan. Op de vorde-
ring(en) die zij jegens de boedel hebben, zijn in be-
ginsel de bepalingen uit Boek 6 BW van toepassing, 
waar on der die met betrekking tot het verschuldigd 
worden van rente (dan wel de contractuele afspra-
ken die par tij en daarvoor in de plaats stellen). In de 
literatuur wordt daarom dan ook breed aan ge no-
men dat over een boedelschuld de wettelijke (han-
dels)rente, dan wel een contractuele rente, ver-
schuldigd raakt.
9. Zou het Hof menen dat in het voorliggende 
geval geen rente is gaan lopen, dan is dat oordeel 
on be grij pe lijk. Het Hof heeft in het midden gelaten 
of de rente die over de Huur-boedelvordering ver-
schuldigd zou worden de wettelijke (handels)rente 
is of een contractueel overeengekomen rente. daar-
mee is het Hof voorbij gegaan aan de stellingen van 
[eiseres] dat 1) tussen [eiseres] en [A] een huur over-
een komst is gesloten waarop algemene voorwaar-
den van toepassing zijn verklaard, 2) dat op grond 
van die algemene voorwaarden de huurder door het 
enkele verloop van een betaaltermijn in verzuim is, 
3) dat bij niet- tijdige voldoening van een betaalter-
mijn de huurder een contractueel overeengekomen 
rente verschuldigd wordt en 4) dat [A] de betaalter-

3 Zie art. 483e Rv.
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mijnen niet (tijdig) heeft voldaan, waardoor rente 
verschuldigd is geraakt.4
10. Het Hof on der zoekt of rente over de 
Huur-boedelschuld kwalificeert als boedelschuld 
van de derde categorie uit het arrest Koot Beheer/Ti
deman q.q., door te on der zoeken of de Curatoren in 
hun hoedanigheid in verzuim zijn met het voldoen 
van de Huur-boedelschuld. Of een curator in zijn 
hoedanigheid in verzuim is met het voldoen van een 
boedelschuld is echter irre le vant; het gaat erom of 
een curator in strijd met een door hem na te leven 
verbintenis of ver plich ting handelt. Het verzuim bij 
de betaling van een op grond van art. 39 Fw ontsta-
ne boedelschuld, voor zover dit verzuim noodzake-
lijk is om rente over die boedelschuld verschuldigd 
te laten worden, dient niet aanwezig te zijn bij de 
curator (in hoedanigheid), maar bij de schuldenaar 
van de boedelschuld (de failliet). Gronden waarom 
het verzuim niet in zou treden, zoals een beroep op 
de artikelen 6:37 of 6:75 BW, dienen dan ook aan-
wezig te zijn aan de zijde van de failliet (en niet aan 
de zijde van de curator).
11. Zou het Hof menen dat in dit geval vereist 
is dat de Curatoren in verzuim zijn omdat anders 
geen verzuim zou zijn ingetreden (bij [A]), dan is dat 
oordeel on be grij pe lijk. [Eiseres] en [A] hebben op de 
tussen hen gesloten huur over een komst algemene 
voorwaarden van toepassing verklaard waarin is 
opgenomen dat de huurder door het enkele verloop 
van een betaaltermijn in verzuim is. Nu de betaal-
termijnen voor de huur onvoldaan zijn verstreken, 
is [A] automatisch in verzuim geraakt. Het Hof heeft 
niet uiteengezet waarom [A] niet in verzuim zou 
zijn geraakt, dan wel waarom náást [A] ook de Cura-
toren in verzuim zouden moeten zijn om rente over 
de Huur-boedelschuld verschuldigd te laten raken.

  Onderdeel 3: Het Hof heeft ten onrechte 
geoordeeld dat de Curatoren niet in 
verzuim waren ter zake van de Huur-
boedelschuld

12. Het Hof zet in rov. 4.6 voorop dat beta-
lingsonmacht normaliter aan het intreden van ver-
zuim niet in de weg staat. Volgens het Hof is dat an-
ders indien een curator in zijn boedel een 
verbintenis aantreft die bui ten zijn ‘schuld’ om niet 
uit de boedel voldaan kan worden, omdat de niet- 
beta ling van de boedelschuld dan niet aan de cura-
tor is toe te rekenen (art. 6:75 BW). deze uit zon de-
ring vindt echter geen steun in het recht. Het 
toevallige feit dat een (rente)vordering uit een fail-
lissementsboedel betaald dient te worden, ont-
neemt aan de schuldenaar niet de ver plich ting de 
vordering te voldoen. Het al dan niet (direct) kun-
nen voldoen van een schuld (zowel binnen als bui-
ten faillissement) ligt in de ri si cosfeer van de schul-
denaar, niet in de ri si cosfeer van de schuldeiser. Niet 

4 Zie de Memorie van Grieven, paragraaf 3.3.1 en 3.4, waarin 
wordt verwezen naar de tussen par tij en geldende Algemene 
Bepalingen Huur over een komst Kantoorruimte (ROZ-model 
2003), waarvan de artikelen 17.2 en 18.2 zien op de hier be-
sproken materie.

valt in te zien waarom het verzuim van de schulde-
naar niet zou intreden of zou eindigen ingeval van 
faillissement van de schuldenaar dan wel dat jegens 
de curator in het faillissement geen beroep op het 
verzuim van de schuldenaar zou kunnen worden 
gedaan. Om soort ge lijke redenen is daarnaast het 
standpunt van het Hof onjuist, zeker in algemene 
zin, dat de ver plich ting om rente te betalen over een 
boedelschuld volgens de in het verkeer geldende 
opvattingen niet voor rekening van de curator (lees: 
de faillissementsboedel) zou komen (art. 6:75 BW). 
Ten slotte zorgt ook art. 6:37 BW er niet voor dat er 
geen verzuim intreedt; dit artikel ziet op gevallen 
die in de ri si cosfeer liggen van de schuldeiser, terwijl 
het niet kunnen betalen van (rente)vorderingen uit 
een faillissementsboedel in de ri si cosfeer van de 
schuldenaar gelegen is. Het Hof heeft geen redenen 
aangedragen waarom dit alles in het on der ha vi ge 
geval anders zou zijn.
13. Hoe dan ook had het Hof dienen te oorde-
len dat verzuim in ieder geval aanwezig was ten 
aanzien van het gedeelte van de Huur-boedelvorde-
ring dat de Curatoren ponds ponds ge wijs hadden 
dienen uit te keren. Een an ders lui dend oordeel van 
het Hof is onjuist, dan wel (niet gemotiveerd en 
daarmee) on be grij pe lijk.

Voorwaardelijk incidenteel cassatiemiddel:

Schending van het recht en/of verzuim van het 
vorm ver eis te van een toereikende motivering door-
dat het Hof heeft geoordeeld als vermeld in r.o. 4.6 
(en/of in enige andere overweging) van zijn arrest, 
zulks ten onrechte om de navolgende, mede in on-
derling verband en samenhang in aan mer king te 
nemen redenen:

1 Boedelvordering ter zake van huur niet 
opeisbaar

Voor zover in r.o. 4.6 (en/of in enige andere overwe-
ging van het bestreden arrest) het oordeel besloten 
ligt (i) dat de on der ha vi ge boedelvordering ter zake 
van huur over de boedelperio de reeds opeisbaar is 
en/of (ii) dat de curatoren daarom, door niet onmid-
dellijk tot voldoening over te gaan, reeds in strijd 
zouden (kunnen) handelen met een door hen in 
hun hoedanigheid na te leven verbintenis of ver-
plich ting als bedoeld in r.o. 3.7.1 van het arrest Koot 
Beheer/Tideman,1 getuigt dat van een onjuiste 
rechtsopvatting, althans is dat oordeel ontoereikend 
gemotiveerd.

Het hof miskent in dat geval (i) dat een boedel-
vordering (althans een boedelvordering uit hoofde 
van art. 39 Fw) niet opeisbaar is (zodat reeds daar-
om van verzuim geen sprake kan zijn), zolang niet 
vaststaat (althans de curator niet kan overzien) dat 
voor (integrale) voldoening van de boedelschulden 
(van eenzelfde rang) afdoende ruimte in de boedel 

1 HR 19 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY6108.
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aanwezig is.2 In het verlengde daarvan miskent het 
hof in dat geval voorts (ii) dat de curator die in een 
zo da nige si tu a tie niet onmiddellijk overgaat tot vol-
doening van een boedelschuld, niet in strijd handelt 
met een door hem in zijn hoedanigheid na te leven 
verbintenis of ver plich ting als bedoeld in r.o. 3.7.1 
van het arrest Koot Beheer/Tideman.

Indien het hof het in de vorige alinea gestelde 
niet heeft miskend, is het in de eerste alinea bedoel-
de oordeel on be grij pe lijk, althans onvoldoende ge-
motiveerd, in het licht van (a) het in cassatie vast-
staande feit dat in het on der ha vi ge faillissement niet 
vaststaat dat voor integrale voldoening van de boe-
delschulden (van eenzelfde rang) afdoende ruimte 
in de boedel aanwezig is,3 alsmede (b) de daarop ge-
stoelde es sen tië le stelling van de curatoren dat de 
on der ha vi ge boedelvordering niet opeisbaar is (zo-
dat reeds om die reden van verzuim geen sprake 
kan zijn).4 Genoemd oordeel is voorts niet te rijmen 
met het (in het kader van de be oor de ling van grief 1 
gegeven) oordeel dat de vordering tot betaling van 
de on der ha vi ge boedelschuld, niet toewijsbaar is,5 
welk oordeel impliceert dat geen nakoming van de 
betrokken verbintenis kan worden gevorderd, het-
geen betekent dat die verbintenis niet opeisbaar is. 
In zoverre is het bestreden arrest dus innerlijk te-
genstrijdig.

Het voorgaande wordt niet anders indien een 
vordering, zoals de on der ha vi ge huurvordering, in 
de rechtsverhouding tussen de schuldeiser en de 
gefailleerde wel opeisbaar is (bij voor beeld op grond 
van een contractuele vervaltermijn). Voor de opeis-
baarheid van een boedelvordering6 is immers niet 
de rechtsverhouding tussen de schuldeiser en de 
gefailleerde, maar die tussen de boedelschuldeiser 
en de curator, doorslaggevend.7

2 Niet voldaan aan eisen art. 6:82 en 6:83 BW
Voor zover in r.o. 4.6 het oordeel besloten ligt dat ter 
zake van de on der ha vi ge boedelschuld is voldaan 
aan de eisen van art. 6:82 en 6:83 BW, nu de huur-
over een komst tussen [eiseres] (de schuldeiser) en 
[A] B.V. (de gefailleerde) mogelijk een fatale termijn 
voor nakoming van de huurpenningen be vatte, ge-
tuigt dat van een onjuiste rechtsopvatting althans is 
dat oordeel ontoereikend gemotiveerd.

2 Vgl. HR 21 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:3080 (CZ/Scholtes 
q.q.), r.o. 3.4.2. Vgl. ook HR 13 juni 2003,  
ECLI:NL:HR:2003:AF3413 (Pro Call), r.o. 4, jo de conclusie vóór 
dat arrest, ECLI:NL:PHR:2003:AF3413, sub 5.41.

3 Zie r.o. 4.2 van het bestreden arrest. Het oordeel van het hof 
dat in het on der ha vi ge faillissement niet vaststaat dat voor in-
tegrale voldoening van de boedelschulden (van eenzelfde 
rang) afdoende ruimte in de boedel aanwezig is, wordt als zo-
da nig in cassatie niet bestreden.

4 Zie MvA, § 3.8 (sub a), 4.4, 4.5, 4.9, 9.4; CvA, § 4.1.2, 4.9.7, 4.9.8; 
pleit aan te ke ningen mr. R.J. van Betten (eerste aanleg), § 3.

5 Zie r.o. 4.2 van het bestreden arrest.
6 Ook een boedelvordering ex art. 39 Fw.
7 Hetgeen even eens geldt voor het verzuim (waar on der de toe-

rekenbaarheid), zoals het hof in r.o. 4.6 (in elk geval bij de be-
oor de ling van de toerekenbaarheid) heeft on der kend.

Het hof miskent in dat geval dat voor de vraag of 
ter zake van een boedelschuld8 is voldaan aan de ei-
sen van art. 6:82 en 6:83 BW, niet de rechtsverhou-
ding tussen de schuldeiser en de gefailleerde, maar 
die tussen de boedelschuldeiser en de curator, door-
slaggevend is.9

Indien het hof dat niet heeft miskend, is het ge-
noemde oordeel, zon der nadere motivering, on be-
grij pe lijk, aangezien het hof niet heeft vastgesteld 
dat de curatoren op toereikende wijze in gebreke 
zijn gesteld of dat op andere wijze is voldaan aan de 
eisen van art. 6:82 en 6:83 BW.10

Conclusie A-G mr. R.H. de Bock:

In deze zaak is in de eerste plaats aan de orde of het 
hof de curatoren had moeten veroordelen tot beta-
ling van een gedeelte van de huurboedelschuld aan 
verhuurder [eiseres], nu de omvang van de boedel 
op dat moment geen integrale betaling van de boe-
delschuld toeliet maar mogelijk wel ruimte bood 
voor gedeeltelijke voldoening. de tweede vraag is of 
— aan ge no men dat over de niet tijdig betaalde 
huurtermijnen (de huurboedelschuld) vertragings-
rente is verschuldigd — die vertragingsrente zelf ook 
een boedelschuld oplevert. deze vraag moet naar 
mijn mening bevestigend worden beantwoord.

1 Feiten
In cassatie kan worden uitgegaan van de volgende 
feiten, grotendeels ontleend aan rov. 2.1 sub a tot en 
met j van het arrest van het ge rechts hof den Haag 
van 11 februari 2020.1
1.1 [Eiseres] verhuurde met ingang van 1 mei 
2017 aan [A] B.V. (hierna: [A]) de be drijfs- en kan-
toorruimte aan de [a-straat 1] te [plaats]. Op de 
huur over een komst zijn van toepassing: de “ALGE-
MENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KAN-
TOORRUIMTE en andere Be drijfs ruim te in de zin 
van artikel 7:230a BW”, opgesteld door de Raad 
voor Onroerende Zaken en gedeponeerd bij de grif-
fie van de rechtbank den Haag op 11 juli 2003 (hier-
na: de ABHK ROZ).
1.2 In de ABHK ROZ is on der meer het volgen-
de bepaald:

“Betalingen
18.1. de betaling van de huur prijs (…) zal uiter-
lijk op de vervaldata (…) geschieden (…).
18.2. Telkens indien een uit hoofde van de huur-
over een komst door huurder verschuldigd be-
drag niet prompt op de vervaldag is voldaan, 
verbeurt huurder aan verhuurder van rechts we-

8 Aan ge no men dat die opeisbaar is.
9 Zoals het hof in elk geval bij de be oor de ling van de — even-

eens voor het vaststellen van het verzuim re le vante — toere-
kenbaarheid heeft on der kend.

10 Vgl. MvA, § 4.6 en 4.7.
1 Hof den Haag 11 februari 2020, ECLI:NL:GHdHA:2020:153, 

JOR 2020/180, m.nt. A. Steneker. Het arrest is ook becommen-
tarieerd door T.T. van Zanten, ‘de ver plich ting tot betaling van 
boedelschulden en de verschuldigdheid van rente in geval 
van een boedelfaillissement’, TvI 2020/29.
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ge per kalendermaand vanaf de vervaldag van 
dat bedrag een direct opeisbare boete van 2% 
van het verschuldigde per kalendermaand, 
waarbij elke ingetreden maand als een volle 
maand geldt met een mi ni mum van € 300 per 
maand.”

1.3 Bij beschikking van de rechtbank Gel der-
land, locatie Zut phen, van 14 april 2015 is aan [A] 
voorlopige surseance van betaling verleend. Bij be-
schikking van 16 april 2015 is de surseance inge-
trokken en is [A] in staat van faillissement verklaard.
1.4 Op de datum van faillissement bedroeg de 
door [A] verschuldigde huur prijs € 73.478,34 exclu-
sief btw per maand.
1.5 Bij brief van 20 juli 2015 hebben de curato-
ren de huur over een komst op de voet van artikel 39 
Fw opgezegd per 31 oktober 2015.
1.6 Bij brief van 24 juli 2015 heeft [eiseres] de 
curatoren een overzicht verschaft van haar huurvor-
deringen, waarbij zij de facturen voor de huur 
‘april-heden’ heeft bijgesloten. Zij heeft aangekon-
digd maandelijks facturen voor de huur te zullen 
sturen.
1.7 Bij brief van 9 september 2015 hebben de 
curatoren on der meer het volgende bericht aan de 
vertegenwoordiger van [eiseres]:

“Zoals in mijn antwoordbrief van 26 augustus jl. 
reeds aangegeven, noteerde ik de vorderingen 
ad € 317.108,02 en € 266.726,37 op de lijst van 
voorlopig erkende concurrente crediteuren.
In dit stadium kan ik nog niet aangeven of een 
uitkering aan crediteuren kan plaatsvinden.”

de genoteerde vordering van in totaal € 583.834,39 
betreft de huurvordering van [eiseres] over de 
perio de vanaf de surseance tot het einde van de 
huur over een komst (hierna: de boedelperio de).
1.8 In het 7e openbare faillissementsverslag 
(ver slag pe ri o de 1 juni 2017 tot 1 december 2017) is 
vermeld dat het saldo van de boedelrekening per 1 
december 2017 € 11.746.866,56 bedraagt en er voor 
€ 12.900.000 aan boedelvorderingen bij de curato-
ren is ingediend. Op p. 7 respectievelijk 17 van het 
verslag is on der meer vermeld:

“België
Zoals hierboven in de inleiding al is aangegeven 
en uitvoerig is toegelicht in het vorige verslag 
heeft mr. P. Trip namens curatoren alle Belgische 
werk ne mers geïnformeerd over de erkenning en 
kwalificatie van de door die werk ne mers inge-
diende vorderingen. Curatoren hebben het stand-
punt ingenomen dat het meest substantiële deel 
van de ingediende vorderingen, de zgn. ‘verbre-
kingsvergoeding’ (deels) als niet verifieerbaar be-
schouwd moet worden (in totaal ca. € 2,2 mio op 
een vordering van in totaal van € 3,9 mio). Naar 
aanleiding daarvan heeft een (relatief) beperkt 
aantal werk ne mers gereageerd. Vrij recent is ook 
een reactie binnengekomen namens de vakver-
eniging van handelsvertegenwoordigers. Zij heb-
ben nog een aantal vragen gesteld. Ook het FSO 
heeft gereageerd en verzocht om een toelichting 
op de vermelde bedragen. Een groot deel van de 

vordering die het FSO heeft ingediend (uit hoofde 
van door haar overgenomen loon door be ta lings-
ver plich tingen richting de werk ne mers) is door 
curatoren als niet verifieerbaar gekwalificeerd, 
zodat zij belang heeft bij een toelichting daarop. 
In de komende ver slag pe ri o de zal een bijeen-
komst worden georganiseerd voor het FSO en de 
werk ne mersvertegenwoordiging waarin nog een 
nadere toelichting zal worden gegeven en vragen 
beantwoord kunnen worden. de curatoren ver-
wachten in de komende perio de ook ten aanzien 
van deze vorderingen het passief in der minne 
‘definitief’ te kunnen vaststellen.”
“Aangezien gelet op de staat van baten en lasten 
mogelijkerwijs op enig moment een uitkering 
aan (preferente) faillissementscrediteuren zou 
kunnen worden gedaan, hebben curatoren in 
overleg met de rechter-commissaris ervoor ge-
kozen om ter voorbereiding op een nader te be-
palen verificatievergadering te komen tot een 
volledige inventarisatie en be oor de ling van het 
aangemelde concurrente passief.”

1.9 In de staat van baten en lasten per 1 augus-
tus 2018 is vermeld dat het saldo van de boedelre-
kening exclusief nog verwachte baten ruim 
€ 11.969.483 bedraagt en er voor € 12.080.860 aan 
boedelvorderingen is ingediend (exclusief  eventuele 
rentebedragen). Tot de vermelde boedelcrediteuren 
behoren:

“Aanspraken werk ne mers België (totaal) 
€ 3.892,988 
(…)”

1.10  Op 19 februari 2018 is er in het Centraal In-
solventieregister een uitnodiging voor de verifica-
tievergadering op 21 september 2018 gepubliceerd.
1.11  Kort voor het wijzen van het hofarrest op 
11 februari 2020 hebben de curatoren de huurboe-
delschuld betaald aan [eiseres].2

2 Procesverloop
2.1 Bij inleidende dagvaarding van 14 maart 
2017 heeft [eiseres] gevorderd, met nevenvorderin-
gen en zo mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: (i) de 
betaling van een bedrag van € 584.434,39 vermeer-
derd met de contractuele, althans wettelijke (han-
dels)rente vanaf diverse alternatieve ingangsdata 
tot voldoening; en (ii) de contractuele, althans for-
faitair bepaalde, bui ten ge rech te lijke incassokosten 
(BIK); en (iii) de veroordeling van de curatoren in de 
daad wer ke lijk gemaakte proceskosten, althans die 
kosten volgens het liquidatietarief.
2.2 de curatoren hebben verweer gevoerd en 
op 7 no vem ber 2017 heeft een comparitie plaatsge-
vonden.
2.3 Bij vonnis van 7 december 2017 heeft de 
kantonrechter de vorderingen van [eiseres] afgewe-
zen en haar in de proceskosten veroordeeld.3

2 Zie de s.t. van de curatoren on der punt 1.4 en de s.t. van [eise-
res] p. 7 noot 27.

3 Rechtbank Rot ter dam (zittingsplaats dor drecht) 7 december 
2017, zaaknr. 5829603 CV EXPL 17-2334 (niet gepubliceerd).
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2.4 [Eiseres] heeft hoger beroep ingesteld. Bij 
memorie van grieven heeft zij haar eis vermeerderd 
en gevorderd, naast alsnog toewijzing van hetgeen 
in eerste aanleg is afgewezen, zo mogelijk uitvoer-
baar bij voorraad, voor recht te verklaren dat (i) in-
dien en voor zover een boedelvordering niet vol-
daan wordt, rente verschuldigd is vanaf de 
vervaldatum van de factuur; (ii) de rente over de be-
doelvorderingen zelf ook als bedoelschuld moeten 
worden gekwalificeerd; en (iii) op deze rente het 
overeengekomen renteregime, of het regime van de 
wettelijke (handels)rente van toepassing is.
2.5 Bij arrest van 11 februari 20204 heeft het 
ge rechts hof den Haag het vonnis van de kanton-
rechter bekrachtigd en de bij wijze van eisvermeer-
dering in hoger beroep ingestelde vorderingen, 
strekkende tot toewijzing van verklaringen voor 
recht, afgewezen. [Eiseres] is in de proceskosten ver-
oordeeld.
2.6 Op 11 mei 2020 heeft [eiseres] — tijdig — 
beroep in cassatie ingesteld. de curatoren hebben 
een verweerschrift ingediend en voorwaardelijk in-
cidenteel cas sa tie be roep ingesteld. [Eiseres] heeft 
daartegen verweer gevoerd. Beide par tij en hebben 
hun standpunten schriftelijk toegelicht. [Eiseres] 
heeft afgezien van repliek en de curatoren hebben 
gedupliceerd.

3 Juridisch kader
3.1 Het gaat in deze zaak in essentie om twee 
vragen:
(i)  Had het hof de huurboedelschuld van [ei-
seres] moeten toewijzen voor zover de toestand van 
de boedel dat toeliet?
(ii)  Is de rente die verschuldigd is over de niet 
tijdig betaalde huurtermijnen een boedelschuld?
Ter inleiding geldt het volgende.
3.2 Een van de grondbeginselen van het faillis-
sementsrecht is het fixatiebeginsel, dat inhoudt dat 
door de intreding van het faillissement de rechtspo-
sitie van alle bij de boedel betrokkenen onverander-
lijk wordt.5 Aan het fixatiebeginsel kunnen twee as-
pecten worden on der scheiden.6 In de eerste plaats 
vindt fixatie van de tot het faillissementsvermogen 
be ho ren de activa plaats, in die zin dat zij aan de 
macht van de schuldenaar en die van de individuele 
schuldeisers worden onttrokken. In de tweede 
plaats worden de passiva gefixeerd. dat impliceert 

4 Hof den Haag 11 februari 2020, ECLI:NL:GHdHA:2020:153, 
JOR 2020/180, m.nt. A. Steneker.

5 Zie on der meer HR 18 december 1987,  
ECLI:NL:HR:1987:Ad0106, NJ 1988/340 m.nt. Van der Grinten 
(OAR/ABN); HR 23 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:424, NJ 
2018/290 m.nt. F.M.J. Verstijlen (Credit Suisse/Jongepier q.q. II) 
en G.W. Baron van der Feltz, Geschiedenis van de Wet op het 
Faillissement en de surséance van betaling, deel II, Haar lem: de 
erven F. Bohn 1897, p. 126.

6 T.T. van Zanten, De over een komst in het insolventierecht (Recht 
en Praktijk, nr. InsR3), de ven ter, Kluwer 2012/2.3.1 e.v. Zie ver-
der over het fixatiebeginsel B. Wessels, Verificatie van schuld
vorderingen (Wessels Insolventierecht nr. V), de ven ter: Wolters 
Kluwer 2020/5113 en N.J. Polak & M. Pannevis, Insolventie
recht, de ven ter: Kluwer 2017, p. 6.

dat alleen vorderingen die op de datum van het fail-
lissement reeds bestonden, kunnen worden ver-
haald op het vermogen van de failliet (de boedel). 
daarbij is de datum van het faillissement ook beslis-
send voor de tussen de schuldeisers geldende rang-
or de. Als gevolg van het faillissement kunnen 
schuldeisers in beginsel niet langer op individuele 
basis beslag leggen of exe cu tie maat re gelen treffen. 
Zij moeten hun faillissementsvordering ter verifica-
tie indienen bij de curator (art. 26 Fw), die het alge-
meen faillissementsbeslag op het vermogen van de 
gefailleerde ten behoeve van de schuldeisers afwik-
kelt.7
3.3 Uit het voorgaande volgt dat vorderingen die 
pas door het faillissement of na het faillissement ont-
staan in beginsel niet voor verificatie in aan mer king 
komen. der ge lij ke vorderingen bestonden immers 
nog niet op de aanvangsdatum van het faillissement. 
Voor der ge lij ke ‘post-faillissementsvorderingen’ kan 
in beginsel geen verhaal op de boedel worden geno-
men.8 Op deze hoofdregel bestaan echter twee uit-
zon de ringen.
3.4 In de eerste plaats geldt een uit zon de ring 
voor vorderingen die na faillietverklaring zijn ont-
staan uit een ten tijde van het intreden van het fail-
lissement reeds bestaande rechtsverhouding.9
3.5 In de tweede plaats geldt een uit zon de ring 
voor na faillietverklaring ontstane vorderingen die 
kunnen worden aangemerkt als boedelvordering en 
die dus een boedelschuld opleveren.10

3.6 de Faillissementswet kwalificeert in een 
beperkt aantal gevallen een vordering als boedel-
schuld, maar de wet be vat geen nadere uitwerking 
van het begrip. de memorie van toelichting bij het 
ontwerp van het uiteindelijke art. 28 Fw omschrijft 
boedelschulden als ‘die schulden, welke eene onmid
dellijke aanspraak op den boedel geven, welke, als ko
mende ten laste van den curator in zijne qualiteit, door 
deze onmiddellijk uit den boedel moeten worden vol
daan, zon der dat daarvoor verificatie noodig is (…)’.11

3.7 de grondslag van de boedelschuld moet 
worden gezocht in de gedachte dat de schulden die 
de curator ten behoeve van de door hem te beharti-
gen belangen maakt, moeten worden voldaan vóór-
dat die belangen zelf aan bod komen.12

3.8 Uit de wet en de parlementaire geschiede-
nis volgt niet duidelijk welke vorderingen als boe-
delschuld kwalificeren en wat daarvoor de grond is. 

7 B. Wessels, Vereffening van de boedel (Wessels Insolventierecht 
nr. VII), de ven ter: Wolters Kluwer 2021/7076 en N.J. Polak & 
M. Pannevis 2017, p. 312 e.v.

8 B. Wessels, Vereffening van de boedel (Wessels Insolventierecht 
nr. VII), de ven ter: Wolters Kluwer 2021/7076.

9 HR 23 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:424, NJ 2018/290 m.nt. 
F.M.J. Verstijlen (Credit Suisse/Jongepier q.q. II), rov. 3.5.4. Zie 
verder B. Wessels, Vereffening van de boedel (Wessels Insolven
tierecht nr. VII), de ven ter: Wolters Kluwer 2021/7076.

10 B. Wessels, Vereffening van de boedel (Wessels Insolventierecht 
nr. VII), de ven ter: Wolters Kluwer 2021/7075.

11 G.W. Baron van der Feltz, Geschiedenis van de Wet op het Fail
lissement en de surséance van betaling, deel I, Haar lem: de er-
ven F. Bohn 1896, p. 384.

12 F.M.J. Verstijlen, De faillissementscurator (diss. Til burg), de-
ven ter: Tjeenk Willink 1998, p. 165.
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Tot april 2013 was de lijn in de rechtspraak van de 
Ho ge Raad dat sprake was van een boedelschuld als 
dat (i) volgde uit de wet of (ii) als was voldaan aan 
het zogeheten ‘toedoen-criterium’.13 Op dit laatste 
criterium is in de literatuur veel kritiek geuit. Toe-
passing van het toedoen-criterium zou resulteren in 
een te extensieve benadering van het begrip boedel-
schuld, met als gevolg een verslechtering van de po-
sitie van de pre-faillissementsschuldeisers.14

3.9 Met het arrest Koot Beheer/Tideman q.q. is 
de Ho ge Raad teruggekomen van de door hem aan-
gehouden ruime formulering van boedelschulden. 
de Ho ge Raad overweegt dat boedelschulden in de 
zin van de Faillissementswet:15

“(…) slechts die schulden [zijn] die een onmid-
dellijke aanspraak geven jegens de faillisse-
mentsboedel hetzij ingevolge de wet, hetzij om-
dat zij door de curator in zijn hoedanigheid zijn 
aangegaan, hetzij omdat zij een gevolg zijn van 
een handelen van de curator in strijd met een 
door hem in zijn hoedanigheid na te leven ver-
bintenis of ver plich ting. On der het aangaan van 
een schuld door de curator in deze zin is te ver-
staan dat de curator deze schuld op zich neemt 
bij een rechts han de ling, doordat zijn wil daarop 
is gericht (art. 3:33 en 35 BW).”

3.10  Het arrest introduceert hiermee drie cate-
gorieën van boedelschulden: (i) schulden die een 
boedelschuld zijn ingevolge de wet; (ii) schulden die 
door de curator in zijn hoedanigheid zijn aange-
gaan, waar on der is te verstaan dat de curator de 
schuld op zich neemt bij een rechts han de ling, door-
dat zijn wil daarop is gericht (art. 3:33, 3:35 BW) en 
(iii) schulden die een gevolg zijn van een handelen 
van de curator in strijd met een door hem in zijn 
hoedanigheid na te leven verbintenis of ver plich-
ting.
3.11  In de on der ha vi ge zaak gaat het om een 
boedelschuld die op de wet is gebaseerd, namelijk 
op art. 39 Fw. Art. 39 Fw regelt de gevolgen van een 
faillissement voor lopende huur over een komsten (in 
het geval de huurder in staat van faillissement is 
verklaard).16 de regeling houdt in, kort gezegd, dat 
zowel de curator als de verhuurder bevoegd zijn om 
de lopende huur over een komst op te zeggen, en dat 
vanaf de dag der faillietverklaring de huur prijs een 
boedelschuld is. Zolang de curator geen gebruik 
maakt van de mogelijkheid om de huur tussentijds 
te doen eindigen, duurt de huurverhouding zoals 

13 Zie HR 28 september 1990, ECLI:NL:HR:1990:Ad1243, NJ 
1991/305 m.nt. P. van Schilfgaarde (De Ranitz q.q./Ontvanger); 
HR 12 no vem ber 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1136, NJ 1994/229 
m.nt. W.M. Kleijn (Frima q.q./[…]) en HR 18 juni 2004, 
ECLI:NL:PHR:2004:AN8170, NJ 2004/617 m.nt. P. van Schilf-
gaarde (Circle Plastics).

14 Zie over deze kritiek de conclusie van A-G Wissink voor HR 19 
april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY6108, NJ 2013/291 m.nt. F.M.J. 
Verstijlen (Koot Beheer/Tideman q.q.), on der 2.7.1 e.v.

15 HR 19 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY6108, NJ 2013/291 m.nt. 
F.M.J. Verstijlen (Koot Beheer/Tideman q.q.), rov. 3.7.1.

16 Zie over art. 39 Fw on der meer B. Wessels, Gevolgen van fail
lietverklaring (1) (Wessels Insolventierecht nr. II), de ven ter: 
Wolters Kluwer 2019/2509 e.v.

die voor het faillissement gold, onge wij zigd voort, 
zo overwoog de Ho ge Raad in het arrest Van der 
Maas q.q./Heineken.17 In die huurverhouding geldt 
nog steeds de gefailleerde — en niet de boedel — als 
huurder.
3.12  de regeling van art. 39 Fw brengt mee dat 
de curator die in het belang van de boedel geen ver-
dere uitvoering aan de lopende huur over een komst 
wenst te geven, de huur over een komst dient op te 
zeggen. Als hij dat niet doet, loopt de boedelschuld 
ter zake van de huur op. Bij opzegging door de cura-
tor van de huur over een komst is slechts de huur die 
verschuldigd is over de (beperkte) perio de na de 
faillietverklaring tot aan de opzegging een boedel-
schuld.18

3.13  de be lang rijk ste kenmerken van boedel-
schulden zijn de volgende.19 Boedelschulden behoe-
ven geen verificatie en kunnen daarom bui ten het 
faillissement om tegen de curator worden ingesteld. 
Boedelschulden geven een onmiddellijke aanspraak 
op de boedel en dienen door de curator onmiddel-
lijk uit de boedel te worden voldaan.20

3.14  Een boedelschuld roept een rechtsbetrek-
king in het leven tussen een boedelschuldeiser en 
de curator (in diens hoedanigheid als beheerder van 
het faillissementsvermogen). deze rechtsbetrekking 
is ver mo gens rechtelijk van aard en wordt dus be-
heerst door de regels van het burgerlijk recht.21

3.15  ‘Technisch-ju ri disch’ zijn boedelschulden 
nog steeds schulden van de gefailleerde. de reden 
daarvoor is dat de boedel niet gezien wordt als een 
zelfstandig rechtssubject.22

4 Bespreking van het principaal 
cassatiemiddel

4.1 Het principaal cassatiemiddel bestaat uit 
twee on der de len.
4.2 On der deel I is gericht tegen rov. 4.2 van het 
bestreden arrest. Het hof overweegt daarin dat [ei-
seres] de afwijzing door de rechtbank van haar be-
talingsvordering bestrijdt met de stelling dat voor 
de toewijsbaarheid daarvan maatgevend is of vast-
staat dat voor integrale voldoening van de boedel-
schulden (van een zelfde rang) afdoende ruimte in 
de boedel aanwezig is, en dat in het on der ha vi ge ge-
val aan dat criterium is voldaan.
4.3 Geklaagd wordt dat het hof er met dat oor-
deel aan voorbijgaat dat [eiseres] wel betaling naar 

17 HR 15 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:665, JOR 2016/215 m.nt. 
N.E.d. Faber (Van der Maas q.q./Heineken), rov. 3.4.2.

18 HR 19 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY6108, NJ 2013/291 m.nt. 
F.M.J. Verstijlen (Koot Beheer/Tideman q.q.), rov. 3.6.2.

19 B. Wessels, Vereffening van de boedel (Wessels Insolventierecht 
nr. VII), de ven ter: Wolters Kluwer 2021/7081.

20 Zie G.W. Baron van der Feltz 1896, p. 384 en HR 28 no vem ber 
1930, NJ 1931, p. 253 e.v.

21 B. Wessels, Vereffening van de boedel (Wessels Insolventierecht 
nr. VII), de ven ter: Wolters Kluwer 2021/7084-7085.

22 F.M.J. Verstijlen, De faillissementscurator (diss. Til burg), de-
ven ter: Tjeenk Willink 1998, p. 168; N.E.d. Faber, Verrekening, 
Kluwer: de ven ter 2005, p. 572; T.T. van Zanten, De over een
komst in het insolventierecht (diss. Gro nin gen), de ven ter: Klu-
wer 2012, par. 2.2.1.3, met verdere verwijzingen.
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rato (‘pondsgewijs’) uit de boedel kan vorderen tot 
het bedrag waarvan vaststaat dat het (bij het opma-
ken van de slot uit de lings lijst) ten minste aan haar 
zal worden uitgekeerd. Het hof had daarom moeten 
vaststellen dat in ieder geval (gedeeltelijke) betaling 
van de huurboedelschuld had kunnen plaatsvinden. 
Het an ders lui dende oordeel van het hof is onjuist 
dan wel on be grij pe lijk, aldus [eiseres].
4.4 de kern van het betoog van [eiseres] bij on-
der deel I is dat als de boedel niet toereikend is voor 
integrale voldoening van een boedelschuld, of als 
niet duidelijk is of de boedel toereikend is om een 
boedelschuld integraal te voldoen, de boedelschuld-
eiser ten minste aanspraak kan maken op een ge-
deeltelijke toewijzing van de boedelschuld, name-
lijk voor dat gedeelte waarvan vaststaat dat het (bij 
het opmaken van de slot uit de lings lijst) ten minste 
aan haar zou worden uitgekeerd. Volgens [eiseres] 
had het hof dan ook moeten vaststellen welk ge-
deelte van de huurboedelschuld wél voor toewij-
zing in aan mer king zou komen en had het hof dat 
gedeelte moeten toewijzen.
4.5 Het recht op onmiddellijke aanspraak op 
betaling van een boedelschuld betekent niet dat er 
in alle gevallen een vorderingsrecht bestaat op inte-
grale en directe voldoening van de desbe tref fen de 
boedelschuld. Als er onvoldoende ruimte is in de 
boedel om de boedelschulden geheel te voldoen, 
zullen de boedelschuldeisers genoegen moeten ne-
men met een ponds-pondsgewijze verdeling van 
het boedelsaldo en krijgen zij slechts een gedeelte 
van hun boedelvordering voldaan. dat volgt uit het 
arrest De Ranitz q.q./Ontvanger:23

“(…) zo het actief van de boedel niet toereikend 
is om alle boedelschulden te voldoen, die schul-
den in beginsel naar evenredigheid van de om-
vang van elke schuld moeten worden voldaan, 
behoudens de daarvoor geldende wettelijke re-
denen van voorrang.”

4.6 Een boedelschuldeiser kan dus níet onmid-
dellijke en integrale voldoening van zijn boedel-
schuld vorderen, als niet vaststaat dat de omvang 
van de boedel voldoende is om alle boedelschulden 
uit te voldoen. Zie ook A-G Verkade in zijn conclusie 
voor het arrest Beatrixziekenhuis/Procall:24

“Het is juist dat boedelschulden een onmiddel-
lijke aanspraak geven op de boedel, en het is ook 
juist dat zij niet ter verificatie behoeven te wor-
den aangemeld. Zulks impliceert evenwel uit-
druk ke lijk niet dat die boedelschulden steeds 
ook onmiddellijk moeten worden voldaan. de 
curator kan immers pas tot volledige betaling 
overgaan indien hij kan overzien dat voor inte-
grale afdoening ruimte is. Mocht blijken dat er 
onvoldoende saldo is dan zullen de boedelcredi-
teuren met een ponds-pondsgewijze verdeling 
genoegen moeten nemen.”

23 HR 28 september 1990, ECLI:NL:HR:1990:Ad1243, NJ 1991/305, 
m.nt. P. van Schilfgaarde (De Ranitz q.q./Ontvanger), rov. 3.5.

24 HR 13 juni 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF3413, NJ 2004/196 
m.nt. W.M. Kleijn (Beatrixziekenhuis/Procall).

In rov. 4 van het arrest Beatrixziekenhuis/Procall on-
derschrijft de Ho ge Raad deze opvatting van Verka-
de.
4.7 Uit dit arrest volgt dat het er in feite op aan-
komt of ‘de curator kan overzien dat voor integrale af
doening ruimte is’. dat klinkt wat vrijblijvend. Van 
Zanten schrijft dan ook dat in een voorkomend ge-
val op zijn minst van de curator kan worden ver-
langd dat hij aantoont dat op dat moment — objec-
tief beschouwd — onzeker is of uiteindelijk van een 
toereikende boedel sprake zal zijn.25

4.8 In het arrest CZ/Scholtes q.q. is geoordeeld 
dat indien vaststaat dat de boedel onvoldoende ac-
tief heeft om een boedelvordering te voldoen, dat 
een grond oplevert voor afwijzing van die vordering, 
omdat bij de verdeling van het actief geen vorderin-
gen kunnen worden voldaan waarvoor de boedel 
niet de middelen heeft. Hiervoor is beslissend, zo 
overweegt de Ho ge Raad, de toestand van de boedel 
op het tijdstip dat de slot uit de ling plaatsvindt.26 dat 
betekende dat het hof in die zaak niet kon volstaan 
met een be oor de ling van de vraag of de omvang van 
de boedel op dat moment uitkering toeliet. Het hof 
had ook de subsidiaire vordering van CZ moeten be-
oordelen, die strekte tot betaling voor het geval op 
het tijdstip van de slot uit de ling wel voldoende mid-
delen be schik baar zouden zijn om haar vordering 
uit te voldoen.
4.9 Uit dit arrest wordt in de literatuur afgeleid 
dat de rechter in voorkomende gevallen een vorde-
ring tot voldoening van een boedelschuld moet aan-
houden tot het moment dat er duidelijkheid bestaat 
over de omvang van de boedel en de mogelijkheid 
om de desbe tref fen de boedelschuld te voldoen.27

4.10  Wan neer het arrest CZ/Scholtes q.q. wordt 
gelezen in samenhang met het arrest Beatrixzieken
huis/Procall, volgt daaruit dat een boedelschuldeiser 
aanspraak kan maken op de onmiddellijke voldoe-
ning van zijn boedelschuld voor het gedeelte (naar 
rato) waarvoor de boedel (naar verwachting) ruimte 
heeft op het tijdstip van de slot uit de ling. de curator 
kan dus niet verplicht worden om een boedelschuld 
steeds integraal en onmiddellijk te voldoen, maar is 
wel gehouden om de boedelschulden zo veel moge
lijk te voldoen.28

4.11  Probleem is echter dat [eiseres] in de on-
der ha vi ge zaak geen (subsidiaire) vordering heeft 
ingesteld met de strekking dat de curatoren zullen 
worden veroordeeld tot betaling van dat gedeelte 
van de huurboedelschuld, waarvoor de boedel (naar 
verwachting) ruimte heeft op het tijdstip van de 
slot uit de ling. de vast stel ling waarmee het hof rov. 
4.2 begint, dat [eiseres] de afwijzing door de recht

25 T.T. van Zanten, ‘de ver plich ting tot betaling van boedelschul-
den en de verschuldigdheid van rente in geval van een boe-
delfaillissement’, TvI 2020/29, par. 2.

26 HR 31 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:3080, JOR 2015/55 
m.nt. G.A.J. Boekraad (CZ/Scholtes q.q.).

27 Zie bijv. Boekraad in zijn noot in JOR 2015/55 bij het arrest.
28 T.T. van Zanten, ‘de ver plich ting tot betaling van boedelschul-

den en de verschuldigdheid van rente in geval van een boe-
delfaillissement’, TvI 2020/29, par. 3.
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bank van haar betalingsvordering bestrijdt met de 
stelling dat voor de toewijsbaarheid daarvan maatge
vend is of vaststaat dat voor integrale voldoening van 
de boedelschulden (van een zelfde rang) afdoende 
ruimte in de boedel aanwezig is, en dat in het on der
ha vi ge geval aan dat criterium is voldaan, is juist: dit 
is wat zij bij grief I (en in eerste aanleg) heeft aange-
voerd. Gevorderd is ook slechts (op dit punt) dat de 
curatoren worden veroordeeld tot betaling van een 
bedrag van € 584.439,39, dus de gehele boedel-
huurschuld.
4.12  Weliswaar geldt in zijn algemeen heid de 
regel dat als een vordering niet voor volledige toe-
wijzing in aan mer king komt, de rechter moet na-
gaan of toewijzing van het mindere in het gevorder-
de besloten ligt, en zo dat het geval is, het mindere 
moet toewijzen.29 Nu [eiseres] in de procedure ech-
ter volledig heeft ingezet op het standpunt dat de 
boedel onmiddellijke en integrale van haar gehele 
boedelhuurschuld toeliet, behoefde het hof naar 
mijn mening in de vorderingen van [eiseres] niet te 
lezen dat zij — zo die stelling niet op zou gaan — 
subsidiair een (naar rato) toewijzing van een ge-
deelte van de boedelhuurschuld wenste. daarbij is 
van belang dat het debat in fei te lij ke instanties uit-
sluitend is gegaan over de vraag of onmiddellijke en 
integrale voldoening van de boedelhuurschuld — 
gelet op de toestand van de boedel — mogelijk was, 
en dat de curatoren ook (uitsluitend) langs die lijn 
verweer hebben gevoerd. Om de vordering te lezen 
op de thans door [eiseres] verdedigde manier, had 
dus hoe dan ook heropening van het processuele 
debat moeten plaatsvinden.
4.13  Hierbij is bovendien in aan mer king te ne-
men dat de uitleg van het petitum een fei te lij ke 
kwestie is, die in beginsel is voorbehouden aan de 
feitenrechter. M.i. is de uitleg die het hof aan het pe-
titum heeft gegeven — door daarin níet te lezen dat 
[eiseres] (subsidiair) toewijzing van een gedeelte 
van de boedelhuurschuld wenste, voor zover de 
omvang van de boedel dat toeliet — niet on be grij pe-
lijk.
4.14  de conclusie is dat on der deel I niet tot cas-
satie kan leiden.
4.15  On der deel II is gericht tegen rov. 4.6. Het hof 
overweegt daarin het volgende:

“Vast staat dat de huur over de boedelperio de 
door wetsduiding een boedelschuld vormt van 
de eerste categorie: artikel 39 Fw. dit geldt niet 
voor de boete of rente die verschuldigd wordt in 
geval van niet- nako ming van deze huurschuld. 
Artikel 39 Fw bepaalt dit niet en het vloeit er ook 
niet logisch uit voort. Evident is dat deze ver-
plich ting, als zo da nig, evenmin kwalificeert als 
boedelschuld van de tweede categorie. Voor de 
vraag of een der ge lij ke ver plich ting op enig mo-
ment kwalificeert als boedelschuld van de derde 
categorie, dient naar het oordeel van het hof de 

29 Zie on der meer HR 29 oktober 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1116, 
NJ 1994/107 (met vervolg in HR 1 no vem ber 1996,  
ECLI:NL:HR:1996:ZC2185, NJ 1997, 134).

toestand van de boedel mede in aan mer king te 
worden genomen. Levert financieel onvermogen 
normaliter geen grond voor overmacht of niet 
toerekenbare vertraging op ter zake van een ver-
bintenis tot betaling van een geld som, er is reden 
om hierover anders te oordelen in het geval van 
de verbintenis van de faillissementscurator om 
een boedelschuld (als de on der ha vi ge, dat wil 
zeggen de huur over de boedelperio de) te vol-
doen. In zijn hoedanigheid heeft een faillisse-
mentscurator immers per definitie slechts de 
beschikking over de boedel als het (on der alge-
heel beslag liggende) aansprakelijk vermogen 
van de gefailleerde. de curator moet het dus 
doen met de boedel zoals hij deze (evt. na recon-
structie) aantreft. dit maakt dat het in beginsel 
niet aan zijn schuld is te wijten als dit vermogen 
ontoereikend blijkt te zijn om boedelschulden 
als de on der ha vi ge (geheel) te voldoen. Evenmin 
kan gezegd worden dat de niet- nako ming van 
der ge lij ke (niet-categorie ii) boedelschulden in 
dat geval krachtens de wet, een rechts han de ling 
(van de curator in hoedanigheid) of de in het 
verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening 
komt (artikel 6:75 BW). dit betekent dat voor 
zover de curator de be tref fen de schuld, exclusief 
rente, niet met inachtneming van de wettelijke 
rang or de uit de boedel kan voldoen, hij in zijn 
hoedanigheid niet in verzuim komt te verkeren 
en daarom in zoverre ook geen rente als boedel-
schuld verschuldigd wordt. Hetzelfde geldt — 
naar analogie van artikel 6:37 BW — in beginsel 
zolang voor hem onzeker is of hij de schuld al-
dus kan voldoen. dit betekent in het on der ha vi-
ge geding dat de gevorderde verklaring voor 
recht, die tot uit gangs punt neemt dat de rente 
zon der meer als boedelschuld kwalificeert vanaf 
de vervaldatum van de be tref fen de factuur, 
dient te worden afgewezen. (…)
de curatoren zijn om deze redenen nog niet in 
verzuim of in een si tu a tie waarin de vertraging 
aan hen kan worden toegerekend komen te ver-
keren,. Om die reden zijn zij nog geen rente als 
boedelschuld verschuldigd. Aan de vraag welk 
renteregime van toepassing is op de renteboe-
delschuld die mocht ontstaan in het geval dat de 
curatoren wel in verzuim mochten komen te 
verkeren, wordt niet toegekomen.”

4.16  Volgens het on der deel heeft het hof ten on-
rechte geoordeeld dat [eiseres] geen boedelvorde-
ring ter zake van de rente over de huurboedelschuld 
toekomt. de eerste klacht van het on der deel houdt 
in dat het hof hiermee heeft miskend dat rente als 
een boedelschuld gekwalificeerd moet worden. dat 
is om drie redenen het geval: (1) rente over een boe-
delschuld dient op basis van de wet als boedel-
schuld gekwalificeerd te worden; (2) voor de vraag 
of rente over de huurboedelschuld verschuldigd 
wordt is niet bepalend of de curatoren in hun hoe-
danigheid in verzuim zijn, en (3) de curatoren wa-
ren in dit geval in verzuim ter zake van betaling van 
de huurboedelschuld.
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4.17  Volgens de tweede klacht van het on der deel 
heeft het hof ten onrechte geoordeeld dat voor de 
vraag of rente over de huurboedelschuld verschul-
digd wordt en deze (daarom) als boedelschuld 
wordt aangemerkt, bepalend is of de curatoren in 
hun hoedanigheid in verzuim zijn.
4.18  de derde klacht houdt in dat het hof ten on-
rechte heeft geoordeeld dat de curatoren niet in ver-
zuim waren ter zake van de huurboedelschuld.
4.19  de klachten lenen zich voor een ge za men-
lij ke bespreking.
4.20  Voorop te stellen is dat ondanks het falen 
van het eerste on der deel — gericht tegen de afwij-
zing van de vordering van [eiseres] tot integrale vol-
doening van haar huurboedelschuld — [eiseres] wel 
belang heeft bij de klachten van het tweede on der-
deel. [Eiseres] heeft immers niet alleen betaling van 
die rentevordering gevorderd (die niet voor toewij-
zing in aan mer king kan komen nu de hoofdvorde-
ring terecht is afgewezen), maar ook een verklaring 
voor recht, dat over de huurboedelschuld rente is 
verschuldigd, dat die vordering zelf ook kwalificeert 
als boedelvordering en dat de contractuele althans 
de wettelijke handelsrente is verschuldigd (zie on-
der 2.4).
4.21  de overwegingen van het hof in rov. 4.6 zijn 
niet helemaal duidelijk. Zo is niet duidelijk of het 
hof er nu wel of niet vanuit gaat dát vertragingsren-
te is verschuldigd over de huurboedelschuld.30 Ik 
zou het arrest zo willen lezen, dat het hof van me-
ning is dat wel vertragingsrente is verschuldigd, 
maar dat die rente — in ieder geval op dit moment — 
geen boedelschuld oplevert. de schuld is namelijk 
niet een schuld die voldoet aan een van de criteria 
uit Koot Beheer/Tiedeman. Het is in ieder geval geen 
schuld uit de eerste of tweede categorie (zie hier-
voor on der 3.10). de schuld voldoet ook niet aan het 
criterium voor een schuld uit de derde categorie, 
omdat — zo begrijp ik het hofarrest — de curatoren 
(in hun hoedanigheid) niet in verzuim zijn komen te 
verkeren, nu het niet aan hun schuld is te wijten dat 
de omvang van de boedel onvoldoende is om de 
boedelschulden onmiddellijk en integraal te beta-
len.
4.22  Naar mijn mening moet er inderdaad van-
uit worden gegaan dat vertragingsrente is verschul-
digd over de niet tijdig betaalde huurtermijnen. 
daarbij gaat het om de contractuele rente, dus de 
rente die is verschuldigd op grond van de ABHK ROZ 
(zie on der 1.1).31 Bepalend daarvoor lijkt mij dat zo-
lang de curator geen gebruik maakt van de moge-
lijkheid om de huur tussentijds te doen eindigen 

30 Van Zanten leest het arrest zo dat het hof ervan is uitgegaan 
dat wél rente is verschuldigd, zie T.T. van Zanten, ‘de ver plich-
ting tot betaling van boedelschulden en de verschuldigdheid 
van rente in geval van een boedelfaillissement’, TvI 2020/29, 
par. 4. Zie echter anders Steneker, die in zijn noot in JOR 
2020/180 schrijft dat het hof ervan uitgaat dat géén vertra-
gingsrente is verschuldigd.

31 Zie idem Van Zanten, T.T. van Zanten, ‘de ver plich ting tot be-
taling van boedelschulden en de verschuldigdheid van rente 
in geval van een boedelfaillissement’, TvI 2020/29, par. 7.

(c.q. zolang de huur over een komst nog doorloopt na 
het faillissement), de huurverhouding zoals die voor 
het faillissement gold, onge wij zigd voortduurt (zie 
on der 3.11).32 dat betekent dat ook de op de huur-
over een komst van toepassing zijnde algemene 
voorwaarden (de ABHK ROZ), inclusief de daarin 
opgenomen betalingsvoorwaarden, van toepassing 
zijn gebleven.
4.23  In de ABHK ROZ is een fatale termijn opge-
nomen voor betaling van de huurtermijnen. Tevens 
is daarin bepaald dat bij niet tijdige betaling de 
huurder een direct opeisbare boete van 2% van het 
verschuldigde per kalendermaand verbeurt (art. 
18.1 en 18.2). Met deze bepaling is gegeven dat het 
niet tijdig betalen van de huur prijs direct leidt tot 
een opeisbare rentevordering.
4.24  de in de huur over een komst opgenomen 
contractuele rentevergoeding over niet tijdig betaal-
de huurtermijnen is een ver plich ting die zo da nig 
verbonden is met de betaling van de huurtermijnen 
— die op grond van art. 39 lid 1 Fw als boedelschuld 
kwalificeert —, dat naar mijn mening moet worden 
aan ge no men dat de contractuele rentevordering 
wegens de niet tijdig betaalde huurtermijnen zélf 
ook een boedelschuld is. daarmee is sprake van een 
boedelschuld van categorie (i), als bedoeld in het ar-
rest Koot Beheer/Tiedeman (zie on der 3.10).
4.25  Maar ook als deze redenering niet wordt 
gevolgd, kan ervan worden uitgegaan dat de rente-
vordering een boedelschuld is. Als uit gangs punt 
geldt dat een boedelschuld onmiddellijk opeisbaar 
is. Een schuldenaar is in verzuim als hij in gebreke 
blijft een opeisbare prestatie te voldoen, behalve 
voor zover de vertraging hem niet kan worden toe-
gerekend of nakoming blijvend onmogelijk is (art. 
6:81 BW). Betalingsonmacht is in het algemeen 
geen reden voor het niet toerekenen van vertraging 
in de betaling van een geld som.33 Niet is in te zien 
waarom deze regel niet zou gelden in faillissement 
(voor wat betreft betaling van boedelschulden). 
daarmee is de in art. 6:81 BW bedoelde uit zon de-
ring niet aan de orde. dat betekent dat de curator (in 
hoedanigheid) in verzuim is als hij een opeisbare 
boedelschuld niet voldoet, ook als de boedel naar 
verwachting niet toereikend is om de gehele boe-
delschuld te voldoen. dat betekent dat ook in dat 
geval sprake is van een boedelschuld, thans van ca-
tegorie (iii): een handelen van de curator in strijd 
met een door hem in zijn hoedanigheid na te leven 
verbintenis of ver plich ting.34

4.26  Als de vraag of de curator in verzuim is ten 
aanzien van de betaling van een boedelschuld af-
hankelijk wordt gesteld van de vraag welke ruimte 
er in de boedel zit, wordt de kwestie ook zeer ge-

32 HR 15 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:665, JOR 2016/215, m.nt. 
N.E.d. Faber (Van der Maas q.q./Heineken), rov. 3.4.2. Zie ook 
T.T. van Zanten, De over een komst in het insolventierecht (diss. 
Gro nin gen), de ven ter: Kluwer 2012, par. 4.4.5.4.

33 Asser/Sieburgh 6I 2020/355.
34 Langs vergelijkbare lijnen T.T. van Zanten, ‘de ver plich ting tot 

betaling van boedelschulden en de verschuldigdheid van ren-
te in geval van een boedelfaillissement’, TvI 2020/29, par. 4.
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compliceerd. dan zou wellicht moeten worden aan-
ge no men dat over een deel van een boedelschuld 
wel rente is verschuldigd (namelijk voor zover de 
boedel naar verwachting onmiddellijke betaling 
daarvan toelaat) en over een ander deel niet (name-
lijk voor zover de boedel naar verwachting géén on-
middellijke betaling toelaat). In dat verband is op te 
merken dat kort voor het wijzen van het hofarrest 
(alsnog) integrale voldoening van de huurboedel-
schuld heeft plaatsgevonden (zie on der 1.11). Ken-
nelijk liet de boedel toen wel integrale voldoening 
van de huurboedelschuld toe.
4.27  deze uitkomst — dat over niet- tijdige beta-
ling van een boedelschuld rente is verschuldigd — 
sluit aan bij het arrest Floritex. daarin werd overwo-
gen dat art. 128 Fw, dat inhoudt dat rentevorderingen 
die zijn ontstaan na de faillietverklaring niet ter veri-
ficatie kunnen worden ingediend, tenzij zij door 
pand of hypotheek zijn gedekt, niet in de weg staat 
aan het verschuldigd zijn van rente over een boedel-
schuld.35 Naar aanleiding van de klacht dat het hof 
ten onrechte wettelijke rente had toegewezen over 
een toegewezen boedelschuld, overwoog de Ho ge 
Raad dat art. 128 Fw alleen betrekking heeft op ten 
tijde van de faillietverklaring bestaande vorderingen. 
deze overweging moet zo begrepen worden, zo 
schrijft Van der Grinten in zijn noot on der het arrest, 
dat voor boedelvorderingen geldt dat daarover ‘over-
een komstig de gewone regels’ rente ten laste van de 
failliete boedel verschuldigd is.
4.28  dat de over een boedelschuld verschuldig-
de rente zelf ook een boedelschuld oplevert, wordt 
ook algemeen in de literatuur aan ge no men. Zo 
schrijven zowel Van Zanten als Steneker in hun noot 
on der het hofarrest dat de gedachte van het hof dat 
de (eventueel) verschuldigde rente over de huur-
boedelschuld niet kwalificeert als boedelschuld, on-
juist is.36

4.29  Vergelijk ook het hof Arn hem-Leeu war den 
in een arrest uit 2018:37

“Volgens de curator gaat het erom spannen, 
maar mogelijk is sprake van een negatieve boe-
del. de Ve lu we heeft deze stellingen van de cu-
rator niet met kracht van argumenten betwist, 
zodat in dit stadium van de juistheid daarvan 
moet worden uitgegaan en moet worden aan ge-
no men dat de boedel op het tijdstip van de slot-
uit de ling in het faillissement negatief is, zodat 
onduidelijk is of de volledige boedelschuld aan 
de Ve lu we zal worden uitgekeerd, en zo nee, 
welk deel daarvan. (…)
4.20. Het voorgaande brengt evenwel — anders 
dan door de curator is gesteld — niet mee dat de 
curator geen wettelijke rente over de boedelvor-

35 HR 14 december 1984, ECLI:NL:HR:1984:AG4920, NJ 1985/288, 
m.nt. W.C.L. van der Grinten (Floritex).

36 Zie de noot van Steneker on der het hofarrest in JOR 2020/180 
en T.T. van Zanten, ‘de ver plich ting tot betaling van boedel-
schulden en de verschuldigdheid van rente in geval van een 
boedelfaillissement’, TvI 2020/29, par. 5.

37 Hof Arn hem-Leeu war den 6 no vem ber 2018,  
ECLI:NL:GHARL:2018:9664, JOR 2019/25, rov. 4.20.

dering is verschuldigd: de rente over die boedel-
schuld is als zo da nig ook zelf weer een boedel-
schuld (vgl. conclusie AG van 22 september 2017, 
ECLI:NL:PHR:2017:1014, in nummer 4.3 (…)”

4.30  Ook in de door het hof aangehaalde conclu-
sie van A-G Timmerman is te lezen dat rente over 
boedelvorderingen onbeperkt verschuldigd is, en 
zelf als zo da nig ook een boedelschuld opleveren.38

4.31  Het argument van het hof dat er geen re-
den is om de rente als een boedelschuld te kwalifi-
ceren omdat de curatoren (in hoedanigheid) niet in 
verzuim zijn omdat het niet aan de schuld van de 
curatoren is toe te rekenen dat de omvang van de 
boedel niet toereikend is om de huurboedelschuld 
volledig te voldoen, lijkt mij geen steekhoudend ar-
gument. Kern van de zaak is dat de rentevordering 
opeisbaar is, evenals de huurboedelschuld. Zolang 
de huur over een komst doorloopt tijdens faillisse-
ment, moet de huur worden voldaan. Als de curato-
ren onzeker waren over de vraag of de boedel toe-
reikend is om de huur uit te voldoen, hadden ze de 
huur over een komst eerder moeten opzeggen. door 
dat niet te doen, hebben zij aanvaard dat zij de 
huurtermijnen verschuldigd zijn, vermeerderd met 
de contractuele rente bij niet tijdige betaling van de 
huurtermijnen.
4.32  Het voorgaande betekent dat de klachten 
van on der deel II slagen, voor zover deze inhouden 
dat het hof ten onrechte heeft geoordeeld dat de 
vertragingsrente over de huurboedelschuld van [ei-
seres] geen boedelschuld oplevert. Voor zover het 
hof zou hebben aan ge no men dat geen vertragings-
rente is verschuldigd over de huurboedelschuld, 
slaagt ook de daartegen gerichte klacht. Ten slotte 
slaagt ook de klacht — voor zover daaraan nog 
wordt toegekomen — dat de curatoren niet in ver-
zuim waren ter zake van de huurboedelschuld.

5 Voorwaardelijk incidenteel cassatiemiddel
5.1 Het slagen van het prin ci pa le cas sa tie be-
roep betekent dat wordt toegekomen aan het voor-
waardelijk ingestelde cas sa tie be roep.
5.2 de eerste klacht houdt in dat voor zover in 
rov. 4.6 besloten ligt (i) dat de huurboedelschuld 
reeds opeisbaar is en/of (ii) dat de curatoren daar-
om, door niet onmiddellijk tot voldoening over te 
gaan, reeds in strijd zouden (kunnen) handelen met 
een door hen in hun hoedanigheid na te leven ver-
bintenis of ver plich ting als bedoeld in r.o. 3.7.1 van 
het arrest Koot Beheer/Tiedeman, getuigt dat van een 
onjuiste rechtsopvatting althans is dat oordeel on-
voldoende gemotiveerd.
5.3 de klacht kan niet slagen. Niet is in te zien 
waarom de huurboedelschuld niet een opeisbare 
schuld is zolang niet vaststaat dat de boedel toerei-
kend is voor (integrale) voldoening van de boedel-
schulden. Weliswaar is de huurboedelschuld niet 

38 Timmermans verwijst op dit punt naar het proefschrift van 
Faber over verrekening. Zie N.E.d. Faber, Verrekening, Kluwer: 
de ven ter 2005, p. 493. T.a.p. verwijst Faber naar het arrest HR 
14 december 1984, ECLI:NL:HR:1984:AG4920, NJ 1985/288, 
m.nt. W.C.L. van der Grinten (Floritex).
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invorderbaar in rechte, maar dat zegt niets over de 
opeisbaar van de huurboedelschuld. Invorderbaar-
heid en opeisbaarheid van een vordering is immers 
niet hetzelfde.39 Overigens is in het hofarrest ook 
niet overwogen dat [eiseres] geen aanspraak kan 
maken op de huurboedelschuld of dat die schuld 
niet opeisbaar is. Geoordeeld is slechts, kort gezegd, 
dat die vordering niet kan worden toegewezen om-
dat onzeker is of daarvoor afdoende ruimte in de 
boedel bestaat.
5.4 Het oordeel dat de huurboedelschuld op-
eisbaar is, is ook niet tegenstrijdig met het oordeel 
van het hof dat de vordering van [eiseres] tot inte-
grale voldoening niet kon worden toegewezen om-
dat niet zeker is of daarvoor afdoende ruimte be-
schik baar is. Als de boedel naar verwachting niet 
toereikend is om een boedelschuld integraal te vol-
doen, heeft dat tot gevolg dat de boedelschuldeiser 
(op dat moment) geen aanspraak kan maken op in-
tegrale voldoening (zie on der 4.7). dat betekent 
echter niet dat die vordering niet opeisbaar is.
5.5 de tweede klacht houdt in dat voor zover in 
rov. 4.6 besloten ligt dat ter zake van de huurboedel-
schuld is voldaan aan de eisen van art. 6:82 en 6:83 
BW, dat van een onjuiste rechtsopvatting getuigt. 
Volgens de curatoren heeft het hof in dat geval mis-
kend dat voor de vraag of ter zake van een boedel-
schuld is voldaan aan de eisen van art. 6:82 en 6:83 
BW, niet de rechtsverhouding tussen de schuldeiser 
en de gefailleerde, maar die tussen de boedelschuld-
eiser en de curator doorslaggevend is. Verder wordt 
geklaagd dat indien het hof dat niet heeft miskend, 
het genoemde oordeel on be grij pe lijk is, aangezien 
het hof niet heeft vastgesteld dat de curatoren op 
toereikende wijze in gebreke zijn gesteld of dat op 
andere wijze is voldaan aan de eisen van art. 6:82 en 
6:83 BW.
5.6 deze klachten falen op grond van hetgeen 
hiervoor on der 4.25 en 4.31 is opgemerkt.
5.7 Hiermee faalt het voorwaardelijk inciden-
tele cas sa tie be roep.
5.8 Als de Ho ge Raad mijn conclusie volgt, zou 
verwijzing naar mijn mening niet nodig zijn. de 
Raad zou de zaak zelf kunnen afdoen door de door 
[eiseres] on der (1) gevorderde verklaring voor recht 
toe te wijzen, in die zin dat voor recht wordt ver-
klaard dat de curatoren de contractuele vertragings-
rente over de niet tijdig betaalde huurtermijnen aan 
[eiseres] zijn verschuldigd, ingaande vanaf de ver-
valdatum van de desbe tref fen de factuur en tot aan 
de dag der betaling, en dat deze renteschuld als een 
boedelschuld moet worden gekwalificeerd.

6 Conclusie in het principale en 
voorwaardelijk incidentele cassatieberoep

de conclusie strekt tot (gedeeltelijke) ver nie ti ging 
en afdoening als vermeld on der 4.40.

39 Zie voor dit on der scheid de conclusie van A-G Valk van 15 no-
vem ber 2019, ECLI:NL:PHR:2019:1324, on der 4.5.

Ho ge Raad:

1 Procesverloop
Voor het verloop van het geding in fei te lij ke instan-
ties verwijst de Ho ge Raad naar:
a. de vonnissen in de zaak 5829603 \ CV EXPL 17-
2334 van de rechtbank Rot ter dam van 18 mei 2017 
en 7 december 2017;
b. het arrest in de zaak 200.235.456/01 van het ge-
rechts hof den Haag van 11 februari 2020.
[eiseres] heeft tegen het arrest van het hof beroep in 
cassatie ingesteld.

de curatoren hebben voorwaardelijk incidenteel 
cas sa tie be roep ingesteld.

Par tij en hebben over en weer een verweerschrift 
tot verwerping van het beroep ingediend.

de zaak is voor par tij en toegelicht door hun ad-
vocaten, en voor [eiseres] mede door T.E. Booms.

de conclusie van de Ad vo caat- Gene raal R.H. de 
Bock strekt tot (gedeeltelijke) ver nie ti ging en afdoe-
ning als vermeld on der 4.40 in de conclusie.

de advocaten van de curatoren hebben schrifte-
lijk op die conclusie gereageerd.

2 Uitgangspunten en feiten
2.1 deze zaak gaat over de status in faillisse-
ment van vertragingsrente over de als boedelschuld 
verschuldigde huur prijs.
2.2 In cassatie kan van het volgende worden 
uitgegaan.
(i)  [Eiseres] verhuurde aan [A] B.V. (hierna: 
[A]) be drijfs- en kantoorruimte te [plaats].
(ii)  Op de huur over een komst zijn van toepas-
sing de Algemene bepalingen huur over een komst 
kantoorruimte en andere be drijfs ruim te in de zin 
van art. 7:230a BW, opgesteld door de Raad voor 
Onroerende Zaken (hierna: de Algemene bepalin-
gen ROZ).
(iii)  In de Algemene bepalingen ROZ staat on-
der meer:

“Betalingen
18.1. de betaling van de huur prijs (…) zal uiter-
lijk op de vervaldata (…) geschieden (…).
18.2. Telkens indien een uit hoofde van de huur-
over een komst door huurder verschuldigd be-
drag niet prompt op de vervaldag is voldaan, ver-
beurt huurder aan verhuurder van rechts we ge 
per kalendermaand vanaf de vervaldag van dat 
bedrag een direct opeisbare boete van 2% van het 
verschuldigde per kalendermaand, waarbij elke 
ingetreden maand als een volle maand geldt met 
een mi ni mum van € 300,00 per maand.”

(iv)  Op 14 april 2015 is aan [A] voorlopige sur-
seance van betaling verleend. Op 16 april 2015 is de 
surseance ingetrokken en is [A] in staat van faillisse-
ment verklaard. de curatoren treden als zo da nig op 
in dit faillissement.
(v)  Op de datum van faillissement bedroeg de 
door [A] verschuldigde huur prijs € 73.478,34 exclu-
sief btw per maand.
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(vi)  Op 20 juli 2015 hebben de curatoren de 
huur over een komst op de voet van art. 39 Fw opge-
zegd per 31 oktober 2015.
(vii) Op 9 september 2015 hebben de curatoren 
in totaal € 583.834,39 genoteerd als huurvordering 
van [eiseres] over de perio de vanaf de surseance tot 
het einde van de huur over een komst (hierna: de 
huurboedelschuld).
(viii) In de staat van baten en lasten per 1 augus-
tus 2018 is vermeld dat het saldo van de boedelreke-
ning exclusief nog verwachte baten € 11.969.483 be-
draagt en er voor € 12.080.860 aan boedelvorderingen 
is ingediend (exclusief  eventuele rentebedragen). Tot 
de vermelde boedelcrediteuren behoren “Aanspra-
ken werk ne mers België (totaal) € 3.892.988”.
(ix)  Op 19 februari 2018 is in het Centraal Insol-
ventieregister een uitnodiging voor de verificatie-
vergadering op 21 september 2018 gepubliceerd.
(x)  Kort voor het wijzen van het bestreden ar-
rest op 11 februari 2020 hebben de curatoren de 
huurboedelschuld aan [eiseres] betaald.
2.3 [Eiseres] heeft in eerste aanleg gevorderd — 
voor zover in cassatie van belang — betaling van de 
huurboedelschuld vermeerderd met de contractue-
le, althans wettelijke (handels)rente. de kanton-
rechter heeft de vorderingen van [eiseres] afgewe-
zen.
2.4 [Eiseres] heeft in hoger beroep in aanvul-
ling op haar oorspronkelijke eis gevorderd voor 
recht te verklaren dat (i) indien en voor zover een 
boedelvordering niet voldaan wordt, rente ver-
schuldigd is vanaf de vervaldatum van de factuur; 
(ii) de rente over de boedelvorderingen zelf ook als 
boedelschuld moet worden gekwalificeerd; en (iii) 
op deze rente het overeengekomen renteregime, of 
het regime van de wettelijke (handels)rente van 
toepassing is.
2.5 Het hof heeft het vonnis van de kanton-
rechter bekrachtigd en heeft de in hoger beroep ge-
vorderde verklaring voor recht afgewezen.1 daaraan 
heeft het hof het volgende ten grondslag gelegd.

Het staat niet vast dat voor integrale voldoening 
van de boedelschulden (van een zelfde rang) af-
doende ruimte in de boedel aanwezig is. doorslag-
gevend is daarbij dat er geen uitsluitsel is over het 
gegrond zijn van de (gehele) door of namens de Bel-
gische werk ne mers als (preferente) boedelschuld 
ingediende claim. Weliswaar betwisten de curato-
ren een aanzienlijk deel van die claim maar dat is 
onvoldoende om de lijst van boedelschulden nu 
met € 2.200.000 te verlagen en dus van een surplus 
uit te gaan. (rov. 4.2)

Of in een concreet geval sprake is van een boe-
delschuld zal steeds moeten worden bezien aan de 
hand van de daarvoor door de Ho ge Raad geformu-
leerde criteria. Boedelschulden zijn slechts de schul-
den die een onmiddellijke aanspraak op de faillisse-
mentsboedel geven hetzij (i) ingevolge de wet, 
hetzij (ii) omdat zij door de curator in zijn hoedanig-

1 Ge rechts hof den Haag 11 februari 2020,  
ECLI:NL:GHdHA:2020:153.

heid zijn aangegaan (in de zin dat zijn wil daarop 
gericht is ge weest), hetzij (iii) omdat zij het gevolg 
zijn van een handelen van de curator in strijd met 
een door hem in zijn hoedanigheid na te leven ver-
bintenis of ver plich ting; zie HR 19 april 2013 (Koot 
Beheer/Tideman).2 (rov. 4.5)

Vast staat dat de huur over de boedelperio de 
door wetsduiding een boedelschuld vormt van de 
eerste categorie: art. 39 Fw. dit geldt niet voor de 
boete of rente die verschuldigd wordt in geval van 
niet- nako ming van deze huurschuld. Art. 39 Fw be-
paalt dit niet en het vloeit er ook niet logisch uit 
voort. Evident is dat deze ver plich ting, als zo da nig, 
evenmin geldt als boedelschuld van de tweede cate-
gorie. Voor de vraag of een der ge lij ke ver plich ting 
op enig moment moet worden gekwalificeerd als 
boedelschuld van de derde categorie, dient de toe-
stand van de boedel mede in aan mer king te worden 
genomen. Levert financieel onvermogen normaliter 
geen grond voor overmacht of niet toerekenbare 
vertraging op ter zake van een verbintenis tot beta-
ling van een geld som, er is reden om hierover an-
ders te oordelen in het geval van de verbintenis van 
de faillissementscurator om een boedelschuld (als 
de on der ha vi ge, dat wil zeggen de huur over de 
boedelperio de) te voldoen. In zijn hoedanigheid 
heeft een faillissementscurator immers per definitie 
slechts de beschikking over de boedel als het (on der 
algeheel beslag liggende) aansprakelijk vermogen 
van de gefailleerde. de curator moet het dus doen 
met de boedel zoals hij deze aantreft. dit maakt dat 
het in beginsel niet aan zijn schuld is te wijten als dit 
vermogen ontoereikend blijkt te zijn om boedel-
schulden als de on der ha vi ge (geheel) te voldoen. 
Evenmin kan gezegd worden dat de niet- nako ming 
van der ge lij ke (niet-categorie ii) boedelschulden in 
dat geval krachtens de wet, een rechts han de ling 
(van de curator in hoedanigheid) of de in het ver-
keer geldende opvattingen voor zijn rekening komt 
(art. 6:75 BW). dit betekent dat voor zover de cura-
tor de desbe tref fen de schuld, exclusief rente, niet 
met inachtneming van de wettelijke rang or de uit de 
boedel kan voldoen, hij in zijn hoedanigheid niet in 
verzuim komt te verkeren en daarom in zoverre ook 
geen rente als boedelschuld verschuldigd wordt. 
Hetzelfde geldt — naar analogie van art. 6:37 BW — 
in beginsel zolang voor hem onzeker is of hij de 
schuld aldus kan voldoen. de gevorderde verklaring 
voor recht, die tot uit gangs punt neemt dat de rente 
zon der meer als boedelschuld heeft te gelden vanaf 
de vervaldatum van de desbe tref fen de factuur, dient 
te worden afgewezen. Ten overvloede overweegt 
het hof dat nog onzeker is of de schulden aan de 
Belgische werk ne mers als (preferente) boedelschul-
den moeten worden aangemerkt. dit maakt onze-
ker of met inachtneming van de wettelijke rang or de 
enige uitkering uit de boedel op de vordering van 
[eiseres] (exclusief rente) kan plaatsvinden. de cura-
toren zijn om deze reden nog niet in verzuim of in 

2 ECLI:NL:HR:2013:BY6108 (NJ 2013/201, m.nt. F.M.J. Verstijlen; 
red.).
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een si tu a tie waarin de vertraging aan hen kan wor-
den toegerekend komen te verkeren. Om die reden 
zijn zij nog geen rente als boedelschuld verschul-
digd. Aan de vraag welk renteregime van toepassing 
is op de renteboedelschuld die mocht ontstaan als 
de curatoren wel in verzuim mochten komen te ver-
keren, wordt niet toegekomen. (rov. 4.6)

3 Beoordeling van de middelen in het 
principale en in het voorwaardelijk 
incidentele beroep

3.1.1  On der deel II van het middel in het prin ci-
pa le beroep voert aan dat het hof ten onrechte heeft 
geoordeeld dat [eiseres] geen boedelvordering toe-
komt ter zake van de rente over de huurboedel-
schuld. Volgens het on der deel volgt uit het wettelijk 
systeem dat rentevorderingen op dezelfde wijze 
dienen te worden behandeld als de hoofdvordering 
waarbij zij horen. Het on der deel voert voorts on der 
meer aan dat het hof ten onrechte heeft geoordeeld 
dat de boedel niet in verzuim was ten aanzien van 
de huurboedelschuld.
3.1.2  de on der de len 1 en 2 van het middel in het 
voorwaardelijk incidentele beroep berusten in de 
kern op de opvatting dat voor de vraag of over een 
boedelvordering vertragingsrente verschuldigd is, 
beslissend is of de vordering opeisbaar is in de 
rechtsverhouding tussen de schuldeiser en de cura-
tor en of de curator in die rechtsverhouding in ver-
zuim verkeert, en dat niet beslissend is wat geldt in 
de verhouding tussen de schuldeiser en de gefail-
leerde. Omdat, zoals hierna zal blijken, de voor-
waarde waar on der het middel is ingesteld is ver-
vuld, zal het in de be oor de ling worden betrokken.
3.2.1  Als uit gangs punt geldt dat het faillissement 
geen verandering brengt in bestaande wederkerige 
over een komsten en de daaruit voortvloeiende ver-
bintenissen en dat de huurverhouding zoals die 
voor het faillissement gold onge wij zigd voortduurt 
tussen de gefailleerde als huurder enerzijds en de 
verhuurder anderzijds.3
3.2.2  Vanaf de aanvang van de surseance en ge-
durende het daaropvolgende faillissement is de 
huur prijs krachtens de wet boedelschuld (art. 238 
lid 2 Fw in verbinding met art. 249 lid 1, on der 3⁰, 
Fw en art. 39 lid 1 Fw). de verhuurder heeft daar-
door voor de met deze boedelschuld correspon-
derende boedelvordering een onmiddellijke aan-
spraak op de boedel en kan deze bui ten het 
faillissement om tegen de curator geldend maken.4 
de vordering tot betaling van de huur prijs blijft, ook 
waar deze is aangemerkt als boedelschuld, een vor-
dering van de verhuurder op de gefailleerde huur-

3 HR 15 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:665 (Van der Maas qq/Hei
neken), rov. 3.4.2 (NJ 2016/289, m.nt. F.M.J. Verstijlen; red.) en 
HR 23 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:424 (Credit Suisse/Jonge
pier qq), rov. 3.5.1 (NJ 2018/290, m.nt. F.M.J. Verstijlen; red.).

4 Vgl. HR 31 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:3080 (CZ Zorgkan
toor/Scholtes qq), rov. 3.4.2 (NJ 2014/484; red.).

der uit hoofde van de tussen hen gesloten huur over-
een komst.5
3.2.3  de vraag of verzuim bestaat ten aanzien 
van de vordering tot huurbetaling moet worden be-
antwoord aan de hand van de huur over een komst 
en de op verzuim toepasselijke wettelijke bepalin-
gen.
3.2.4  Als verzuim bestaat ten aanzien van de vol-
doening van een boedelvordering, en de schuldeiser 
recht heeft op scha de ver goe ding in de vorm van 
wettelijke (handels)rente (art. 6:74 BW in verbin-
ding met art. 6:119 e.v. BW), brengt de aard van een 
boedelvordering als onmiddellijke aanspraak op de 
boedel mee dat ook de met de boedelvordering ver-
bonden ver plich ting tot betaling van deze rente 
moet worden aangemerkt als boedelschuld.6
3.2.5  Indien vaststaat dat de boedel op het mo-
ment dat de slot uit de ling plaatsvindt onvoldoende 
actief heeft of zal hebben om, met inachtneming 
van de tussen de vorderingen mogelijk geldende 
on der lin ge rang or de, een bepaalde boedelvordering 
(geheel) te voldoen, levert dat een grond op om de 
aanspraak op betaling van die vordering ten laste 
van de boedel (deels) te ontzeggen, omdat bij de 
verdeling van het actief geen vorderingen kunnen 
worden voldaan waarvoor de boedel geen of onvol-
doende middelen heeft. Indien onzeker is of de boe-
del ten tijde van de slot uit de ling voldoende midde-
len zal hebben om, met inachtneming van de tussen 
de vorderingen mogelijk geldende on der lin ge rang-
or de, een boedelvordering geheel te voldoen, is dat 
grond om de betaling van die vordering geheel of 
gedeeltelijk uit te stellen.7
3.2.6  de hiervoor in 3.2.5 geschetste regels heb-
ben tot doel de gelijkheid van boedelschuldeisers, 
en een  eventueel daarvan afwijkende on der lin ge 
rang or de van hun vorderingen, te waarborgen. Zij 
rechtvaardigen niet dat geen aanspraak op de boe-
del bestaat voor de hiervoor in 3.2.4 genoemde ver-
plich ting tot scha de ver goe ding in de vorm van rente 
ingeval de vordering niet of niet tijdig wordt vol-
daan. Een gebrek aan geldmiddelen levert geen 
overmacht op; dit geldt ook voor de boedel.
3.3.1  In de huur over een komst kan, in afwijking 
van de wettelijke rente, een contractuele vertra-
gingsrente zijn opgenomen, zoals in deze zaak het 
geval is. Indien verzuim bestaat met betrekking tot 
de als boedelschuld verschuldigde huur (zie hier-
voor in 3.2.4), rijst de vraag of de boedel deze con-
tractuele vertragingsrente verschuldigd is, dan wel 
de wettelijke (handels)rente.
3.3.2  Art. 39 Fw geeft de curator de mogelijkheid 
de huur over een komst door opzegging te beëindi-
gen met een op zeg ter mijn van niet langer dan drie 

5 HR 15 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:665 (Van der Maas qq/Hei
neken), rov. 3.4.3 (NJ 2016/289, m.nt. F.M.J. Verstijlen; red.).

6 Vgl. HR 14 december 1984, ECLI:NL:HR:1984:AG4920 (Flori
tex), rov. 3.4 (NJ 1985/288, m.nt. W.C.L. van der Grinten; red.).

7 HR 31 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:3080 (CZ Zorgkantoor/
Scholtes qq), rov. 3.4.2 (NJ 2014/484; red.) en HR 13 juni 2003, 
ECLI:NL:HR:2003:AF3413 (Beatrixziekenhuis/ProCall), rov. 4 
(NJ 2004/196, m.nt. W.M. Kleijn; red.).
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maanden. Art. 238 Fw kent voor surseance een ver-
gelijkbare regeling. Indien de curator of be wind-
voer der van deze mogelijkheid geen gebruikmaakt, 
en hij met de verhuurder geen andere voorwaarden 
overeenkomt, wordt hij geacht de huur over een-
komst op de geldende voorwaarden te hebben 
voortgezet. Als de huur over een komst een contrac-
tuele regeling voor de vertragingsrente be vat, en de 
curator deze over een komst wil voortzetten, is de 
ver plich ting tot betaling van deze rente, evenals de 
huur prijs, een boedelschuld (zie hiervoor in 3.2.4).
3.3.3  Als de curator de huur over een komst wel 
op de kortst mogelijke termijn opzegt, is verdedig-
baar dat de boedel voor de resterende huurperio de 
niet aan de contractuele vertragingsrente gebonden 
is. de curator wil de over een komst dan immers niet 
voortzetten. Uit het hiervoor in 3.2.1 geschetste uit-
gangs punt volgt evenwel dat de huur over een komst 
ook tijdens de opzeggingsperio de de huurverhou-
ding beheerst. Het ligt daarom in de rede dat de 
huur over een komst ook over de opzeggingsperio de 
bepaalt welke vertragingsrente geldt. daarbij is van 
belang dat de vertragingsrente, ook waar deze als 
boedelschuld wordt aangemerkt, een schuld is van 
de gefailleerde, en dat niet goed valt in te zien waar-
om voor de gefailleerde over de opzeggingsperio de 
een andere rente zou gelden dan in de huur over-
een komst is neergelegd.8 Omdat uit de wet volgt dat 
de huur prijs ook tijdens de opzeggingsperio de boe-
delschuld is, moet de vertragingsrente over deze 
schuld, over een komstig hetgeen hiervoor in 3.2.4 is 
overwogen, even eens als boedelschuld worden aan-
gemerkt.
3.3.4  Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt 
dat, indien in de huur over een komst in afwijking 
van de wettelijke rente een contractuele vertra-
gingsrente is opgenomen en er verzuim is met be-
trekking tot de betaling van de als boedelschuld ver-
schuldigde huur prijs (zie hiervoor in 3.2.4), deze 
contractuele vertragingsrente als boedelschuld ver-
schuldigd is.
3.4 Het voorgaande brengt mee dat de hier-
voor in 3.1.1 genoemde klachten van het middel in 
het prin ci pa le beroep slagen en dat het middel in 
het voorwaardelijk incidentele beroep niet tot cas-
satie kan leiden omdat het voor de verschuldigd-
heid van vertragingsrente als boedelschuld strenge-
re eisen stelt dan uit het voorgaande volgt.
3.5 de overige klachten van het middel in het 
prin ci pa le beroep kunnen niet tot cassatie leiden. 
de Ho ge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij 
tot dit oordeel is gekomen. Bij de be oor de ling van 
deze klachten is het namelijk niet nodig om ant-
woord te geven op vragen die van belang zijn voor 
de een heid of de ontwikkeling van het recht (zie art. 
81 lid 1 RO).
3.6.1  de Ho ge Raad kan zelf de zaak afdoen. Uit 
het voorgaande volgt dat de door [eiseres] gevorder-
de verklaring voor recht toewijsbaar is, in die zin, 

8 Vgl. art. 6:119 lid 3 BW, art. 6:119a lid 9 BW en art. 6:119b lid 8 
BW.

dat voor recht wordt verklaard dat de curatoren de 
contractuele vertragingsrente over de niet tijdig be-
taalde huurtermijnen aan [eiseres] zijn verschul-
digd, vanaf de vervaldatum van de desbe tref fen de 
factuur tot aan de dag van de betaling, en dat deze 
renteschuld als een boedelschuld moet worden 
aangemerkt.
3.6.2  Omdat par tij en met deze beslissing ieder 
gedeeltelijk in het ongelijk zijn gesteld in het hoger 
beroep, zullen de kosten daarvan worden verdeeld 
als in het dictum vermeld.

4 Beslissing
de Ho ge Raad:
in het prin ci pa le beroep:
- vernietigt het arrest van het ge rechts hof den 
Haag van 11 februari 2020, maar uitsluitend voor 
zover daarin de hierna te vermelden verklaring voor 
recht is afgewezen en [eiseres] is veroordeeld in de 
kosten van het geding in hoger beroep;
- verklaart voor recht dat de curatoren de contrac-
tuele vertragingsrente over de niet tijdig betaalde 
huurtermijnen aan [eiseres] zijn verschuldigd, vanaf 
de vervaldatum van de desbe tref fen de factuur en 
tot aan de dag van de betaling, en dat deze rente-
schuld als een boedelschuld moet worden aange-
merkt;
- compenseert de kosten van het geding in hoger 
beroep in die zin, dat ie de re partij de eigen kosten 
draagt;
- veroordeelt de curatoren in de kosten van het 
geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde 
van [eiseres] begroot op € 6.971,34 aan verschotten 
en € 2.600 voor sa la ris;
 in het incidentele beroep:
- verwerpt het beroep;
- veroordeelt de curatoren in de kosten van het 
geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde 
van [eiseres] begroot op € 68,07 aan verschotten en 
€ 2.200 voor sa la ris.

Noot

1.  Er zit een gat in de Faillissementswet, 
waarin circa drie kwart van alle faillissementen ver-
dwijnt. In die gevallen volstaat de boedel niet om 
alle boedelschulden integraal te voldoen. die si tu a-
tie is ongeregeld. Om het nog erger te maken, we 
weten niet precies wat een boedelschuld constitu-
eert. die is sinds de introductie van een nieuw drie-
le dig criterium in HR 19 april 2013, NJ 2013/291, 
m.nt. F.M.J. Verstijlen (Koot Beheer q.q./Tideman) 
‘werk in uitvoering’.

In dit arrest wordt zowel het ‘boedelfaillisse-
ment’ als de boedelschuld wat verder uitgehamerd.
2.  de volgende casus ligt voor. Berckheijde 
verhuurt een pand aan PaperlinX. Nadat PaperlinX 
op 16 april 2015 in staat van faillissement geraakt, 
laten de curatoren de huur over een komst enige 
maanden doorlopen voor dat zij deze op 20 juli 2015 
op de voet van art. 39 Fw opzeggen tegen 31 okto-
ber 2015. Niet in geschil is dat de huurschuld ad cir-
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ca € 584.000 tot het einde van de huur over een-
komst een boedelschuld oplevert. Er zijn evenwel 
(nipt) meer boedelschulden ingediend dan er actief 
is en de curatoren gaan vooralsnog niet tot betaling 
over. Betaling geschiedt pas 11 februari 2020.

 Het geschil betreft de rente over de huursom. Is 
die rente verschuldigd en zo ja is dat dan de wette-
lijke rente of de in de in de huur over een komst be-
paalde rente? Levert dat dan een boedelschuld op?
3. Het hof loopt de drie categorieën van het 
boedelschuldcriterium uit HR 19 april 2013, NJ 
2013/291, m.nt. F.M.J. Verstijlen (Koot Beheer/Tideman 
q.q.) langs en concludeert dat geen sprake is van een 
boedelschuld. Met de eerste twee categorieën — 
boedelschulden uit de wet respectievelijk door de 
curator aangegane boedelschulden — is het snel 
klaar, de focus ligt op de derde categorie van de cu-
rator die handelt in strijd met een op hem rustende 
verbintenis of ver plich ting. Men zou denken dat dat 
— zoals dat tegenwoordig heet — een ‘no-brainer’ is, 
waar de curatoren een erkende huurboedelschuld 
(een op hen in hoedanigheid rustende verbintenis) 
niet op de vervaldag betalen, maar het hof neemt 
een andere afslag: (i) de boedel volstaat niet om alle 
boedelschulden te voldoen; (ii) dat is niet de schuld 
van de curator en komt evenmin voor zijn rekening; 
(iii) hij komt dus niet in verzuim; en (iv) is dus geen 
rente verschuldigd; en (v) hetzelfde geldt naar ana-
logie van art. 6:37 BW (opschortingsrecht bij twijfel 
aan wie moet worden betaald) zolang onzeker is of 
de boedel volstaat voor integrale betaling van alle 
boedelschulden.
4. Het hiertegen gerichte cassatiemiddel in 
het prin ci pa le beroep slaagt. de overwegingen van 
de Ho ge Raad voeren ons langs de over een komst in 
faillissement, de boedelschulden en de negatieve 
boedel, stuk voor stuk on der werpen waarmee 
rechtspraak en literatuur al zo’n twee, drie decennia 
worstelen.

Het faillissement laat een over een komst — ook 
de huur over een komst — onverlet (r.o. 3.2.1), de 
daaruit voortvloeiende huurschuld blijft — ook al is 
het een boedelschuld — een vordering van de ver-
huurder op de huurder (r.o. 3.2.2) en of er ten aan-
zien van die vordering verzuim bestaat, moet wor-
den beoordeeld aan de hand van de gewone 
contractuele en wettelijke regels (r.o. 3.2.3). Tot zo-
ver is er weinig nieuws on der de zon.

Een nieuw element volgt in r.o. 3.2.4: als ver-
zuim bestaat en de wettelijke rente verschuldigd is, 
brengt de aard van een boedelvordering mee dat 
ook de ermee ‘verbonden’ ver plich ting tot rentebe-
taling een boedelschuld is. de Ho ge Raad verwijst 
naar HR 14 december 1984, NJ 1984/288, m.nt. 
W.C.L. van der Grinten (Floritex), maar daarin is 
slechts beslist dat art. 128 Fw niet van toepassing is 
op boedelschulden. In zijn bespreking van het hier 
geannoteerde arrest in TvI (te verschijnen) leidt 
N. Haasjes uit deze overweging en het — op zich op-
merkelijke — gegeven dat in het geheel niet naar 
Koot Beheer/Tideman q.q. wordt verwezen, af dat 
hiermee een nieuwe categorie van boedelschulden 

is geïntroduceerd. Ik houd het er evenwel op dat 
waar de Ho ge Raad in het laatstbedoelde arrest juist 
is omgegaan om, in reactie op de kritiek in de litera-
tuur, de boedelschulden in te perken, hij nu niet ter-
loops een nieuwe categorie introduceert; temeer 
omdat de rentevordering — zie on der 3 — prima 
past in de derde categorie van Koot Beheer/Tideman 
q.q.
5.  In r.o. 3.2.5 en 3.2.6 komt dan de si tu a tie 
aan de orde dat de boedel (naar te vrezen valt) niet 
volstaat om alle boedelschuldeisers integraal te vol-
doen. Het hof had geoordeeld dat de curator in zo’n 
si tu a tie niet in verzuim komt te verkeren. die conse-
quentie vloeit evenwel niet voort uit de regels voor 
de afwikkeling van zo’n ‘boedelfaillissement’. die 
regels zijn — bij gebreke van een wettelijke regeling 
— in de jurisprudentie ontwikkeld en worden in r.o. 
3.2.5 weergegeven: voor zover de boedel niet vol-
staat, moet een vordering tot betaling worden afge-
wezen en als daar onzekerheid over bestaat, kan de 
curator betaling uitstellen. Hoewel de curator dus 
(vooralsnog) niet hoeft te betalen, betekent dat niet 
dat de curator niet in verzuim kan komen. de ratio 
van deze regels is de gelijkheid van — of beter: rang-
or de tussen — boedelschuldeiseres te waarborgen, 
niet om af te doen aan de materiële aanspraken van 
de boedelschuldeisers die het gevolg zijn van de 
om stan dig heid dat de vordering niet (tijdig) wordt 
voldaan. de curator die niet op de vervaldag betaalt, 
kan wel degelijk toerekenbaar tekortschieten, in 
verzuim geraken en scha de ver goe ding — waar on-
der (wettelijke) rente — verschuldigd zijn. die boe-
delschulden zullen dan evenmin door de curator 
onmiddellijk moeten worden voldaan, maar wor-
den meegenomen in de rangregeling.
6. Rente verschuldigd wegens het niet-vol-
doen van boedelschulden levert dus een boedel-
schuld op. dat laat de vraag over: welke rente? In 
casu was een contractuele rente overeengekomen 
van twee procent per maand. dat is nogal wat meer 
dan de wettelijke (handels)rente.

de Ho ge Raad maakt on der scheid tussen de si-
tu a tie dat de curator de huur over een komst onmid-
dellijk op de voet van art. 39 Fw opzegt, of niet. Zo 
niet, dan wordt de curator volgens r.o. 3.3.2 geacht 
de huur over een komst op dezelfde voorwaarden te 
hebben voortgezet, tenzij hij andere voorwaarden 
heeft bedongen. In dat geval is hij dus de overeenge-
komen rente verschuldigd, als boedelschuld.

Meer moeite kost het geval dat de curator wel op 
de kortst mogelijke termijn opzegt. Nadat de Ho ge 
Raad — best ongebruikelijk — eerst overweegt dat 
verdedigbaar is dat de boedel dan niet aan het ren-
tebeding is gebonden (zie voor zo’n verdediging T.T. 
van Zanten, ‘de ver plich ting tot betaling van boedel-
schulden en de verschuldigdheid van rente in geval 
van een boedelfaillissement’, TvI 2020/30, p. 219), 
komt hij toch op het andere standpunt uit: ook bij 
een onmiddellijke opzegging beheerst de huur over-
een komst de rechtsverhouding en is de vordering 
op de keper beschouwd een vordering van de gefail-
leerde. de Ho ge Raad ziet niet in waarom dan in de 
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opzegperio de een andere rente zou gelden. dat 
geldt — dus? — ook voor de boedelschuld.
7. deze stap van de rechtsverhouding tussen 
verhuurder en schuldenaar naar de status van de 
vordering in het faillissement is opmerkelijk. In die 
eerstbedoelde relatie valt inderdaad niet in te zien 
waarom een andere rente zou gelden gedurende 
het faillissement. Een andere vraag is of de uit zo’n 
beding voortvloeiende vorderingen een boedel-
schuld opleveren. Zo is er tussen huurder en ver-
huurder geen probleem om af te spreken dat de 
huurder bij een voortijdig einde van een over een-
komst alle resterende huurtermijnen als scha de ver-
goe ding verschuldigd is. de desbe tref fen de vorde-
ring is evenwel geen boedelschuld en kan zelfs niet 
als faillissementsvordering worden geldend ge-
maakt. Zie laat ste lijk HR 17 februari 2017, NJ 
2017/142, m.nt. F.M.J. Verstijlen (Hansteen Ne ther
lands/Verwiel q.q.). Par tij en bij de huur over een-
komst kunnen niet de in art. 39 Fw besloten liggen-
de belangenafweging tussen verhuurder en 
ge za men lij ke schuldeisers ‘wegcontracteren’. de 
huursom zelf wordt door art. 39 Fw als een boedel-
schuld aangemerkt, maar over an der soor tige vorde-
ringen die aan (het niet tijdig voldoen van) de huur 
zijn gekoppeld, zwijgt die bepaling.

denkelijk ziet de Ho ge Raad de contractuele ver-
tragingsrente als een gefixeerde scha de ver goe ding. 
Wat betreft in het faillissement in te dienen scha de-
ver goe dings vor de ringen, wordt inderdaad de be-
dongen scha de ver goe ding geaccepteerd, onvermin-
derd de reguliere matigingsmogelijkheden. Zie HR 
13 mei 2005, NJ 2005/406, m.nt. P. van Schilfgaarde 
(BaByXL). die lijn trekt de Ho ge Raad thans door 
naar de boedelschulden.
8. Hier moet voorzichtig worden gemanoeu-
vreerd. Er moet voor worden gewaakt dat de par tij-
en over de rand van het faillissement de curator 
kunnen binden, door allerlei ver plich tingen aan de 
huur te koppelen. Ik zou bij voor beeld de curator 
niet willen binden aan een beding dat de huurder 
verplicht bij niet tijdige betaling van een huurter-
mijn zekerheid te stellen voor alle uit de huur voort-
vloeiende ver plich tingen, ook die uit het verleden.

Ook vertragingsrentebedingen als de on der ha vi-
ge zijn niet onbedenkelijk. Ze hebben niet per se het 
karakter van gefixeerde scha de ver goe ding, maar 
kunnen ook de bedoeling hebben de wederpartij te 
prikkelen tot nakoming, los van de schade die door 
niet- nako ming wordt veroorzaakt. Het lijkt mij niet 
juist dat de curator die — naar het zich laat aanzien 
— niet alle boedelschulden kan voldoen, op deze 
manier wordt gedwongen deze ene schuldeiser 
toch te voldoen, omdat diens vordering eindeloos 
oploopt als hij niet wordt voldaan.

In casu was de bedongen rente circa twaalf keer 
hoger dan de wettelijke rente, en drie keer hoger 
dan de — toch al forse — wettelijke handelsrente; re-
kenend met ‘rente op rente’ zelfs circa achttien res-
pectievelijk vier keer hoger. Lijdt deze verhuurder 
zoveel meer schade dan een wil le keu rig ander die te 
laat wordt betaald of was de bedoeling dat Paper-

linX het wel uit haar hoofd zou laten de verhuurder 
niet tijdig te betalen?
9. de Ho ge Raad doet de zaak zelf af. Een na-
dere toets of de vertragingsrente het karakter had 
van scha de ver goe ding blijft achterwege. daar was 
ook geen aanleiding toe omdat de curatoren de 
huur nog zo’n drie maanden hadden laten doorlo-
pen voor dat ze tot opzegging overgingen. dat geldt 
in de benadering van de Ho ge Raad als een keuze 
om de huur over een komst op dezelfde voorwaarden 
voort te zetten.
10. Het gat in de Faillissementswet is met het 
arrest weer wat verder gedicht, maar het is nog lang 
niet klaar. Een Faillissementswet die de afwikkeling 
van drie kwart van de faillissementen ongeregeld 
laat is niet af. We mogen evenwel hopen op legisla-
tieve actie. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid 
heeft onlangs een consultatiedocument het licht 
doen zien ter verdere ontwikkeling van het insol-
ventierecht, te raadplegen via https://www.in ter-
net con sul ta tie.nl/consultatieinsolventie. daarin fi-
gureert het boedelfaillissement, al is het in een 
bescheiden rol. Er wordt niet meer dan een halve 
zin aan gewijd. Het onderwerp verdient meer aan-
dacht. de wetgever zou er goed aan doen te voor-
zien in een regeling voor de afwikkeling van een 
boedelfaillissement. 

F.M.J. Verstijlen
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HO GE RAAD (CIVIELE KAMER)
28 ja nu a ri 2022, nr. 20/01888
(Mrs. M.V. Polak, T.H. Tanja-van den Broek, 
C.H. Sieburgh, F.J.P. Lock, A.E.B. ter Hei de; 
A-G mr. G. Snijders)
met redactionele aantekening

Art. 20, 23, 24 Fw; art. 3:277 BW

RvdW 2022/157
NJB 2022/359
ECLI:NL:HR:2022:80
ECLI:NL:PHR:2021:668

Faillissementsrecht. Curator vordert girale beta-
ling door schuldenaar als onverschuldigd terug; 
fixatiebeginsel; paritas creditorum. Toepassing 
HR 20 maart 2015, NJ 2015/264.

Het strookt met de bescherming die het fixatiebeginsel 
en de art. 20, 23 en 24 Fw aan de schuldeisers beogen 
te bieden, om aan te nemen dat de curator hetgeen na 
het intreden van het faillissement aan een schuldeiser 
is betaald, op de voet van art. 23 Fw slechts kan terug
vorderen voor zover die betaling resulteert in een ver
mindering van het actief van de boedel, dan wel in een 
vermeerdering van het passief van de boedel (HR 20 
maart 2015, NJ 2015/264, m.nt. F.M.J. Verstijlen en 
A.I.M. van Mier lo).
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