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Samenvatting

In dit arrest oordeelt de Hoge Raad dat de aard van een boedelvordering als onmiddellijke aanspraak op de boedel
meebrengt dat ook de met de boedelvordering verbonden verplichting tot betaling van vertragingsrente moet worden
aangemerkt als boedelschuld. Dit vormt een indicatie dat het Koot Beheer/Tideman q.q.-criterium niet op uitputtende wijze
de kwalificatie van boedelschulden reguleert. Daarnaast oordeelt hij dat indien in afwijking van de wettelijke (handels)rente
contractuele rente is afgesproken, deze contractuele rente over de huurboedelschuld verschuldigd is. Deze uitkomst, die
voortvloeit uit het uitgangspunt dat het faillissement geen verandering brengt in bestaande overeenkomsten, is minder
vanzelfsprekend dan zij lijkt.

Noot

Auteur: mr. N. Haasjes[1]

De kwalificatie van vertragingsrente over huurboedelschulden en het daarop toepasselijke renteregime.
Noot bij HR 24 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1994 (X C.V./Curatoren PaperlinX)

 

1. Inleiding

Deze uitspraak betreft de kwalificatie van vertragingsrente over na de faillietverklaring verschuldigde huur en het op deze
vertragingsrente toepasselijke renteregime. De curatoren voldoen de huurboedelschuld niet, omdat onzeker is of het
boedelactief toereikend is voor integrale voldoening van de boedelschulden. Partijen zijn vervolgens in geschil over de
vraag of de verplichting tot voldoening van vertragingsrente die hierdoor ontstaat, net als de huurprijs zelf, een boedelschuld
oplevert. Tevens zijn partijen in geschil over de vraag of over de huurboedelschuld in plaats van de wettelijke (handels)rente
de overeengekomen contractuele rente verschuldigd is. De Hoge Raad beantwoordt beide vragen bevestigend.

Ten aanzien van de kwalificatie van de rente als boedelschuld wekt de uitkomst van het arrest op zich geen verbazing.
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Deze uitkomst lijkt op het eerste gezicht namelijk een logische uitwerking van het huidige boedelschuldcriterium uit Koot
Beheer/Tideman q.q.[2] De overwegingen van de Hoge Raad doen echter vermoeden dat hij de rechtsvraag niet binnen dit
kader beantwoordt. Daarmee is de onderhavige uitspraak wellicht een indicatie dat Koot Beheer/Tideman q.q. de kwalificatie
van boedelschulden niet op uitputtende wijze reguleert. Ten aanzien van het toepasselijke renteregime wekt het arrest meer
verbazing. Het uitgangspunt dat het faillissement geen verandering brengt in bestaande wederkerige overeenkomsten en
daaruit voortvloeiende verbintenissen, heeft immers niet zonder meer tot gevolg dat de geldende voorwaarden ook alle aan
de curator kunnen worden tegengeworpen. In deze noot zal ik na een korte inleiding over het recht ten aanzien van de
boedelschuld, de onderhavige zaak en de gevolgen voor de rechtspraktijk bespreken.

2. De kwalificatie en verplichting tot betaling van boedelschulden

De vraag welke schulden kwalificeren als boedelschuld, is een vraag van toerekening. Van welke schulden dient de
verschuldigdheid aan de boedel te worden toegerekend? In het Koot Beheer/Tideman q.q.-arrest is de Hoge Raad
teruggekomen van het tot dan toe geldende ‘toedoencriterium’[3] en heeft hij het huidige boedelschuldcriterium
geformuleerd. Dit drieledige criterium bepaalt dat boedelschulden slechts die schulden zijn die een onmiddellijke aanspraak
geven jegens de faillissementsboedel (i) hetzij ingevolge de wet, (ii) hetzij omdat zij door de curator in zijn hoedanigheid zijn
aangegaan (doordat zijn wil daarop is gericht), (iii) hetzij omdat zij een gevolg zijn van een handelen van de curator in strijd
met een door hem in zijn hoedanigheid na te leven verbintenis of verplichting.[4]

Indien sprake is van een boedelschuld, dient deze onmiddellijk door de curator uit de boedel te worden voldaan en hoeft
deze niet ter verificatie te worden ingediend.[5] Dit betekent echter niet dat een boedelschuld ook telkens onmiddellijk wordt
voldaan. De curator mag een boedelschuld namelijk pas volledig voldoen, als hem duidelijk is dat de boedelschulden
integraal voldaan kunnen worden.[6] Als vaststaat dat de boedel onvoldoende actief heeft om, ten tijde van de slotuitdeling,
een boedelvordering te voldoen, dan levert dit een grond op voor afwijzing van de boedelvordering.[7] Zolang niet vaststaat
of de boedel toereikend is voor (integrale) voldoening van de boedelschulden, zijn boedelschulden in beginsel wel
verschuldigd en opeisbaar, maar niet invorderbaar in rechte.[8] De curator kan dan de betaling van boedelschulden
uitstellen.

Dit is de achtergrond van de te annoteren uitspraak. Daarin draait het in essentie om de volgende twee vragen. Indien de
curator de huurboedelschuld vanwege de toestand van de boedel niet (volledig) voldoet, kwalificeert de als gevolg van deze
niet-voldoening ontstane rentevordering dan op grond van het Koot Beheer/Tideman q.q.-criterium als boedelschuld? Betreft
de over de huurboedelschuld verschuldigde rente de overeengekomen contractuele rente of de wettelijke (handels)rente?

3. Feiten en procesverloop

De feiten zijn als volgt. X C.V. verhuurt een bedrijfs- en kantoorruimte aan PaperlinX B.V. Op de huurovereenkomst zijn de
Algemene bepalingen huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:230a BW van
toepassing, die, voor zover relevant, bepalen dat indien de huurprijs niet op de vervaldatum betaald wordt, hierover een
opeisbare boete wordt verbeurd. Op 16 april 2015 wordt PaperlinX B.V. in staat van faillissement verklaard. De curatoren
laten de huur vervolgens drie maanden doorlopen. Bij brief van 20 juli 2015 zeggen zij de huurovereenkomst per 31 oktober
2015 op. De curatoren voldoen de huurboedelschuld aan X C.V. niet, nu onduidelijk is of het beschikbare boedelactief
integrale voldoening van de boedelschulden zal toelaten.

In eerste aanleg vordert X C.V., onder meer, betaling van de huurboedelschuld vermeerderd met de contractuele, althans
wettelijke (handels)rente. Bij vonnis van 7 december 2017 wijst de kantonrechter deze vorderingen af, omdat zij een
boedeltekort niet uitgesloten acht. In hoger beroep vordert X C.V. in aanvulling op haar oorspronkelijke eis een verklaring
voor recht dat (i) indien en voor zover een boedelvordering niet voldaan wordt vanaf de vervaldatum van de factuur rente
verschuldigd is; (ii) de rente over de boedelvordering 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. Kort voordat het
hof Den Haag op 11 februari 2020 arrest wijst, voldoen de curatoren de huurboedelschuld aan X C.V. In zijn arrest van 11
februari 2020 bekrachtigt het hof Den Haag het vonnis van de kantonrechter en wijst de in hoger beroep gevorderde
verklaring voor recht af.

Het hof overweegt hiertoe dat voor de beantwoording van de vraag of de rente, verschuldigd in geval van niet-nakoming van
de huur(boedel)schuld, kwalificeert als boedelschuld in de zin van de derde Koot Beheer/Tideman q.q.-categorie, de
toestand van de boedel mede in aanmerking dient te worden genomen. Immers, zo overweegt het hof, de curator moet het
doen met de boedel zoals hij deze aantreft. Het is dan ook in beginsel niet aan zijn schuld te wijten als dit vermogen
ontoereikend blijkt te zijn om de boedelschulden integraal te voldoen. Dit betekent dat voor zover de curator de betreffende
schuld, exclusief rente, niet met inachtneming van de wettelijke rangorde 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
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in beginsel zolang voor hem onzeker is of hij de schuld aldus kan voldoen. Het hof komt hiermee niet toe aan de vraag welk
renteregime van toepassing zou zijn, indien de rente als boedelschuld zou kwalificeren.[9]

X C.V. stelt beroep in cassatie in en bestrijdt voornamelijk het oordeel van het hof dat de vertragingsrente over de
huurboedelvordering geen boedelschuld oplevert. Zij stelt dat uit het wettelijke systeem volgt dat rentevorderingen op
dezelfde wijze dienen te worden behandeld als de hoofdvordering waarbij zij horen. Daarnaast bestrijdt zij het oordeel van
het hof dat de boedel – de curatoren q.q. – niet in verzuim was ten aanzien van de huurboedelschuld.

4. Uitspraak van de Hoge Raad

De Hoge Raad vangt zijn beoordeling aan met de vermelding van het uitgangspunt dat het faillissement geen verandering
brengt in bestaande wederkerige overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen. De huurverhouding zoals
die voor het faillissement gold, duurt ongewijzigd voort tussen de gefailleerde als huurder enerzijds en de verhuurder
anderzijds.

Vervolgens gaat hij in op de vraag of vertragingsrente verschuldigd over een boedelvordering als boedelschuld kwalificeert.
Hiertoe merkt hij allereerst op dat de vraag of verzuim bestaat ten aanzien van de vordering tot huurbetaling moet worden
beantwoord aan de hand van de huurovereenkomst en de op verzuim toepasselijke wettelijke bepalingen. Daarna
overweegt hij als volgt:

“Als verzuim bestaat ten aanzien van de voldoening van een boedelvordering, en de schuldeiser recht heeft op
schadevergoeding 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 verbonden
verplichting tot betaling van deze rente moet worden aangemerkt als boedelschuld” (r.o. 3.2.4).

Hij vervolgt dat deze verplichting tot schadevergoeding in de vorm van rente ook ontstaat indien een boedelvordering niet
(tijdig) wordt voldaan op de grond dat (onzeker is of) de boedel hiervoor onvoldoende middelen heeft. Een gebrek aan
geldmiddelen levert ook voor de boedel geen overmacht op.

Dan komt de vraag aan bod welk renteregime van toepassing is, indien vertragingsrente verschuldigd is. In de
huurovereenkomst kan, in afwijking van de wettelijke rente, een contractuele vertragingsrente zijn opgenomen, zoals in
deze zaak het geval is. Indien de curator geen gebruik maakt van de opzegmogelijkheid uit art. 39 Fw en hij met de
verhuurder ook geen andere voorwaarden overeenkomt, wordt hij geacht de huurovereenkomst op de geldende
voorwaarden te hebben voortgezet. Als deze huurovereenkomst een contractuele regeling voor de vertragingsrente bevat
en de curator deze overeenkomst wil voortzetten, is de verplichting tot betaling van deze (contractuele) rente, evenals de
huurprijs, een boedelschuld. Dit geldt echter onverminderd indien de curator de huurovereenkomst niet wil voortzetten. Uit
het eerder geschetste uitgangspunt dat het faillissement geen verandering brengt in de huurverhouding tussen de
gefailleerde huurder en de verhuurder volgt dat de huurovereenkomst ook dan over de opzeggingsperiode bepaalt welke
vertragingsrente geldt.

De Hoge Raad concludeert dat indien in de huurovereenkomst in afwijking van de wettelijke rente een contractuele
vertragingsrente is opgenomen en er verzuim is met betrekking tot de betaling van de als boedelschuld verschuldigde
huurprijs, deze contractuele vertragingsrente als boedelschuld verschuldigd is. Hij gaat over tot gedeeltelijke vernietiging
van het arrest van het hof en doet de zaak zelf af.

5. Commentaar

5.1. Het Koot Beheer/Tideman q.q.-criterium

Zoals reeds besproken, vloeit het huidige boedelschuldcriterium voort uit het Koot Beheer/Tideman q.q.-arrest. Dit houdt in
dat een schuld slechts een boedelschuld oplevert, indien deze binnen een van de drie in dit arrest geformuleerde
categorieën valt. Het wekt dan ook verbazing dat de Hoge Raad in de onderhavige zaak met geen woord rept van Koot
Beheer/Tideman q.q. Dit had wel in de rede gelegen, nu hij in andere zaken over de kwalificatie van boedelschulden steeds
op deze beslissing teruggrijpt.[10] In plaats daarvan overweegt hij dat de aard van een boedelvordering als onmiddellijke
aanspraak op de boedel meebrengt dat ook de met de boedelvordering verbonden verplichting tot betaling van rente moet
worden aangemerkt als boedelschuld. Nu in het onderhavige arrest enige verwijzing naar het arrest Koot Beheer/Tideman
q.q. of de daarin geformuleerde categorieën ontbreekt, en de bovenstaande redenering ook op geen enkele wijze afgeleid
lijkt te zijn van een van deze categorieën, rijst de vraag of de Hoge Raad de rechtsvraag wel binnen dit kader beantwoordt.
Doet hij dit niet, dan kan mijns inziens bezwaarlijk volgehouden worden dat Koot Beheer/Tideman q.q. op uitputtende wijze
de kwalificatie van boedelschulden reguleert.

Ik meen dat de Hoge Raad de kwalificatievraag inderdaad buiten dit kader beantwoordt. Hoewel een beantwoording binnen
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dit kader op het eerste gezicht logisch voorkomt, zou dat bij nadere beschouwing wringen. De eerste Koot Beheer/Tideman
q.q.-categorie lijkt mij niet geschikt om de status van de rente als boedelschuld te verklaren, nu deze slechts schulden tot
boedelschuld verheft die deze status aan de wet ontlenen. A-G De Bock beantwoordt de rechtsvraag evenwel aan de hand
van deze eerste categorie. Zij overweegt:

“De in de huurovereenkomst opgenomen contractuele rentevergoeding over niet tijdig betaalde huurtermijnen is een
verplichting die zodanig 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 aangenomen 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 arrest [Koot Beheer/Tideman q.q.].”[11]

Mij is niet duidelijk waarom deze verbondenheid tot gevolg zou hebben dat de rente een boedelschuld van categorie (i)
oplevert. Immers, dat de verplichting tot betaling van rente zodanig is verbonden aan een huurboedelvordering, betekent
nog niet dat de rente zelf als huurprijs dient te gelden en als zodanig de status van boedelschuld aan de wet zou ontlenen.

De tweede categorie schiet in ieder geval te kort. Het uitgangspunt is juist dat het faillissement geen verandering brengt in
bestaande wederkerige overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen. De verbintenissen die uit de
huurovereenkomst voortvloeien zijn dan ook niet door de curator in zijn hoedanigheid aangegaan (doordat zijn wil daarop
gericht was). Dit geldt in het bijzonder indien de curator de huurovereenkomst op de kortst mogelijke termijn opzegt. Dan
vloeien de verbintenissen uit de huurovereenkomst immers noch expliciet, noch impliciet (in de vorm van de keuze om niet
op te zeggen) uit een rechtshandeling van de curator voort. Daarnaast is de tweede categorie niet in staat om de status van
wettelijke rente als boedelschuld te verklaren.

Slechts aan de derde categorie, die het hof Den Haag aan zijn antwoord op de rechtsvraag ten grondslag legt,[12] zou de
rente in de onderhavige zaak mijns inziens de status van boedelschuld kunnen ontlenen. Deze uitkomst wringt echter. Zo is
technisch gezien juist dat de rente ontstaat als gevolg van een handelen van de curator in strijd met de op hem in zijn
hoedanigheid rustende verplichting tot het tijdig voldoen van een boedelschuld. De curator ziet zich hier echter voor een
onmogelijke situatie gesteld: ook als hij de boedelschuld wél zou voldoen, om het ontstaan van vertragingsrente te
voorkomen, zou hij in strijd handelen met een op hem in zijn hoedanigheid rustende verplichting indien (onzeker is of) de
boedel onvoldoende middelen bevat om de boedelschulden integraal te voldoen.[13]Damned if you do, damned if you don’t.
Het komt mij in ieder geval niet logisch voor dat het gegeven dat hij in strijd handelt met een verplichting, om te voorkomen
dat hij in strijd handelt met een andere verplichting, een grond oplevert om de verschuldigdheid van de rente aan de boedel
toe te rekenen.

Echter, zelfs al zou het Koot Beheer/Tideman q.q.-criterium gebruikt kunnen worden om de status van vertragingsrente als
boedelschuld te verklaren, dan wijst niets erop dat de Hoge Raad dat in het berechte geval ook heeft gedaan. Dan zou zijn
overweging – dat de status van de verplichting tot betaling van rente als boedelschuld voortvloeit uit de aard van de
daarmee verbonden huurboedelvordering – immers tot een van de Koot Beheer/Tideman q.q.-categorieën te herleiden
moeten zijn. Dit lijkt op geen enkele wijze het geval, zodat mij voorkomt dat de Hoge Raad de rechtsvraag buiten dit kader
beantwoordt. Dit betekent ofwel dat zijn overweging over de aard van de boedelvordering een aanvulling vormt op het
huidige boedelschuldcriterium uit Koot Beheer/Tideman q.q., ofwel dat hij met deze uitspraak geleidelijk afstand neemt van
het Koot Beheer/Tideman q.q.-criterium als boedelschuldcriterium. Ten aanzien van deze laatste mogelijkheid merkt Van
Zanten op dat de Hoge Raad in het arrest Ridderkerkse Taxi Centrale reeds het limitatieve karakter van de in Koot
Beheer/Tideman q.q. geformuleerde boedelschuldcriteria lijkt te hebben losgelaten. Hij vraagt zich af of de Hoge Raad
bezig is zich langzaam van het Koot Beheer/Tideman q.q.-keurslijf te ontdoen.[14]

5.2. Aard van de boedelvordering en verbondenheid van de verplichting

Hoe de overweging van de Hoge Raad ook valt in te passen, kennelijk vormt de aard van de boedelvordering als
onmiddellijke aanspraak op de boedel in de onderhavige zaak de reden voor de kwalificatie van de daarmee verbonden
rente als boedelschuld. De Hoge Raad weidt helaas niet uit over de reden waarom de aard van de boedelvordering deze
consequentie heeft. Wellicht is dit als volgt te verklaren.

Dat boedelvorderingen een onmiddellijke aanspraak geven op de boedel, houdt in de kern in dat deze buiten het
faillissement om tegen de curator kunnen (en moeten) worden ingesteld en volledig uit de boedel moeten worden voldaan
voordat enige uitdeling aan faillissementsschuldeisers plaatsvindt. Boedelschuldeisers dienen hun rechten buiten het
faillissement om geldend te maken, dat wil zeggen volgens de gewone, buiten faillissement geldende, regels. In cassatie
betoogt X C.V. dat uit het wettelijke systeem volgt dat rentevorderingen op dezelfde wijze dienen te worden behandeld als
de hoofdvordering waarbij zij horen. Zij verbindt daar de gevolgtrekking aan dat de rentevordering over een
huurboedelschuld een boedelschuld in de zin van de eerste Koot Beheer/Tideman q.q.-categorie oplevert. Met die conclusie
kan ik me niet verenigen, zoals ik in par. 5.1 heb opgemerkt, maar het door haar aangehaalde uitgangspunt lijkt mij juist. Het
ligt in de rede dat een vordering die buiten de regels van de Faillissementswet om voortvloeit uit een vordering die wordt
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beheerst door de buiten faillissement geldende regels, ook zelf door de buiten faillissement geldende regels wordt beheerst.
De wettelijke uitzondering hierop uit art. 128 Fw is niet van toepassing op boedelschulden. Dit is reeds in het arrest Floritex
bepaald,[15] naar welk arrest de Hoge Raad in de onderhavige zaak ook in een voetnoot bij r.o. 3.2.4 verwijst. Uit het
hierboven genoemde uitgangspunt vloeit dan ook voort dat zowel de boedelvordering als de daarmee verbonden
verplichting tot betaling van rente een boedelschuld opleveren.

De gevolgen van deze uitkomst voor de rechtspraktijk lijken mij beperkt. Wel werpt deze de vraag op welke verplichtingen
evenzeer als de verplichting tot betaling van rente zodanig aan een boedelvordering zijn verbonden, dat deze verplichtingen
eveneens een boedelschuld dienen op te leveren. De Hoge Raad duidt in de onderhavige uitspraak de verplichting tot
betaling van rente expliciet aan als een vorm van schadevergoeding. Is het antwoord op de vraag te vinden in het karakter
van de vertragingsrente als schadevergoedingsverplichting? Verstijlen betwijfelt of het contractuele rentebeding in de
onderhavige zaak wel het karakter had van een gefixeerde schadevergoeding. De bedongen rente was namelijk aanzienlijk
hoger dan de wettelijke rente. Hij merkt op dat de Hoge Raad een nadere toets of de vertragingsrente het karakter van
schadevergoeding had achterwege laat, nu de curatoren de huur drie maanden lieten doorlopen voordat ze tot opzegging
overgingen. Hieruit leidde de Hoge Raad een keuze af om de huurovereenkomst op dezelfde voorwaarden voort te
zetten.[16]

Het achterwege laten van deze nadere toets door de Hoge Raad doet vermoeden dat de verplichtingen die evenals de
daarmee verbonden boedelvordering een boedelschuld opleveren, niet beperkt zijn tot verplichtingen tot betaling van
vertragingsrente met het karakter van een schadevergoedingsverplichting. Hier kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de uit
art. 7:625 BW voortvloeiende wettelijke verhoging ingeval het loon van een werknemer niet tijdig wordt voldaan. Deze
wettelijke verhoging betreft geen loon of schadevergoeding, maar is slechts een prikkel voor de werkgever om het loon op
tijd te betalen.[17] Op grond van het onderhavige arrest zou deze verplichting eveneens een boedelschuld opleveren, en wel
vanwege de aard van de daarmee verbonden loonboedelvordering ex art. 40 Fw.

5.3. Contractuele vertragingsrente en de paritas creditorum

Ten aanzien van de tweede rechtsvraag oordeelt de Hoge Raad dat indien in de huurovereenkomst in afwijking van de
wettelijke rente een contractuele vertragingsrente is opgenomen, deze contractuele rente als boedelschuld verschuldigd
wordt. Als enige uitzondering noemt hij de situatie waarin de curator met de verhuurder andere voorwaarden overeenkomt.
Het spreekt voor zich dat de verhuurder zich niet snel bereid zal verklaren om andere voorwaarden overeen te komen,
zodat in de regel contractuele rente over een huurboedelschuld verschuldigd wordt.

Ik merkte reeds op dat de verplichtingen die zodanig zijn verbonden aan een boedelvordering, dat deze verplichtingen
eveneens een boedelschuld opleveren, waarschijnlijk niet beperkt zijn tot verplichtingen tot betaling van vertragingsrente
met het karakter van een schadevergoedingsverplichting. Hieronder lijkt ook vertragingsrente te vallen die niet het karakter
van een gefixeerde schadevergoeding heeft, maar neerkomt op een zogenaamde ‘prikkelboete’.[18] Indien een ‘prikkelboete’
verschuldigd raakt over een huurboedelschuld, van welke boedelschuld de curator het ontstaan op grond van art. 39 Fw niet
kan voorkomen, dan ontstaat voor de curator een lastige situatie. De gevolgen van het niet-voldoen van deze boedelschuld
kunnen namelijk aanzienlijk zwaarder zijn dan de gevolgen van het niet-voldoen van een gelijk gerangschikte boedelschuld
waaraan geen ‘prikkelboete’ is verbonden.

In zijn noot bij het arrest van het hof Den Haag betoogde Van Zanten reeds dat de curator in elk geval gehouden dient te
zijn om de boedelschulden met inachtneming van de rangorde zo veel mogelijk te voldoen, niet in de laatste plaats opdat
daarmee het ontstaan van renteschade zo veel mogelijk wordt voorkomen.[19] De Hoge Raad lijkt dit in de onderhavige zaak
te onderschrijven. Zo overweegt hij in r.o. 3.2.5 dat onzekerheid of de boedel voldoende actief zal hebben om een bepaalde
boedelvordering ‘(geheel)’ te voldoen, een grond oplevert om de aanspraak op betaling van die vordering ten laste van de
boedel ‘(deels)’ te ontzeggen. Indien op grond van de onderhavige uitspraak aan ‘prikkelboetes’ verbonden aan
huurboedelvorderingen telkens de status van boedelschuld dient toe te komen, komt mij voor dat de curator wellicht zelfs
gehouden is om de volledige huurboedelvordering bij voorrang boven gelijk gerangschikte boedelvorderingen te voldoen.
Daarmee wordt immers de meeste renteschade voor de boedel voorkomen. Dit staat echter op gespannen voet met het
paritas creditorum-beginsel dat ten grondslag ligt aan de rangorde van boedelschulden. Daarnaast brengt dit praktische
problemen met zich. Indien bijvoorbeeld verschillende rentepercentages gelden voor vertragingsrente over verschillende
boedelschulden, of onduidelijk is welke rentepercentages gelden, wanneer en in hoeverre dient de curator deze
boedelschulden dan te voldoen?

5.4. De geldende voorwaarden

Opvallend is verder dat de Hoge Raad expliciet opmerkt dat hij het verdedigbaar acht dat de boedel niet voor de resterende
huurperiode aan de contractuele vertragingsrente gebonden is, indien de curator de huurovereenkomst op de kortst
mogelijke termijn opzegt.[20] Dan wil de curator de overeenkomst immers niet voortzetten. Desondanks volgt uit het
uitgangspunt dat het faillissement geen verandering brengt in bestaande wederkerige overeenkomsten en de daaruit
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voortvloeiende verbintenissen, dat de huurovereenkomst ook over de opzegperiode de huurverhouding beheerst, aldus de
Hoge Raad. Met andere woorden, ook indien de curator op de kortst mogelijke termijn opzegt, wordt over de opzegperiode
de in de huurovereenkomst overeengekomen contractuele rente verschuldigd, in plaats van de wettelijke rente.

Ik vind het niet vanzelfsprekend dat het genoemde uitgangspunt tot deze conclusie leidt. Mijns inziens moet een
onderscheid worden gemaakt tussen de geldende voorwaarden van de huurovereenkomst en de voorwaarden uit de
huurovereenkomst die aan de curator kunnen worden tegengeworpen. Het is onwenselijk dat de schuldenaar met elk
mogelijk contractueel beding in een huurovereenkomst de curator zou kunnen binden. Ook op deze wijze zou dan immers
op ontoelaatbare wijze het paritas creditorum-beginsel worden doorkruist. In Koot Beheer/Tideman q.q. is nu juist
overwogen – ten aanzien van een opleververplichting – dat niet alle bedingen uit de huurovereenkomst in faillissement een
boedelschuld opleveren. De vraag resteert dan ook waarom een rentebeding wél aan de curator kan worden
tegengeworpen. Het antwoord op deze vraag volgt niet zonder meer uit het door de Hoge Raad aangehaalde uitgangspunt.

De gevolgen van deze uitkomst voor de praktijk zijn mogelijk veelomvattend. Zo waarschuwt ook Van Zanten, die opmerkt
dat de curator op grond van de onderhavige beslissing met tal van boedelverplichtingen kan worden geconfronteerd, zoals
een verplichting tot betaling van servicekosten, tot het verrichten van onderhoud, voldoening van aan de verhuurder
opgelegde belastingaanslagen en een exploitatieverplichting.[21] Nu in beginsel alle bedingen en voorwaarden uit de
huurovereenkomst (of arbeidsovereenkomst) na faillietverklaring blijven gelden, kunnen deze dan alle aan de curator
worden tegengeworpen? Zo nee, welke maatstaf moet dan worden gehanteerd om vast te stellen welke bedingen en
voorwaarden wel aan de curator kunnen worden tegengeworpen?
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