
2 De geschiedenis van de afkoelingsperiode in
faillissement

2.1 Inleiding

Met ingang van 1 januari 1992 is art. 63a Fw in werking getreden.1 Daarmee was
de wettelijke afkoelingsperiode in faillissement een feit.

In 2.2 behandel ik de periode van 1980 tot 1992. Ik ga na in hoeverre faillisse-
mentscuratoren invloed hebben gehad op de nationale wetgever om een afkoelings-
periode in te voeren. Voor de betekenis van de bepaling in art. 63a Fw is voorts van
belang te onderzoeken in hoeverre de wetgever zich door de elkaar opvolgende
commissies, te weten de Commissie-Maas en de Commissie-Mijnssen heeft laten
inspireren, dan wel, waarom de wetgever de voorstellen van deze commissie(s) naast
zich neer heeft gelegd. Ik laat buiten beschouwing dat sinds 1992 in een surseance
een afkoelingsperiode kan worden bepaald (art. 241a Fw) en sinds 1998 ook in de
schuldsaneringsregeling (art. 309 Fw).

In 2.3 ga ik in op de periode van 1992 tot heden. Na 1992 blijkt de discussie over
de modaliteiten van de afkoelingsperiode helemaal niet verstomd. Commissies volgen
elkaar op en beïnvloeden en/of doorkruisen wetgevingsactiviteiten van de nationale
wetgever, die intussen ook belast is met de implementatie van Europese regelgeving.
Het is dan ook moeilijk om een en ander geheel chronologisch weer te geven. Ik ga
in op het rapport van de Commissie-Raaijmakers; verder behandel ik de ontplooide
wetgevingsactiviteiten, voor zover die voor de afkoelingsperiode van belang zijn.
Daarvan hebben de wetsvoorstellen 27 244 en 28 874 inmiddels geleid tot enige
wijzigingen van dan wel een aanvulling op art. 63a Fw.

Voorts behandel ik de uitgangspunten van de Commissie-Kortmann voor het
Voorontwerp Insolventiewet, voor zover deze blijken uit de gepubliceerde adviezen
aan de Minister van Justitie.

In 2.4 geef ik een samenvatting en mijn conclusie.

1 Wet van 7 mei 1986, Stb. 295 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de
Wet op de Rechterlijke Organisatie en de Faillissementswet. Bij KB van 20 februari 1990, Stb. 90
is bepaald, dat deze Wet in werking treedt op 1 januari 1992. Deze inwerkingtreding vond derhalve
plaats tegelijk met die van de Boeken 3, 5 en 6 en enkele titels van Boek 7 van het Nieuw Burgerlijk
Wetboek. Zie Parl. Gesch. Wijziging Rv. e.a.w. (Inv. 3, 5 en 6), p. XV.
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2.2 Van 1980 tot 1992

2.2.1 Faillissementscuratoren

Op 19 maart 1980 vond2 een bespreking met faillissementscuratoren plaats op het
ministerie van Justitie over de gevolgen van de invoering van de Boeken 3, 5 en 6
NBW voor de Faillissementswet. In die bespreking hebben mrs. Frima c.s. naar
aanleiding van de in een voorontwerp voorgestelde wijziging van art. 57 Fw, om aan
alle hypotheekhouders het recht van parate executie toe te kennen, aan de wetgever
de suggestie gedaan een soort bevriezingsperiode te laten gelden in surseance en
faillissement, waarin de uitoefening van rechten van crediteuren gedurende enige tijd
wordt opgeschort. Deze gedachte werd ingegeven door hun ervaring dat na faillisse-
ment enige voortzetting van de bedrijfsactiviteiten al uitgesloten was omdat leveran-
ciers dadelijk met vrachtwagens voor de deur stonden om zaken waarop zij een
eigendomsvoorbehoud pretendeerden, weg te halen. Daarbij werd aangetekend dat
leveranciers dat deden omdat anders de fiscus met bodembeslag toeslaat. Deze faillisse-
mentscuratoren baseerden zich op Franse, Amerikaanse (en te verwachten) Belgische
wetgeving, waarin een surseance en een faillissement de uitoefening van alle rechten,
ook van separatisten gedurende enige tijd opschort, zodat de bewindvoerder/curator
de tijd heeft te onderzoeken of voortzetting van de onderneming nog zinvol is.

Deze suggestie is door de wetgever meteen verwerkt in de Ontwerp-Invoeringswet3

in de artikelen 63a en 241b Fw,4 met dien verstande dat er op instigatie van mr.
Snijders voor gekozen is de afkoelingsperiode niet van rechtswege te laten gelden
maar pas na een beschikking van de rechtbank respectievelijk de rechter-commissaris.

2.2.2 Commissie-Maas

Deze commissie, die oorspronkelijk de Commissie Insolventierecht was geheten en
die later naar haar voorzitter P.C. Maas is vernoemd, heeft op verzoek van de Vereeni-
ging ‘Handelsrecht’ in 1983/1984 een aanzet willen geven tot verdere studie, onderzoek
en gedachtevorming over de in haar continuïteit bedreigde onderneming. Daartoe heeft
deze commissie een werkstuk voorbereid en dat in de vorm van een herstelwet

2 Blijkens een verslag van mr. G. Hamaker van 21 maart 1980 dat mij in het kader van mijn onderzoek
in kopie is verstrekt door mr. R.P.W. Frima (Van der Aa 1995 publiceerde dit reeds eerder). Bij
deze bespreking waren naast de mrs. Snijders en Hamaker aanwezig de mrs. Frima, Heemskerk,
De Kort, Nachtegaal. In de jaren tachtig waren de vier laatstgenoemde juristen (mij) bekende
faillissementscuratoren. Onder leiding van mr. W. Snijders, destijds regeringscommissaris voor de
Boeken 3, 5 en 6 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, is het wetsvoorstel opgesteld. Zie Parl. Gesch.
Wijziging Rv e.a.w. (Inv. 3, 5 en 6), p. 1.

3 Voorstel van Wet, houdende Invoeringswet Boeken 3-6 Nieuw BW eerste gedeelte, bevattende
wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie
en de Faillissementswet, Kamerstukken II, 1980/81, 16 593, nrs. 1-2.

4 In de MvT is nog sprake van art. 241b, later is dit art. vernummerd tot het huidige art. 241a Fw.
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gepresenteerd, waaraan de naam is gegeven: Schets voor een Wet houdende regelen
tot bevordering van de tijdige reorganisatie van ondernemingen die in hun voortbestaan
worden bedreigd en wier herstel na reorganisatie met redelijke zekerheid kan worden
verwacht (Wet reorganisatie en herstel van ondernemingen, verder afgekort tot
WRHO).5 Dat ontwerp van een herstelwet betrof in feite een geheel nieuwe wet, voor
ondernemingen van een bepaalde aard en omvang.6 De kern van de herstelwet staat
in art. 21 en 22 WRHO. Zodra de rechtbank het verzoek om toepassing toewijst, is
de herstelwet ten hoogste drie jaar van toepassing op de onderneming. Gedurende
die termijn is ingevolge art. 22 WRHO de Faillissementswet dan niet van toepassing
op die onderneming. Het systeem van de schets is voorts gebaseerd op een moratorium
ten aanzien van (nagenoeg) alle schuldeisers gedurende de termijn waarin een herstel-
plan moet worden opgesteld en ingediend: betalingsverplichtingen van de onderneming
zijn van rechtswege geschorst, evenals beslagen op de bij de onderneming in gebruik
zijnde goederen en haar voorraden, die ook overigens niet kunnen worden teruggeno-
men of uitgewonnen. Over art. 63a Fw of het equivalent daarvan in geval van sur-
seance wordt in dit verband niet gerept. Met de WRHO is uitdrukkelijk gekozen voor
een nieuwe wet in plaats van voor een reparatie van de Faillissementswet. Reparatie
van de Faillissementswet zou naar de mening van de voorzitter van die commissie,
P.C. Maas,7 niet leiden tot een tijdig beroep op de regeling als verwoord in de herstel-
wet omdat het stigma dat de surseance van betaling het voorportaal van een faillisse-
ment is niet zal worden weggenomen. Voorts zou, als ik Maas goed begrijp, met
reparatie van de Faillissementswet de strekking van die wet, bevrediging van crediteu-
ren,8 niet op een breder plan worden gesteld en het behoud van ondernemingen als
doelstelling9 niet aan bod komen.

5 Zie brief van 14 september 1984 van P.C. Maas aan het Bestuur van de Vereeniging ‘Handelsrecht’
bij de aanbieding van het Rapport Commissie-Maas.

6 Namelijk zoals blijkt uit art. 1 van dat ontwerp: grote ondernemingen met tenminste 100 werknemers,
met een ondernemingsraad en met rechtspersoonlijkheid, aan de heffing van de vennootschapsbelas-
ting onderworpen.

7 Aldus: Maas, p. 383.
8 De strekking van de Faillissementswet wordt naar mijn mening zo te beperkt voorgesteld: de

Faillissementswet bevatte ten tijde van het uitbrengen van het rapport door de Commissie-Maas
naast de titel ‘van faillissement’, de titel ‘van de surseance van betaling’; blijkens art. 213 Fw kan
de schuldenaar om een algemeen uitstel van betaling vragen indien hij niet kan doorgaan met het
betalen van zijn schuldeisers. Die voorlopige surseance wordt als gevolg van art. 215 Fw meteen
verleend door de rechtbank. Ik interpreteer dit als volgt: de schuldenaar krijgt even een adempauze
om er financieel bovenop te komen. Iets anders is dat de definitieve surseance zoals blijkt uit art.
218 Fw nimmer wordt verleend indien het vooruitzicht niet bestaat dat hij na verloop van tijd zijn
schuldeisers zal kunnen bevredigen.

9 In de jurisprudentie is die strekking inmiddels genuanceerd; zie o.a. HR 12 mei 1989, NJ 1990,
130 en HR 24 februari 1995, NJ 1996, 472 (Sigmacon I en II) en HR 19 april 1996, NJ 1996, 727
(Maclou en Prouvost).
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2.2.3 Commissie-Mijnssen

2.2.3.1 Instelling van de commissie

De Minister van Justitie besloot in 1985 andermaal een commissie in te stellen teneinde
hem advies uit te brengen over het niet bevredigende functioneren van de surseance
nadat vanuit de Tweede Kamer bij gelegenheid van de behandeling van het rapport
van de parlementaire commissie inzake de RSV-enquête (staatssteun aan noodlijdende
bedrijven) opnieuw was aangedrongen op standpuntbepaling over de voorstellen van
de Commissie-Maas.10

De opvolgende commissie werd de Commissie-Mijnssen genoemd naar haar
voorzitter, F.H.J. Mijnssen; deze werd ingesteld bij besluit van 1 mei 1986 door de
Minister van Justitie met de taak advies uit te brengen over de vraag of en in hoeverre
het wenselijk is voorstellen tot wijziging van de Faillissementswet – in het bijzonder
betreffende de regeling van de surseance van betaling – voor te bereiden en, in geval
van deze wenselijkheid blijkt, daartoe voorstellen te doen.11

Deze commissie heeft haar rapport in oktober 1989 uitgebracht. In dat rapport
van de commissie wordt nergens verwezen naar art. 63a Fw of het equivalent daarvan
voor het geval van surseance: art. 241a Fw. Gelet op haar samenstelling12 is niet
aannemelijk dat deze commissie niet op de hoogte is geweest van de voorgenomen
invoering van deze wetsartikelen.13

2.2.3.2 Het moratorium in het rapport van de Commissie-Mijnssen

In overeenstemming met haar taakopdracht heeft deze commissie zich geconcentreerd
op de surseance van betaling, waarbij als uitgangspunt is genomen dat de schuldenaar
een onderneming in stand houdt.14 Schuldenaar wil hier zeggen: iedere rechtspersoon
met een onderneming ongeacht de omvang daarvan evenals iedere natuurlijke persoon
met een onderneming met meer dan twintig werknemers. De voorstellen van de
commissie strekken tot dusdanige wijziging van de surseanceregeling dat deze betere
voorwaarden biedt tot het behoud of herstel van de onderneming of een gedeelte
daarvan. In het kader daarvan dient de aanvraag tot het verlenen van voorlopige
surseance van betaling voortaan door de rechtbank te worden getoetst. Voorts dient

10 Rapport Commissie-Mijnssen, p. 23, noot 5.
11 Rapport Commissie-Mijnssen, p. 24.
12 Rapport Commissie-Mijnssen, p. 24 e.v. Op p. 25 daarvan is vermeld dat bijvoorbeeld mr. R.P.W.

Frima, advocaat en procureur te Rotterdam, voorgedragen door de Nederlandse Orde van Advocaten,
is benoemd tot een van de tien gewone leden der commissie; dit is onmiskenbaar dezelfde Frima
die als faillissementscurator aan de bespreking ten departemente heeft deelgenomen, waarover ik
in 2.1 heb geschreven; op p. 26 staat vermeld dat de stafafdeling Wetgeving Privaatrecht van het
Ministerie van Justitie een adviserend lid en een secretaris aan de commissie heeft geleverd.

13 F. Meeter suggereert mijns inziens ten onrechte dat de Commissie-Mijnssen het NBW-novum niet
of nauwelijks in de gaten had. Zie verslag van de vergadering van de Vereeniging ‘Handelsrecht’
23 april 1993 over Het faillissement in de tijd van Molengraaff en nu, p. 15.

14 Rapport Commissie-Mijnssen, p. 27.
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al op de dag dat de schuldenaar het verzoekschrift ter verkrijging van zijn voorlopige
surseance ter griffie van de rechtbank indient, van rechtswege een moratorium in
werking te treden, dat na veertien dagen kan worden verlengd, zonodig met maximaal
zes maanden. Tijdens die periode zijn bijzondere regelingen van kracht die de commis-
sie voor het slagen van de surseance noodzakelijk acht.15 Zo dient het moratorium
ten aanzien van alle bestaande rechten van crediteuren ten opzichte van de schuldenaar
te werken: niet alleen de uitoefening van verhaal- en opeisingsrechten dient te worden
opgeschort, waardoor de pand- en hypotheekhouder bijvoorbeeld hun zekerheidsrechten
niet kunnen uitwinnen, ook duurovereenkomsten zoals huur, moeten worden nage-
komen; voorts kan voor leveranciers een doorleveringsplicht gelden en voor bankiers
een doorfinancieringsplicht tijdens dit moratorium, omdat de schuldenaar naar de
mening van de commissie dient te kunnen beschikken over voldoende financiële
middelen en goederen. De consequenties van het moratorium voor de crediteuren,
zoals vermindering van zekerheid, eventuele schade en rentederving, zijn overigens
terdege in haar beschouwingen betrokken.16 Voorts is in ogenschouw genomen dat
de soms ingrijpende regelingen, die toepassing moeten kunnen vinden ten opzichte
van de schuldeisers en andere personen tot wie de schuldenaar in een contractuele
relatie staat, naar het oordeel van de commissie waarborgen vergen voor wat betreft
de door deskundige bewindvoerders (mede) uit te oefenen bevoegdheden.17

Niet te ontkennen valt daarom dat het rapport van de commissie de consequenties
van de regeling heeft doordacht in al zijn facetten: procedureel zowel als materieel
voor alle betrokkenen.

Er is een duidelijke rechtspolitieke keuze gemaakt voor het behoud/het herstel
van de onderneming van de schuldenaar. Bij deze reorganisatie is het moratorium
cruciaal. Maar als de commissie stelt dat dit moratorium mede in het belang van de
schuldeisers werkt,18 dan dient daarbij mijns inziens wel bedacht te worden dat de
crediteuren weliswaar bij die reorganisatie een belangrijke rol spelen, maar niet primair
als schuldeiser van de onderneming in deconfiture! Immers de schuldeisers worden
niet alleen beknot in de uitoefening van hun rechten, maar bovendien worden aan
een aantal belangrijke schuldeisers zoals leveranciers, financiers, eerst nog eens
voornamelijk dwingende verplichtingen opgelegd om te blijven financieren of te blijven
leveren.

15 Rapport Commissie-Mijnssen, p. 108.
16 Rapport Commissie-Mijnssen, hoofdstuk 3, De werking van de voorlopige surseance; het moratorium,

p. 107-173.
17 Rapport Commissie-Mijnssen, p. 108.
18 Rapport Commissie-Mijnssen, p. 110 e.v.
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2.2.4 Wetgever

2.2.4.1 Wat doet de wetgever met de door voormelde commissies uitgebrachte rappor-
ten?

Zoals blijkt uit de parlementaire geschiedenis van de wijziging van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet op de Rechterlijke organisatie en de Faillisse-
mentswet in verband met de invoering van de boeken 3, 5 en 6 Nieuw Burgerlijk
Wetboek vindt de wijziging van de Faillissementswet plaats bij het eerste gedeelte
van de Invoeringswet Boeken 3, 5, en 6 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek. Art.
63a Fw wordt opgenomen in het Ontwerp van Wet (Behorende bij KB van 20 januari
1981) dat bij de Tweede Kamer werd ingediend in zitting 1980-1981, 16 593, nrs. 1, 2.
De nieuwe tekst van art. 63a Fw19 wordt ongewijzigd opgenomen in het Gewijzigd
Ontwerp van Wet, dat wordt behandeld in de Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 16
593, nr. 10. Nadien zijn tot aan de inwerkingtreding van art. 63a Fw in 1992 geen
wijzigingen in de tekst van dit artikel aangebracht.20

De wetgever vermeldt in de toelichtende stukken betreffende kamerstuk 16 593 nergens
het rapport van de Commissie-Mijnssen of dat van de Commissie-Maas. De (nieuwe)
tekst van art. 63a Fw is in zittingsjaar 1980-198121 bij de Tweede Kamer ingediend,
en daarom ruim voordat deze commissies in 1985 respectievelijk 1989 hun rapporten
hebben uitgebracht.

Art. 63a Fw is echter pas in werking getreden in 1992. Zoals uit de parlementaire
geschiedenis blijkt22 zijn er tot dat moment van inwerkingtreding nog heel wat nota’s
van wijziging en verbetering verschenen, evenals een Gewijzigd Ontwerp van Wet
en een Bezemwet, om gedeeltes uit de Invoeringswet te corrigeren en aan te passen.
De wetgever heeft echter de kans niet aangegrepen om de tekst van art. 63a Fw te
wijzigen of aan te passen naar aanleiding van de voorstellen van de in 1985 respectie-
velijk 1989 uitgebrachte rapporten, hoewel in het bijzonder het rapport van de Commis-
sie-Mijnssen een aantal problemen, dat aan invoering van een moratorium kleeft,
uitvoerig in kaart heeft gebracht.

19 Inclusief een redactionele wijziging van de tweede zin van lid 3, MvA II Inv. en NvW I Inv. Zie
Parl. Gesch. Wijziging Rv. e.a.w. (Inv. 3, 5, en 6), p. 415.

20 Parl. Gesch. Wijziging Rv. e.a.w. (Inv. 3, 5, en 6), p. 414 en 415 en p. XXII en XXIII lijst van
verwerkte stukken.

21 Kamerstukken II, 1980/81, 16 593, nrs. 1-2.
22 Parl. Gesch. Wijziging Rv. e.a.w. (Inv. 3, 5, en 6), p. XXII – XXVII lijst van verwerkte stukken.
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Van de kant van Justitie zal pas in 1994 een inhoudelijke23 reactie op het rapport
van de Commissie-Mijnssen volgen: door middel van een brief van de Staatssecretaris
van Justitie24 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. In deze
brief deelt de staatssecretaris mee dat uitvoerig interdepartementaal overleg25 ertoe
heeft geleid om te besluiten de voorstellen van de Commissie-Mijnssen tot wijziging
van de surseance van betaling niet door te voeren, omdat deze als geheel te ver gaan,
vooral ten aanzien van de voorgestelde duur van het zogeheten moratorium en de
mogelijkheid van het uitspreken van een dwangakkoord door de rechter jegens alle
schuldeisers, inclusief de separatisten. Naar zijn verwachting zullen daardoor de risico’s
van de bedrijfsuitoefening te veel aan de kant van de crediteuren komen te liggen.

2.2.4.2 De in 1992 geregelde afkoelingsperiode: art. 63a Fw26

Ingevolge art. 63a Fw kan op verzoek van elke belanghebbende of ambtshalve, een
zogenaamde afkoelingsperiode in het faillissement van een schuldenaar worden
bepaald. Niet vereist is dat de schuldenaar rechtspersoon of (ex-) ondernemer is; verder
kan de schuldenaar net zo goed de bakker op de hoek, als een multinational (Fokker)
zijn. De afkoelingsperiode geldt niet van rechtswege; er is steeds een beschikking
van de rechtbank respectievelijk de rechter-commissaris nodig. Een afkoelingsperiode
duurt ten hoogste één maand; de rechter-commissaris kan deze periode éénmaal voor
ten hoogste een maand verlengen. In een afkoelingsperiode wordt de bevoegdheid
tot uitoefenen van rechten van derden tot verhaal op tot de boedel behorende goederen
of tot opeising van goederen die zich in de macht van de curator of gefailleerde
bevinden, opgeschort. De rechter-commissaris kan zijn beschikking beperken tot
bepaalde crediteuren en voorwaarden verbinden aan zijn beschikking. De crediteur
kan de hem toekomende bevoegdheid van opeising of verhaal in die periode alleen
met machtiging van de rechter-commissaris uitoefenen. De crediteur moet daarvoor
overigens wel eerst zelf in actie komen en zich tot de rechter-commissaris wenden.
De rechter-commissaris beslist op het verzoek om een machtiging in en na overleg
met de curator in het faillissement. De rechter-commissaris kan vervolgens aan de
crediteur een machtiging weigeren of die juist wel verlenen, al dan niet onder voor-
waarden.

23 De Minister van Justitie heeft het rapport wel eerder, namelijk bij brief van 26 oktober 1989 aan
de voorzitter van de Tweede Kamer ter kennisneming doen toekomen met de kanttekening dat een
kabinetsstandpunt over de voorstellen van de Commissie-Mijnssen zal worden voorbereid; vervolgens
heeft de staatssecretaris van Justitie bij brief van 11 december 1989 aan voormelde voorzitter laten
weten om advies aan de Sociaal Economische Raad te hebben gevraagd, vooral over de door de
Commissie-Mijnssen voorgestelde saneringsregeling voor natuurlijke personen. Kamerstukken II,
1989/90, 21 362, nrs. 1 en 2.

24 Kamerstukken II, 1993/94, 23 400 VI, nr. 36.
25 Met de Minister van Economische Zaken, de Minister van Financiën en de staatssecretaris van Sociale

Zaken en Werkgelegenheid.
26 Art. 63a is na de inwerkingtreding in 1992 met ingang van 15 januari 2005 gewijzigd.
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Zoals blijkt uit de toelichting in de parlementaire geschiedenis27 streeft de wetgever
met de afkoelingsperiode in faillissement een tweeledig doel na: de curator de tijd
geven zich een oordeel te vormen over de vraag enerzijds welke goederen in de boedel
vallen en anderzijds welke goederen hij in elk geval voor de boedel wil behouden,
bijvoorbeeld in verband met een mogelijke voortzetting of verkoop van het bedrijf.
Over de gevolgen van de afkoelingsperiode voor de betrokken crediteuren wordt in
de wet noch in de toelichting daarop gerept.

De crediteuren die zich in hun rechten beknot voelen, moeten ageren door zich
tot de rechter-commissaris te wenden. Zolang crediteuren niet ‘piepen’, wordt aan
de curator enige tijd gegund de boedel van de schuldenaar te inventariseren en zo
nodig met die crediteuren een akkoord te sluiten over de bestanddelen van of in de
boedel, waarop zij rechten claimen.

Art. 63a Fw regelt in ieder geval niet expliciet de bevoegdheid van de curator
tot gebruik, verbruik of vervreemding van die bestanddelen van of in de boedel,
waarop schuldeisers of derden rechten hebben.

De vragen of deze wettelijke regeling alleen tijdelijke bescherming tegen opeising
of verhaal van schuldeisers aan de schuldenaar biedt en of dit wetsartikel wel impliciet
bevoegdheden tot beschikking aan de curator geeft, komen hierna, met name in
hoofdstuk 3 van mijn onderzoek aan de orde.

2.3 Van 1992 tot heden

2.3.1 De operatie Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW),
eerste fase28

Bij brief29 is aan de interdepartementale werkgroep MDW onder voorzitterschap
van Prof. mr. M.J.G.C. Raaijmakers een startnotitie meegegeven om onderzoek te
verrichten en voorstellen tot wijziging van wet te ontwikkelen onder andere over de
verlenging van de afkoelingsperiode en de uitbreiding van de afkoelingsperiode tot
andere rechten dan verhaalsrechten (bijvoorbeeld tot de bevoegdheid tot opzegging
van de huur of tot ontbinding van huurkoop) tijdens de surseance. De werkgroep heeft
daarbij kennis genomen van een voorstel tot wijziging van de Faillissementswet
ingediend in verband met het bevorderen van de effectiviteit van surseance van betaling
en faillissement (Kamerstukken II, 27 244, nrs. 1-4).

27 Zie Parl. Gesch. Wijziging Rv. e.a.w. (Inv. 3, 5 en 6), p. 414 en 415.
28 Zie hierover nader brief van de ministers van Economische zaken en van Justitie, Kamerstukken

II, 1998/99, 24 036, nr. 126.
29 Brief van de ministers van Economische Zaken en van Justitie, Kamerstukken II, 1998/99, nr. 126,

p. 30 en 31.
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2.3.2 De operatie-MDW, tweede fase

In de tweede fase zijn de meer controversiële onderwerpen besproken. De MDW-
werkgroep heeft zich daarbij niet beperkt tot de surseance maar haar opdracht in een
breder kader getrokken door aan te geven in welke richting het insolventierecht verder
dient te worden ontwikkeld.30 Op 20 februari 2001 is door deze werkgroep een
discussiememorandum openbaar gemaakt, waarbij organisaties en deskundigen uitgeno-
digd zijn daarop te reageren. En van die uitnodiging is volop gebruik gemaakt door
organisaties zoals de NOvA (Nederlandse Orde van advocaten), banken (NVB),
vakbeweging (FNV), door wetenschappers, maar ook door zich bij deze materie
betrokken voelende particulieren, die bijvoorbeeld zelf in een deconfiture waren
verzeild geraakt. Alle stukken en reacties op gestelde vragen – en dat was nieuw –
waren via internet te lezen en te downloaden.

Het eindrapport van de MDW-werkgroep herziening faillissementsrecht tweede
fase is in oktober 2001 gereedgekomen en door de Minister van Justitie op 3 december
2001 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden.31

De strekking van het eindrapport is dat verdergaande aanpassingen van de Faillisse-
mentswet in onderlinge samenhang dienen plaats te vinden. Voorstel is dan ook een
integrale benadering van de wijziging van de Faillissementswet. Voorts heeft de
commissie de instelling van een wetgevingscommissie32 aanbevolen. Het eindrapport
heeft daarom niet direct tot nieuwe wetgevingsactiviteiten geleid.

2.3.3 Enige voorgestelde, aangepaste en/of gerealiseerde wijzigingen in de Faillisse-
mentswet

2.3.3.1 Kamerstukken II, 27 244, nr. 2 en 6

Het in juli 2000 ingediende oorspronkelijke wetsvoorstel nr. 2 is dusdanig bekriti-
seerd33 dat de Minister van Justitie bijna twee jaar later heeft besloten het eerder
ingediende wetsvoorstel ‘na enige aanpassingen verder te behandelen.’34

Naar mijn mening verschilt het voorstel van wet betreffende de afkoelingsperiode
in nr. 2 of de herdruk daarvan op essentiële punten zo van de nota van wijziging in
nr. 6, dat, zoals ik hierna zal uitwerken, in feite sprake is van een aanvankelijk aan-
en uiteindelijk weer uitgekleed voorstel ten aanzien van de afkoelingsperiode. Ik geef

30 Aldus de brief van de Minister van Justitie aan de voorzitter van de Tweede Kamer van 5 december
2001 betreffende MDW, tweede fase Herziening.

31 Kamerstukken II, 2001/02, 24 036, nr. 238.
32 Dit advies wordt opgevolgd en leidt tot instelling van de Commissie-Kortmann.
33 Advies van de Raad van State 4 april 2000 en nader rapport van 17 juli 2000, Kamerstukken II,

1999-2000, 27 244, nr. A, p. 1-19; vaste commissie voor Justitie Kamerstukken II, 2000/01, 27
244, nr. 4; diverse auteurs, zie vooral TvI 2000, p. 1-34; voorts rapport Faber & Nowak, p. 76-78;
Verdaas 2000, p. 1697-1702, waarin hij beschrijft dat de ingrijpend gewijzigde afkoelingsperiode
voor het bedrijfsleven negatieve economische effecten zal hebben.

34 Kamerstukken II, 2001/02, 27 244, nr. 5, p. 1.
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er dan ook de voorkeur aan om bij de behandeling van dit wetsvoorstel een cesuur
na nr. 5 (nota naar aanleiding van het verslag van 17 april 2002) aan te nemen en
vergelijk nr. 2 herdruk35 met nr. 6.36

2.3.3.2 Kamerstukken II, 27 244, een vergelijking van nr. 2 herdruk met nr. 6

In nr. 2 herdruk van dit voorstel van wet wordt in art. 63b lid 1 Fw gedurende de
afkoelingsperiode aan de curator in bepaalde omstandigheden de bevoegdheid toe-
gekend om een aantal met zekerheid belaste goederen te gebruiken, te verbruiken
of te vervreemden; aan degene die daardoor schade lijdt, wordt een vergoedingsrecht
toegekend in art. 63a lid 4, terwijl de aanspraak op die vergoeding een boedelvordering
oplevert.

In nr. 6 blijkt het in nr. 2 herdruk geïntroduceerde gebruiksrecht en verbruiksrecht
weer geschrapt door op te nemen dat art. 63b Fw uit het oorspronkelijke wetsvoorstel
geheel vervalt evenals art. 63a lid 2 en 3 voor zover daarin sprake is van een vergoe-
ding voor gebruik etc. door de curator dan wel het niet kunnen uitoefenen van zijn
rechten door de betrokken derde.

Zowel in nr. 2 herdruk als in nr. 6 wordt onder andere uitdrukkelijk voorgesteld
te bepalen:
- in art. 63c resp. 63b: dat de pandhouder met een pandrecht op een vordering op

naam tijdens de afkoelingsperiode bevoegd is de mededeling als bedoeld in art.
3:239 lid 3 BW te doen en betalingen in ontvangst te nemen, al dan niet door
storting bij een bewaarder.

- in art. 63d resp. 63c: dat een bodembeslag van de ontvanger dat tijdens de afkoe-
lingsperiode wordt gelegd, niet kan worden tegengeworpen aan de eigenaar van
de zaak of de pandhouder, indien deze de zaak bij deurwaardersexploot heeft
opgeëist voordat het beslag was gelegd.

2.3.3.3 Kamerstukken II, 27 244, deels wet: de art. 63a-63c Fw

Uiteindelijk zijn bij de Wet van 24 november 2004 tot wijziging van de Faillissements-
wet in verband met het bevorderen van de effectiviteit van surseance van betaling
en faillissement,37 enige wijzigingen zoals voorgesteld in Kamerstukken II, 27 244
gerealiseerd. Zo is de duur van de afkoelingsperiode verlengd van één maand naar
twee maanden, met de mogelijkheid van verlenging met nog eens twee maanden (art.
63a Fw).

Voorts is in art. 63b Fw bepaald dat de stille pandhouder tijdens de afkoelings-
periode bevoegd blijft mededeling te doen aan de schuldenaar van de vordering op
naam en betalingen in ontvangst te nemen, met dien verstande dat hij het volledige
bedrag bij een bewaarder stort.

35 Zie Kamerstukken II, 1999-2000, 27 244, nr. 2 (herdruk), p. 3-4.
36 Zie Kamerstukken II, 2001/02, 27 244, nr. 6, p. 2.
37 Stb. 615.
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Tot slot is in art. 63c Fw een bepaling opgenomen dat een bodembeslag van de
ontvanger niet kan worden tegengeworpen aan de eigenaar van die zaak of de pand-
houder indien deze voordat beslag was gelegd bij deurwaardersexploot aanspraak had
gemaakt op afgifte van de zaak.

Deze nieuwe wetsartikelen veranderen op zichzelf niets aan de inhoud van de
afkoelingsperiode, in de zin dat aan de curator alsnog bevoegdheden zijn toegekend.
Zij verlengen de duur van de afkoelingsperiode zonder dat uit voorafgaand onderzoek
is gebleken dat daarvoor een noodzaak bestaat en geven voorts een oplossing voor
tijdens de afkoelingsperiode in de praktijk specifiek gerezen vragen bij bepaalde
afgekoelde derden. Ik kom hierop terug in hoofdstuk 4.4.

2.3.4 Commissie-Kortmann

2.3.4.1 De instelling van de commissie

Bij Koninklijk Besluit van 3 april 2003 is de Commissie Insolventierecht onder
voorzitterschap van S.C.J.J. Kortmann ingesteld als tijdelijk adviescollege voor een
periode van vier jaar tot 1 mei 2007.38 De taak van deze commissie is de regering
en de beide kamers der Staten-Generaal te adviseren over wetgeving op het terrein
van het insolventierecht, meer in het bijzonder over de onderwerpen die samenhangen
met of voortvloeien uit de brief van de Minister van Justitie van 3 december 2001
aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake MDW tweede
fase Herziening Faillissementswet.

2.3.4.2 De adviezen van de Commissie-Kortmann

Betreffende Kamerstukken II, 27 244 nr. 6 geeft de commissie in 2003 als haar
oordeel,39 dat de voorgestelde wijzigingen in de afkoelingsperiode niet op bezwaren
stuiten. Wel heeft de commissie (achteraf gezien vergeefs) de kanttekening geplaatst
dat de in art. 63c lid 2 op te nemen eis dat een door de fiscus gelegd bodembeslag
slechts dan niet aan de derde-eigenaar kan worden tegengeworpen indien deze de
betreffende zaak bij deurwaardersexploot heeft opgeëist, haar voorkomt als een te
zware eis die gemakkelijk leidt tot nietigheid van de opeising en onnodige kosten
met zich brengt.

Overigens is de commissie in 2006 van mening40 dat een grondige renovatie
van de Faillissementswet aangewezen is. Het daartoe door de commissie aan te bieden
voorontwerp Insolventiewet heeft tot doelstelling dat in de Insolventiewet de beharti-

38 Stcrt. 2003, nr. 80, p. 8 e.v.
39 Zie haar brief van 28 mei 2003, p. 2; die brief is geschreven daags voor de bijeenkomst van de

vaste kamercommissie van Justitie van 2 juni 2003, waarna de tweede nota van wijziging is vast-
gesteld; Kamerstukken II, 2002/03, 27 244, nr. 7.

40 Mijn opmerkingen zijn gebaseerd op, en het opvolgende citaat is ontleend aan haar brief van 29
juni 2006, p. 2 en 4.
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ging van de verhaalsbelangen van de gezamenlijke schuldeisers voorop dient te staan.
Ook dient de wet meer dan thans de benodigde instrumenten te bieden voor reorganisa-
tie van een onderneming of een deel daarvan, echter slechts voor zover deze mogelijk
is zonder nadeel van betekenis voor de gezamenlijke schuldeisers. Anders dan in de
Faillissementswet is de bewindvoerder gehouden, indien er sprake is van een onder-
neming, zo spoedig mogelijk te onderzoeken of deze geheel of gedeeltelijk in stand
kan worden gehouden. ‘Teneinde de kans op een succesvolle continuering van de
onderneming te vergroten, kent het voorontwerp aan de bewindvoerder tijdens de
afkoelingsperiode onder bepaalde voorwaarden de bevoegdheid tot gebruik van de
inventaris en verbruik van voorraden toe, ook wanneer derden rechten op deze zaken
hebben. Ook heeft de bewindvoerder onder omstandigheden de bevoegdheid tot
vervreemding van deze zaken. Beide bevoegdheden dragen bij aan de versterking
van het reorganiserende vermogen van de insolventieprocedure.’ Aldus de in noot
40 genoemde brief.

2.3.5 De financiëlezekerheidsovereenkomst en de afkoelingsperiode: art. 63d Fw

Voor deze studie is nog van belang de financiëlezekerheidsovereenkomst tot vestiging
van een pandrecht te noemen. Dit is een overeenkomst op grond waarvan een pand-
recht wordt verschaft op goederen (7:51c BW).41 De goederen waar het hier om gaat,
zijn geld dat op een (bank)rekening of deposito is gecrediteerd en effecten die op
de kapitaalmarkt verhandelbaar zijn. Deze goederen zijn uitgezonderd van de goederen
als bedoeld in art. 63a Fw.

De afkoelingsperiode van art. 63a Fw is als zodanig namelijk niet verenigbaar
met Richtlijn nr. 2002/47/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese
Unie van 6 juni 2002 betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten (PbEG 2002
L 168), omdat die Richtlijn voorschrijft dat de uitoefening van een pandrecht op
voormelde goederen niet mag worden belemmerd doordat een termijn in acht genomen
moet worden, ook niet in het geval van een faillissement of een surseance van betaling.
De onmiddellijke uitwinning van de bedoelde verpande goederen moet steeds mogelijk
zijn.42 Daar een pandhouder tijdens een afkoelingsperiode zijn bevoegdheid uitsluitend
met machtiging van de rechter-commissaris kan uitoefenen, staat – dus – vast dat de
afkoelingsperiode ten aanzien van deze pandhouder zich niet verdraagt met de Richt-
lijn. Daarom is een uitzondering gemaakt op de mogelijkheid een afkoelingsperiode
te bepalen voor verpande goederen in de zin van de Richtlijn.43

41 Inwerkingtreding met ingang van 20 januari 2006, KB 22 december 2005, Stb. 2006, 16 tot vaststel-
ling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 22 december 2005 tot uitvoering van de
Richtlijn nr. 2002/47/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 juni
2002 betreffende de financiëlezekerheidsovereenkomsten.

42 Vgl. Keijser 2006a, p. 338 en Keijser 2006b, p. 839.
43 Kamerstukken II, 2002/03, 28 874, nr. 3, p. 2, 14 en 29.
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Deze uitzondering komt er op neer dat het pandrecht op creditsaldi en effecten
tijdens faillissement kan worden afgewikkeld door de pandhouder ondanks een bepaal-
de afkoelingsperiode. De reikwijdte van art. 63d Fw lijkt mij beperkt doordat art. 63a
Fw slechts voor een bepaalde soort goederen (creditsaldi en effecten) die zijn verpand,
buiten werking wordt gesteld.44

Op pandrecht op andere goederen dan creditsaldi en effecten, is art. 63a Fw
onverkort van toepassing. Het blijft mogelijk om de uitwinning van een (gewoon)
pandrecht op een vordering op naam op te schorten dan wel de uitoefening van het
pandrecht daarop afhankelijk te maken van de machtiging van de rechter-commissaris.
In art. 63a Fw is namelijk sprake van goederen in de zin van art. 3:1 BW. Niet alleen
zaken, zoals voorraden en machines, maar ook andere activa zoals verpande vorderin-
gen op naam, kunnen mitsdien onder de afkoelingsperiode vallen. Ik kom daarop terug
in hoofdstuk 4.

2.4 Conclusie/samenvatting

In 1984 respectievelijk 1989 zijn twee rapporten uitgebracht. In het ene rapport, van
de Commissie-Maas, wordt onder meer aanbevolen een rustperiode aan bedrijven in
ernstige moeilijkheden te gunnen; in het andere rapport, van de Commissie-Mijnssen,
wordt bepleit tijdens de voorlopige verlening van de surseance een moratorium te
laten werken ten opzichte van alle rechten van schuldeisers die op dat moment bestaan
jegens de gesurseëerde.

De veronderstelling dat de wetgever de idee van de afkoelingsperiode heeft
ontleend aan dan wel zich heeft laten inspireren door het in 1989 uitgebrachte rapport
van de Commissie-Mijnssen lijkt logisch, maar is feitelijk niet juist. Het zijn faillisse-
mentscuratoren geweest die de wetgever al in maart 1980 op het idee hebben gebracht
van een bevriezingsperiode, ook al was de gedachte daaraan op zichzelf niet nieuw.
De wetgever heeft dit idee uitgewerkt in de artikelen 63a en 241a Fw. De ontwerptekst
van deze in 1992 in werking getreden wetsartikelen was al in 1981-1982 bij de Tweede
Kamer ingediend en daarom ruim voordat voormelde rapporten werden uitgebracht.
Opmerkelijk is wel dat de wetgever de artikelen 63a en 241a Fw in 1992 ongewijzigd
in werking heeft laten treden terwijl de Commissie-Mijnssen al in 1989 een aantal
bezwaren, dat aan een moratorium zoals deze commissie een afkoelingsperiode noemt,
kleeft, in een doorwrocht rapport in kaart had gebracht. De staatssecretaris van Justitie
zal pas ruim na de inwerkingtreding, namelijk in 1994 per brief in negatieve zin op
dit rapport reageren.45

44 Zie over de overigens beperkte reikwijdte van de regeling van de financiëlezekerheidsovereenkomst:
Pitlo/Reehuis/Heisterkamp, nr. 980 en Sevenheck 2002.

45 Brief van 27 april 1994 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal; Kamerstukken
II, 1993/94, 23 400 VI, nr. 36.
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In vergelijking met de voorstellen van de Commissie-Mijnssen bevat art. 63a Fw een
summiere regeling:
- Het betreft slechts een opschorting van verhaals- en opeisingsrechten van derden;

het betreft niet een bevriezing van alle zakelijke en persoonlijke rechten van
crediteuren.

- De afkoelingsperiode treedt niet van rechtswege in zodra het faillissement is
aangevraagd. Er is steeds een beschikking van een rechter nodig, waarbij deze
op verzoek of ambtshalve nadat de schuldenaar failliet is verklaard, een afkoelings-
periode kan bepalen.

- De afkoelingsperiode geeft de curator slechts een korte adempauze om te inventari-
seren en na te denken bijvoorbeeld over voortzetting van de onderneming; de
afkoelingsperiode geeft de curator niet expliciet de bevoegdheid tot gebruik,
verbruik of vervreemding van aangetroffen goederen, waarop derden rechten
claimen.

Na de inwerkingtreding van art. 63a Fw in 1992, is de discussie over de afkoelings-
periode niet verstomd. Integendeel. Die discussie over de (wijziging van de) Faillisse-
mentswet, in het bijzonder ook over de afkoelingsperiode duurt tot op heden onvermin-
derd voort. De in 2000 in het oorspronkelijke wetsvoorstel 27 244 met het gebruiks-
en verbruiksrecht ‘aangeklede’ afkoelingsperiode is in 2002 weer geheel ‘uitgekleed’
door schrapping van het ge- en verbruiksrecht. Het feit dat de duur is verlengd (verdub-
beld!), verandert niets aan de essentie van de afkoelingsperiode.

De Minister van Justitie heeft die discussie ook wel ten dele zelf aangezwengeld,
bijvoorbeeld door telkens nieuwe commissies te installeren om te adviseren over
wijziging van de Faillissementswet, in het bijzonder ook over verlenging van de
afkoelingsperiode en de uitbreiding daarvan tot andere rechten dan verhaalsrechten.
Mede daardoor is het blijkbaar tot op heden niet gelukt om op korte termijn een
wetsvoorstel voor te bereiden dat nu ook eens de eindstreep haalt, zoals Minister
Korthals op 4 februari 1999 bij gelegenheid van het 200 jarig bestaan van het Ministe-
rie van Justitie kordaat had verkondigd. Maar laat ik daarover nu zwijgen: is het
moment waarop het voorontwerp van een nieuwe insolventiewet door de Commissie-
Kortmann wordt gepresenteerd, thans niet nakende?46

46 Brief Commissie-Kortmann aan Minister van Justitie Donner d.d. 29 juni 2006, p. 1.




