
1 Inleiding

1.1 De afkoelingsperiode

Begin 1980 hebben faillissementscuratoren aan de wetgever de suggestie gedaan in
faillissement een soort bevriezingsperiode te laten gelden, waarin de rechten van
schuldeisers gedurende enige tijd worden opgeschort. Deze gedachte werd ingegeven
door hun ervaring dat na een faillissement herhaaldelijk voortzetting van de bedrijfs-
activiteiten was uitgesloten ‘omdat leveranciers dadelijk met hun vrachtauto’s voor
de deur stonden om zaken op te halen waarop zij een eigendomsvoorbehoud preten-
deerden.’1 Daarbij werd aangetekend dat leveranciers zulks doen omdat anders de
fiscus met bodembeslag toeslaat. Deze suggestie is voor de wetgever aanleiding
geweest tot invoeging van art. 63a Fw voor faillissement.

Uit de memorie van toelichting bij de invoering van voormeld artikel blijkt dat
de wetgever bij het weghalen van goederen niet alleen aan de leverancier onder
eigendomsvoorbehoud heeft gedacht maar ook aan andere derden, zoals de pandhouder,
de hypotheekhouder, degene die een recht van reclame kan uitoefenen of een overeen-
komst van leasing met de gefailleerde heeft lopen, of aan hem op andere wijze
goederen ten gebruike heeft gegeven.2

Met ingang van 1 januari 1992 is dit artikel in werking getreden.3 In dit artikel
wordt voor de rechter de mogelijkheid geopend in faillissement een periode af te
kondigen, waarin de uitoefening van rechten van derden tot verhaal op tot de boedel
behorende goederen of tot opeising van goederen die zich in de macht van de gefail-
leerde of de curator bevinden, wordt opgeschort. Deze periode wordt aangeduid met
de term afkoelingsperiode.4

1 Dit citaat is ontleend aan het verslag van mr. G. Hamaker van 21 maart 1980, dat ik nader in
Hoofdstuk 2 behandel.

2 Aldus Parl. Gesch. Wijziging Rv. e.a.w. (Inv. 3, 5 en 6), p. 414. Daar wordt tevens het bodemrecht
van de fiscus ter sprake gebracht.

3 Wet van 7 mei 1986, Stb. 1986, 295.
4 Vgl. Parl. Gesch. Wijziging Rv. e.a.w. (Inv. 3, 5 en 6), p. 414. Inmiddels is de term ook in art. 63a

e.v. Fw zelf opgenomen. Zie Wet van 24 november 2004 tot wijziging van de Faillissementswet
in verband met het bevorderen van de effectiviteit van surseance van betaling en faillissement, Stb.
2004, 615. Laatstgenoemde wet is krachtens Besluit van 30 december 2004 in werking getreden
met ingang van 15 januari 2005 (Stb. 2005, 10).
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1.2 Doel- en probleemstelling

De doelstelling van deze studie is tweeërlei. Het eerste doel is een onderzoek naar
de strekking van art. 63a Fw e.v. Door middel van een opschorting van de bevoegdheid
tot verhaal respectievelijk die tot opeising wordt volgens de memorie van toelichting
beoogd de curator vooral de eerste tijd na de faillietverklaring tijd te geven om zich
een oordeel te vormen over de vraag welke goederen in de boedel vallen of welke
goederen hij in elk geval voor de boedel wil behouden, bijvoorbeeld in verband met
een mogelijke voortzetting of verkoop van het bedrijf.

De probleemstelling luidt: wat zou een afkoelingsperiode kunnen respectievelijk
moeten bewerkstelligen?

Het tweede doel is een onderzoek naar de toepassing en werking van de afkoelings-
periode. De wettelijke regeling in art. 63a Fw is summier. Deze houdt kort samengevat
in dat een derde, ook als deze separatist is, gedurende een korte tijdsspanne bepaalde
goederen niet kan opeisen of zich daarop niet kan verhalen, tenzij hij daarvoor alsnog
toestemming krijgt van de rechter-commissaris.

Verschillende vragen die zich met betrekking tot de afkoelingsperiode kunnen
voordoen, heeft de wetgever niet voorzien, althans nauwelijks opgelost. Zo wordt in
de wet noch in de toelichting daarop gesproken over de vraag of ook vorderingsrechten
onder de afkoeling vallen. Omstreden is voorts, of de curator die goederen, die de
derde niet kan opeisen of waarop deze zich niet kan verhalen, intussen wel mag
gebruiken, verbruiken en/of vervreemden (verder aangeduid met verzamelbegrip:
beschikken). Er blijven vragen als: welke bevoegdheden en welke plichten heeft de
curator eigenlijk zodra een afkoelingsperiode is bepaald? In welke omstandigheden
kan het handelen of nalaten van de curator leiden tot diens aansprakelijkheid in
hoedanigheid en/of in persoon? Op welke wijze zijn de rechten van de betrokken derde
tijdens de afkoelingsperiode gewaarborgd? Kan de derde zich wel verzetten tegen
de beschikking door de curator of heeft de derde bijvoorbeeld een recht op (schade)ver-
goeding jegens de boedel?

Onduidelijkheid bestaat er ook over de inhoud van de voorwaarden die de rechter-
commissaris aan zijn beslissing kan verbinden. Die inhoud is door de wetgever niet
ingevuld; zij kunnen van geval tot geval verschillen. Kunnen die voorwaarden bijvoor-
beeld inhouden dat de derde heeft te gedogen dat de curator zonder meer over zijn
goed beschikt? En kan een afkoelingsbeslissing, die later in hoger beroep wordt
vernietigd dan wel een falend toezicht van de rechter-commissaris tijdens de afkoe-
lingsperiode ook leiden tot diens aansprakelijkheid en/of die van de Staat jegens de
derde? Fundamentele vragen derhalve.

In dit onderzoek wil ik daarom praktijkgevallen analyseren, waarin een afkoelings-
periode is bepaald. Daarbij ga ik in op de volgende probleemstelling: wanneer rijzen
problemen met betrekking tot de afkoelingsperiode en hoe kunnen deze worden
opgelost. Ik doe waar nodig voorstellen tot verbetering van de wettelijke regeling van
materieelrechtelijke aard.
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1.3 Afbakening van het onderwerp

In deze studie richt ik mijn aandacht op de afkoelingsperiode die is bepaald in een
(Nederlands) faillissement van een schuldenaar in Nederland.5 Ik maak daarbij geen
onderscheid naar de rechtsvorm waarin de onderneming wordt uitgeoefend. Het kan
dus bijvoorbeeld gaan om het faillissement van een eenmanszaak of van een beurs-
genoteerde vennootschap. Ik ga voorbij aan de schuldenaar/natuurlijk persoon die
niet zelfstandig een beroep of bedrijf uitoefent.

Met de art. 241a en 309 Fw wordt in surseance respectievelijk schuldsanering een
inhoudelijk soortgelijke opschorting van de uitoefening van rechten van derden
gedurende een bepaalde periode mogelijk gemaakt als met art. 63a Fw in faillisse-
ment.6 Ik richt mijn aandacht niet specifiek op de artikelen 241a en 309 Fw. Ik
gebruik het faillissement als referentiekader. De wetgever doet dat ook in de memorie
van toelichting op art. 241a7 en die op art. 309 Fw.8

Ik beperk mij tot de juridische kant van de problematiek en laat de economische
aspecten buiten beschouwing.

Ik behandel uitsluitend enkele materieelrechtelijke aspecten van de afkoelings-
periode. De processuele aspecten daarvan laat ik bij gebrek aan tijd, zij het met enig
hartzeer, zoveel mogelijk buiten beschouwing. Evenmin ga ik in op de vraag of de
bevoegdheid tot opschorting moet worden uitgebreid met een verplichting tot door-
financiering voor de bank of doorlevering van de leveranciers. Dat laatste onderwerp
betreft eerder een inbreuk op de contractsvrijheid van partijen dan een inbreuk op
de veelal wettelijke bevoegdheden tot verhaal en opeising.

Gelet op de datum van afsluiting van mijn onderzoek (31 december 2006), heb ik
geen rekening meer kunnen houden met het eerder in de brief van 8 september 2003
van de voorzitter van de Commissie-Insolventierecht aan de minister aangekondigde
Voorontwerp Insolventiewet. Dat voorontwerp kon nog niet, althans niet in zijn geheel
aan mij ter beschikking worden gesteld, daar het nog niet aan de openbaarheid was
prijsgegeven. Wel heb ik kennis kunnen nemen van de brief van 29 juni 2006 van
de voorzitter van de Commissie-Insolventierecht aan de minister, waarin enige uit-
gangspunten die de Commissie aan haar werkzaamheden ten grondslag heeft gelegd,

5 Ik laat buiten beschouwing wat dient te gebeuren indien goederen van de schuldenaar zich in het
buitenland bevinden. Zie voor de vraag of de Nederlandse afkoelingsperiode werking heeft in het
buitenland: Berends 2005b.

6 Er zijn wel enkele procesrechtelijke verschillen. Zie art. 241a Fw lid 1 en 2 en art. 309 Fw lid 2
en 5.

7 Hetgeen in het nieuwe artikel 63a wordt mogelijk gemaakt voor het geval van faillissement dient
ook toegelaten te zijn in het geval van een surseance, aldus Parl. Gesch. Wijziging Rv. e.a.w. (Inv.
3, 5 en 6), p. 435.

8 Aan een zodanige regeling bestaat ook in een schuldsaneringsregeling behoefte, aldus MvT 22 969
Algemeen, alinea 23, zoals weergegeven in: Kortmann & Faber 1995, p. 634.
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zijn uiteengezet en waarin een aantal belangrijke voorgestelde wijzigingen ten opzichte
van de Faillissementswet aan de orde zijn gesteld.9 Ik besteed daaraan aandacht in
het kader van het mogelijk komend insolventierecht.

1.4 Methode van onderzoek

Het onderzoek geschiedt in de eerste plaats aan de hand van wetgeving en literatuur.
Voorts onderzoek en analyseer ik de jurisprudentie; het gaat voor het grootste deel
om ongepubliceerde10 rechterlijke uitspraken in eerste en tweede aanleg, houdende
de bepaling van een afkoelingsperiode, de verlenging van de afkoelingsperiode of
de weigering daarvan, en de aan een betrokken derde verleende dan wel geweigerde
machtiging, sedert de inwerkingtreding van art. 63a Fw op 1 januari 1992 tot heden.

Dit onderzoek van (ongepubliceerde) jurisprudentie is a-select. Door het grote
aantal faillissementen bleek het al snel voor rechtbanken en curatoren niet mogelijk
mij te informeren over ieder verzoek of uitspraak inzake een afkoelingsperiode.

Aanleiding voor het onderzoek in een bepaald dossier was soms te vinden in
juridische tijdschriften, gepubliceerde jurisprudentie en dagbladen, maar meestal in
het contact met medewerkers op de griffie van rechtbanken, curatoren en rechters,
die mij in de gelegenheid hebben gesteld onderzoek naar de werking van de afkoeling
te doen.

In de loop der jaren heb ik een paar honderd insolventiedossiers van en op bijna alle
rechtbanken in Nederland bestudeerd waarin een afkoelingsperiode was bepaald.
Precieze percentages of cijfers van aantallen van beslissingen waarbij een afkoelings-
periode is afgekondigd of een machtiging is verleend of geweigerd, kan ik echter niet
noemen. Bij gebreke van een systematische selectie kan ik dan ook niet met stelligheid
beweren dat bepaalde conclusies uit de praktijk blijken, hoe graag ik dat soms ook
had willen doen.

1.5 Rechtsvergelijking

Bij het opdoen van inspiratie heb ik enige hulp van rechtsvergelijking niet versmaad.
Ik heb gekozen voor vergelijking met het Duitse insolventierecht in verband met onze
rechtstraditie: eerder heeft de Konkursordnung (KO) meer dan eens tot voorbeeld
gestrekt voor ‘onze’ Faillissementswet.11 Ook thans kan het de moeite lonen om

9 Elektronische bron: www.minjus.nl/wetgeving/privaatrecht.
10 Controle daarvan is mogelijk, doordat ik telkens vermeld: de naam van de rechtbank, de datum van

de uitspraak en/of het nummer waaronder het faillissement (F), de surseance van betaling (S) dan
wel de rol- of rekestprocedure (R) bij de desbetreffende rechtbank is geregistreerd.

11 Zie Van der Feltz I, p. 7. Vgl. Molengraaff/Star Busmann, p. 11 en Polak 1972, p. 11.
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op een aantal punten de Duitse Insolvenzordnung (InsO) te bestuderen, al was het
maar om ideeën op te doen.12

In Duitsland vormde de aanleiding tot de discussie over de hervorming van het
insolventierecht de constatering dat de meeste faillissementen13 afgewikkeld werden
zonder dat de vorderingen van de gewone crediteuren waren voldaan. In de literatuur
wordt dit betiteld als ‘Konkurs des Konkurses.’14 Net als in Nederland werd als
oorzaak daarvan genoemd de in het kader van de financiering toegenomen omvang
van de (vooral stille) zekerheden.

In Duitsland gingen destijds zelfs stemmen op om de ‘Ab- und Aussonderungsrech-
te’15 dan maar af te schaffen, maar dat zgn. Henckel-Modell ging de 51. Deutsche
Juristentag16 te ver: het werd afgewezen omdat dit model volledig voorbij ging aan
de faillissementsbestendigheid van bepaalde zekerheidsrechten.17 In plaats daarvan
is aan de ‘Insolvenzverwalter’, het equivalent van de Nederlandse curator, uiteindelijk
in de wet een aantal exclusieve bevoegdheden toegekend om bepaalde goederen
waarop een zekerheidsrecht rust, onder bepaalde voorwaarden te gelde te mogen
maken. Tevens zijn in het kader van de checks en balances bovendien bepalingen
in de wet opgenomen om de rechten van de daardoor getroffen schuldeisers te waar-
borgen.

In Nederland is destijds simpelweg gekozen voor een opschorting van bepaalde
bevoegdheden van derden gedurende een korte tijd.

Juist door de andere benadering van hetzelfde probleem door middel van nieuwe
wetgeving, waarmee ook reeds enige jaren praktijkervaring is opgedaan, heeft vergelij-
king zin. Ik wil trachten de door bestudering van het Duitse insolventierecht verworven
kennis te gebruiken voor de oplossing van bij mijn onderzoek van de afkoelingsperiode
gesignaleerde problemen.18

1.6 Plan van behandeling

Dit boek bevat acht hoofdstukken. Na deze inleiding (hoofdstuk 1) schets ik om inzicht
te krijgen in de onderhavige materie de Nederlandse geschiedenis aangaande de
‘rustperiode’ voor bedrijven die in hun continuïteit worden bedreigd (hoofdstuk 2).

12 Vgl. Zweigert/Kötz, p. 16 e.v.
13 Als er al een faillissement werd uitgesproken: de meeste aanvragen werden namelijk afgewezen

wegens ‘Massearmut’, lees gebrek aan baten. Aldus: Heilmann/Smid, p. 294.
14 Kilger, p. 142; Uhlenbruck 1994, Rdn. 3, waar hij het opduiken van de slogan ‘Der Konkurs des

Konkurses’ in de literatuur bespreekt.
15 Deze begrippen worden elders uitvoerig uitgelegd; thans volsta ik met een korte vergelijking van

deze begrippen naar Nederlands recht. ‘Aussonderung’ is enigszins te vergelijken met opeising van
een goed dat niet toebehoort aan de schuldenaar, maar zich wel in diens boedel bevindt; ‘Absonde-
rung’ is te vergelijken met verhaal door de schuldeiser om zich met voorrang op bepaalde boedel-
bestanddelen te verhalen.

16 Stuttgart 1976, Zusammenfassung der Beschlüsse der Abteilung Kreditsicherung, nr. 25.
17 Zie daarover Heilmann/Smid, p. 295.
18 De Boer, p. 306.
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Daarna ga ik in op het doel en de achtergronden van de afkoelingsperiode in faillisse-
ment (hoofdstuk 3).

Voorts belicht ik de rechtspositie van een aantal mogelijkerwijze betrokken derden
van wie de bevoegdheid tot verhaal of opeising door de afkoelingsperiode kan worden
opgeschort. Daartoe ga ik kort in op enkele begrippen uit art. 63a Fw (hoofdstuk 4)
en behandel vervolgens de rechtspositie van de pandhouder, de hypotheekhouder,
de leverancier met een eigendomsvoorbehoud, de fiscus, de retentor, de verrekenings-
bevoegde, de verhuurder en de reclamegerechtigde (hoofdstuk 5). Daarna neem ik
de financiële gevolgen van de afkoelingsperiode voor de afgekoelde derde in ogen-
schouw alsmede de juridische grondslagen voor een vergoedingsrecht (hoofdstuk 6).

Vervolgens ga ik in op de rol van de curator in de afkoelingsperiode (hoofdstuk 7).
In dat kader behandel ik in het bijzonder de taak en bevoegdheid van de curator ten
opzichte van de afgekoelde derde, waarbij ik bijvoorbeeld expliciet aan de orde stel
dat de curator thans op grond van de wettelijke regeling in beginsel niet bevoegd is
ook over de afgekoelde goederen te beschikken; tevens ga ik na in welke omstandig-
heden dit kan leiden tot zijn aansprakelijkheid in hoedanigheid en/of in persoon.

Ook behandel ik de rol van de rechter in de afkoelingsperiode. Zonder rechter
is er immers geen afkoelingsperiode! Zowel de rechtbank als de rechter-commissaris
kan een afkoelingsbeslissing nemen, maar alleen de rechter-commissaris kan daarnaast
maatwerk leveren door bijvoorbeeld al dan niet een machtiging te verlenen en voor-
waarden aan de afkoelingsbeslissingen te verbinden. Naast het nemen van beslissingen
oefent de rechter-commissaris ook toezicht uit op het beheer en de vereffening van
de boedel door de curator. Ik ga na hoe de rechter-commissaris deze hybride taak
tijdens de afkoelingsperiode in faillissement vervult; ik besteed ook aandacht aan
eventuele aansprakelijkheidskwesties van de rechter-commissaris (hoofdstuk 8). Tot
slot volgen conclusies en aanbevelingen.

Het onderzoek is afgesloten op 31 december 2006. Na deze datum gepubliceerde
wetgeving, rechtspraak en literatuur kon slechts incidenteel worden verwerkt.




