
3 Doel en achtergronden van de afkoelingsperiode
in faillissement

3.1 Inleiding

De huidige Nederlandse Faillissementswet dateert van 18931 en is op 1 september
18962 in werking getreden. In de loop der jaren is een aantal wijzigingen3 in deze
wet aangebracht. Voor mijn onderzoek zijn de wijzigingen in 1992 het belangrijkste,
waarbij onder meer art. 63a Fw is toegevoegd aan de Faillissementswet.4

In 3.2 ga ik eerst in op het faillissement5 en het doel dat daarmee wordt nage-
streefd; tevens stip ik de manier aan, waarop dit gebeurt en bespreek ik of dit het
beoogde effect heeft. Relevant daarbij is wiens belangen in een faillissement moeten
worden behartigd dan wel ontzien.

Anders dan de Insolvenzordnung van 5 oktober 19946 bevat de Faillissementswet
geen bepaling waarin het doel van deze wet wordt geformuleerd.7 Om erachter te
komen welk doel de ontwerper van de Faillissementswet op het oog had, ga ik dan
ook te rade bij de parlementaire geschiedenis van deze wet.

Vervolgens vraag ik mij af of de opvattingen over dat doel in de loop der jaren
in enig opzicht veranderd zijn en zo ja, waarom. Daarvoor behandel ik onder andere
HR 24 februari 1995, NJ 1996, 472 (Sigmacon II) en HR 19 april 1996, NJ 1996,
727 (Maclou en Prouvost).

1 Wet van 30 september 1893, Stb. 140.
2 Wet van 20 januari 1896, Stb. 9.
3 Bijvoorbeeld: in 1925 en 1935 de (verdere) verruiming van de mogelijkheid van de surseance; zie

hieromtrent: Vreeswijk, p. 4 e.v.; en in 1925: de mogelijkheid ook ná insolventie het bedrijf voort
te zetten; zie nader: Polak 1972, p. 326 e.v.

4 De wijzigingen van de afkoelingsperiode bij wet van 24 november 2004, Stb. 615 laat ik hier buiten
beschouwing.

5 Dit onderzoek is toegespitst op faillissement; denkbaar is dat er in de nabije toekomst sprake zal
zijn van één insolventieregime. Zie de brief van de Commissie-Kortmann van 8 september 2003
aan Minister Donner van Justitie. Donner op zijn beurt constateert echter dat hierover in de Kamer
meningsverschillen bestaan. Zie het stenografische verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste
commissie voor Justitie van 19 april 2004, Kamerstukken II, 2003/04, 27 244, nr. 18, p. 12-13.

6 BGBL I, 2866. De wet is met enige uitzonderingen in werking getreden op 1 januari 1999. Kübler/
Prütting, p. 1 ev.

7 Overigens bevatte de tot 1 januari 1999 geldende Konkursordnung van 20 mei 1898 BGBL. I S.612,
die derhalve uit de dezelfde eeuw als onze huidige Faillissementswet stamt, evenmin een bepaling
over het doel van het Konkurs. Wel was in § 3 Konkursordnung bepaald dat de Konkursmasse
(boedel) diende tot gemeinschaftlichen Befriedigung (gezamenlijke voldoening) van alle Konkurs-
gläubiger (faillissementscrediteuren).
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Tevens ga ik na of de ontwikkelingen in het denken in Nederland over het doel
van het faillissement raakvlakken vertonen met ontwikkelingen in het denken in
Duitsland voor zover deze blijken uit de wetsgeschiedenis met betrekking tot § 1
Insolvenzordnung en de literatuur.

In 3.3 behandel ik in het bijzonder de vraag wat de afkoelingsperiode in faillisse-
ment kan dan wel zou moeten bewerkstelligen.

In 3.4 ga ik in op in literatuur en rechtspraak van de Hoge Raad vigerende opvat-
tingen betreffende een uit de Faillissementswet inzake de afkoelingsperiode voortvloei-
ende gebruiks-, verbruiks- en vervreemdingsbevoegdheid voor de curator, waarbij
de arresten Curatoren BaByXL/Amstel Lease (HR 13 mei 2005, NJ 2005, 406), Van
der Hel q.q./Edon (HR 16 oktober 1998, NJ 1998, 896) en Curatoren Mobell/Interplan
(HR 19 december 2003, NJ 2004, 293 en JOR 2004, 61 m.nt. J.J. van Hees) de revue
passeren. En passant besteed ik telkens ook aandacht aan de vraag of en zo ja op welke
wijze de huidige Insolvenzordnung crediteuren met een bevoegdheid tot verhaal of
tot opeising in de insolventieprocedure betrekt. De werking van de afkoelingsperiode
tegenover specifieke crediteuren, zoals de ontvanger der belastingen8 of de stille
pandhouder9 komt in hoofdstuk 4 en volgende aan de orde.

In 3.5 geef ik mijn conclusie.

3.2 Faillissement

3.2.1 De Faillissementswet heeft de verwezenlijking van het verhaalsrecht ten doel

Art. 3:276 BW luidt dat een schuldeiser zijn vordering op alle goederen van zijn
schuldenaar kan verhalen, tenzij de wet of een overeenkomst anders bepaalt. De
schuldeiser kan dit verhaal uitoefenen door het instellen van een rechtsvordering, ter
verkrijging van een veroordelend vonnis van de verhaalsaansprakelijke. Door executie
van dat vonnis kan dan het verhaalsrecht worden verwezenlijkt. Ook het faillissement
van de schuldenaar is een middel ter bereiking van dit doel, dat in het Duitse (verbinte-
nissen)recht wordt aangeduid met de term: Haftungsverwirklichung. In de plaats van
de afzonderlijke executie ten behoeve van de enkeling treedt in geval van een faillisse-
ment een algemene executie ten behoeve van alle schuldeisers.10

8 De afkoelingsperiode werkt ook ten opzichte van de ontvanger; deze kan bodembeslag leggen, maar
dit is aan beperkingen onderhevig; zie art. 63c lid 2 Fw.

9 De afkoelingsperiode werkt ook tegenover de pandhouder, maar deze blijft bevoegd tot mededeling
van het pandrecht dat gevestigd is op een vordering op naam; zie art. 63b Fw lid 1 Fw.

10 Asser/Hartkamp 4-I nr. 41.
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3.2.2 De Faillissementswet gaat uit van het primaat van de belangen van de schuld-
eisers11

In de MvT12 uit 1886 bij de Wet op het Faillissement en de Surseance van Betaling
staat het volgende vermeld:

‘Het Ontwerp gaat uit van het beginsel dat het faillissement is een gerechtelijk beslag op
het geheele vermogen des schuldenaars ten behoeve zijner gezamenlijke schuldeischers.
Deze opvatting beheerscht alle voorgestelde bepalingen en verdient derhalve eenige nadere
ontwikkeling. Zij leidt tot de volgende slotsommen:
1 Het faillissement betreft uitsluitend de goederen van de schuldenaar, niet ook diens

persoon (...).
2 De schuldenaar blijft eigenaar van het vermogen, blijft de gerechtigde en verplichte

persoon (...).
3 Het beslag omvat het geheele vermogen (...).
4 Het faillissement vindt zijn grens in de realisatie van het vermogen (...).’

Wat er zij van deze kwalificatie van het faillissement als een algemeen beslag,13

door de formulering van het beginsel als voormeld, wordt – ook al door de veelvuldige
herhaling daarvan in soortgelijke bewoordingen op andere plaatsen in deze MvT14 –
in ieder geval wel duidelijk wat het uitgangspunt van de wet is: verhaalsuitoefening
[door de curator] op het gehele vermogen van de schuldenaar ten behoeve van alle
ten tijde van faillietverklaring bestaande crediteuren, waarmee ook het collectieve
karakter van het faillissement15 gegeven is.

De wetgever beoogde destijds met de instelling van een faillissement niet anders
dan het voorbereiden, waarborgen en bewerkstelligen van een billijke verdeling van
het vermogen van de schuldenaar onder al zijn schuldeisers.16 De realisatie van de
beslagen goederen van de schuldenaar ten bate van diens gezamenlijke schuldeisers
en de vereffening daarvan, is het einddoel van het faillissementsbeslag.17 Daarbij
heeft de curator de belangen van de schuldeisers te behartigen; die van de schuldenaar
ook, maar slechts, als ik de memorie van toelichting goed begrijp, voor zover een
billijke uitoefening van de rechten van de schuldeisers daarvoor ruimte laat.18 De
keuze van de wetgever voor het primaat van de belangen van de schuldeisers is
daarmee een gegeven.19

11 Evenzo: Commissie-Kortmann blijkens de brief van 8 september 2003 aan de Minister van Justitie.
12 Van der Feltz I, p. 7.
13 Zie over de beeldspraak van het faillissement als een algemeen beslag: Verstijlen 1998, p. 23-26.
14 Zie bijvoorbeeld Van der Feltz I, p. 371.
15 Van der Kwaak, p. 220.
16 Van der Feltz I, p. 27.
17 Van der Feltz I, p. 371.
18 Van der Feltz I, p. 372.
19 Vgl. over het uitgangspunt van de wetgever: Molengraaff/Star Busmann, p. 33-52; Polak 1972, p. 1, 2.
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Over andere wijzen van voldoening van crediteuren dan vereffening en de totstand-
koming van een akkoord dat de gefailleerde aan zijn gezamenlijke schuldeisers heeft
aangeboden, laat de Faillissementswet zich niet uit.

De Insolvenzordnung doet dat wel in § 1waarvan het opschrift luidt: Ziele des In-
solvenzverfahrens. In die paragraaf is het volgende bepaald:

Das Insolvenzverfahren dient dazu, die Gläubiger eines Schuldners gemeinschaftlich zu
befriedigen, indem das Vermögen des Schuldners verwertet und der Erlös verteilt oder in
einem Insolvenzplan eine abweichende Regelung insbesondere zum Erhalt des Unternehmens
getroffen wird. Dem redlichen Schuldner wird Gelegenheit gegeben, sich von seinen
restlichen Verbindlichkeiten zu befreien.

Hieruit blijkt dat de Duitse wetgever de gemeenschappelijke bevrediging van schuld-
eisers (nog steeds) als doel van de insolventie ziet, zij het dat dit niet meer automatisch
en uitsluitend door middel van liquidatie van het vermogen van de schuldenaar
(Einzelliquidation) dient te geschieden.20 De schuldeisers kunnen daarvan ook afwij-
ken door in een insolventieplan in het bijzonder voor het behoud van de onderneming
(Sanierung) te kiezen. Behoud van de onderneming kan worden gerealiseerd hetzij
via een reorganisatie van de schuldenaar-onderneming (Sanierung des Schuldners)
hetzij via een overdracht van activa van de onderneming (übertragende Sanierung).
Er bestaat geen voorkeur voor sanering boven liquidatie of een rangorde tussen
liquidatie of sanering.21 De wet gaat ook in het geval van sanering nog steeds uit
van Haftungsverwirklichung,22 maar op grond van economische argumenten verdient
een insolventie veel vaker marktconform afgewikkeld te kunnen worden met als
gevolg: waar mogelijk, het economische voortbestaan van de schuldenaar.23 De keuze
tussen liquidatie en sanering is uiteindelijk aan de schuldeisers: ingevolge § 157 en
158 Insolvenzordnung wordt op de eerste crediteurenvergadering (Gläubigerver-
sammlung) beslist of het insolvente bedrijf wordt stilgelegd of voorlopig voortgezet;
wil de curator (Insolvenzverwalter) vóórdien het bedrijf stil leggen, dan heeft hij
daarvoor toestemming van de crediteuren nodig.24 Door aan de curator in beginsel
de verplichting op te leggen de onderneming voort te zetten, zodat de crediteuren op
hun eerste bijeenkomst überhaupt nog iets te kiezen hebben, wordt nog eens onder-
streept om wiens belangen het volgens de wetgever in een insolventie primair draait.

20 Vgl. BGH 5 juli 2001, NJW 2001, 2966: Auch in der Insolvenz einer juristischen Person obliegt
dem Verwalter jedenfalls vorrangig die bestmögliche Gläubigerbefriedigung. Demgegenüber treten
denkbare Liquidationsaufgaben zurück.

21 Balz, in: Kölner Schrift I, p. 8, Rdn. 19; Pape/Uhlenbruck, p. 91, Rdn. 96.
22 Balz, in: Kölner Schrift I, p. 8, Rdn. 18; Pape/Uhlenbruck, p. 91, Rdn. 96.
23 Uhlenbruck InsO, § 1, Rdn. 1: Anders als die Konkursordnung sieht das neue Gesetz keine Zerschla-

gungsautomatik vor, sondern strebt eine ökonomisch vernünftige Haftungsverwirklichung an, die
nach Möglichkeit die wirtschaftliche Existenz des Schuldners erhält. Trotzdem ist die Sanierung
kein vorrangiges Verfahrensziel.

24 Overigens mag de sanering van de onderneming ook weer niet ten koste van de schuldeisers gaan.
Zie met name § 251 Insolvenzordnung.
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Zie voor andere voorbeelden van de beslissende invloed van de crediteuren (Gläubiger-
autonomie) bijvoorbeeld Bork.25 De Insolvenzordnung legt overigens de separatisten
wel enkele beperkingen op waarop ik in 3.3.4 nader inga.

Weliswaar kan ook onder de huidige Nederlandse Faillissementswet sinds 1925 de
onderneming worden voortgezet door de curator ingevolge de artikelen 98 en 173
Fw, maar blijkens de wetsgeschiedenis is de achtergrond daarvan dat de ervaring leert
dat een geleidelijke liquidatie in de regel meer baten voor de boedel oplevert dan een
onmiddellijke tegeldemaking van alle tot de onderneming behorende activa. De
voortzetting van het bedrijf door de curator ingevolge deze artikelen is en blijft
derhalve uiteindelijk uitsluitend op vereffening van het vermogen gericht.26

3.2.3 De rechtspraak weegt ook (zwaarwegende) maatschappelijke belangen mee

3.2.3.1 Inleiding

In dit verband zijn drie uitspraken van de Hoge Raad in het bijzonder van belang:
- HR 24 februari 1995, NJ 1996, 472, de ontvanger der directe belastingen/(o.a.)

curator in het faillissement van Sigmacon, verder aangeduid met Sigmacon II;27

- HR 19 april 1996, NJ 1996, 727, Maclou en Prouvost/curatoren in het faillissement
van Van Schuppen, verder aangeduid met Maclou (en Prouvost);

- HR 19 december 2003, NJ 2004, 293, curatoren in het faillissement van Mobell/
Interplan, verder aanduid met Mobell.

Overigens wordt in geen van voornoemde arresten een definitie gegeven van het
gebezigde begrip ‘belangen van maatschappelijke aard’. In de context van de herstart
of doorstart van de onderneming wordt meestal gedoeld op continuïteit van de onder-
neming en behoud van (een deel van de) werkgelegenheid. Ik werk dat hierna uit.

3.2.3.2 Sigmacon II 28

Na het faillissement heeft de ontvanger onder de belastingplichtige Sigmacon bodem-
beslag gelegd op de machines en inventaris (bodemgoederen) die Sigmacon eerder
tot zekerheid voor aan haar verstrekt bedrijfskrediet aan haar huisbankiers fiduciair
in eigendom had overgedragen. De curator voldoet vervolgens met behulp van een
tijdelijk boedelkrediet van een andere bank de vorderingen van de huisbankiers.
Daardoor worden de fiduciair overgedragen goederen weer eigendom van Sigmacon

25 Bork 1998, p. 8.
26 Kortmann/Faber 1995, p. 289
27 Deze zaak is een voortzetting na cassatie en verwijzing van HR 12 mei 1989, NJ 1990, 130.
28 Ik geef alleen de feiten en de rechtsvraag weer voor zover van belang voor deze paragraaf. Zie voor

de weergave van de feiten alinea 1 uit de conclusie van A-G Hartkamp voor dit arrest en voor de
rechtsvraag r.o. 3.1. van de uitspraak van de Hoge Raad.
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en vervalt het bodembeslag ingevolge art. 33 Fw. De curator kan alsnog die bodem-
goederen verkopen aan AaBee in het kader van een overname door deze van het gehele
bedrijf van Sigmacon. Met de verkoopopbrengst daarvan lost hij het tijdelijke boedel-
krediet af. Door deze constructie wordt werkgelegenheid behouden voor bijna 200
van de ruim 400 werknemers die bij Sigmacon in dienst waren.

De ontvanger voelt zich benadeeld door de curator. De ontvanger heeft eerder
‘alternatieve oplossingen’ bepleit die zijns inziens per saldo voor de boedel – en zeker
voor de ontvanger voordeliger waren dan de door de curator feitelijk gerealiseerde
oplossing. De ontvanger spreekt de curator aan tot schadevergoeding op grond van
een jegens hem gepleegde onrechtmatige daad.

Het hof verwerpt die stelling van de ontvanger en acht het handelen van de curator
niet onrechtmatig. De curator dient ook andere belangen in zijn beleidsafweging te
betrekken. Daarbij laat het hof meewegen: de maatschappelijke aspecten van de taak
van curatoren zoals deze zich gaandeweg heeft ontwikkeld en de noodzaak om bij
de uitvoering van die taak vaak ingrijpende beleidskeuzes te maken, veelal onder druk
van de tijd.29

De Hoge Raad overweegt met betrekking tot het daartegen (in onderdeel H)
aangevoerde cassatiemiddel: met de ‘andere belangen’ waarmee de curator hier ook
rekening heeft te houden, heeft het hof kennelijk het oog op belangen van maatschap-
pelijke aard, zoals de continuïteit van de onderneming en de werkgelegenheid. Het
oordeel dat de curator ook dit belang in zijn beleidsafweging heeft te betrekken, geeft
geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Eenzelfde oordeel ligt besloten in Maclou
en Prouvost, dat ik hierna ga behandelen.

3.2.3.3 Maclou en Prouvost

De naamloze vennootschap naar Frans recht Societé Nouvelle Textile Saint Maclou
en de commanditaire vennootschap naar Frans recht Societé Commerciale Prouvost
& Lefebre, verder verkort aangeduid als Maclou en Prouvost, hebben onder eigendoms-
voorbehoud garens geleverd aan NV Koninklijke D. S. van Schuppen (Van Schuppen),
die in deconfiture geraakt. De curatoren van Van Schuppen verkopen en leveren de
bij Van Schuppen aangetroffen activa aan de Leidsche Wolspinnerij (LWS) ‘voor
zover deze activa niet eigendom zijn van derden’. LWS heeft zich op haar beurt jegens
de curatoren verplicht om ‘alle rechten van derden op deze aktiva in de vorm van
eigendomsvoorbehouden [etc. …weglating, MJA] te eerbiedigen en af te wikkelen’.
LWS heeft de garens van Maclou en Prouvost, waarop – naar tussen partijen als erkend
vaststaat30 – een eigendomsvoorbehoud rustte, verbruikt zonder betaling en gaat kort
na de transactie zelf failliet. Maclou en Prouvost die pas na de transactie door de
curatoren zijn bericht dat Van Schuppen failliet was verklaard en dat LWS de boedel

29 Hof Arnhem 28 september 1993, onder r.o. 11 en 12, zoals kenbaar uit NJ 1996, 472.
30 Aldus Hof r.o. 4.11, kenbaar uit de uitspraak van de HR 19 april 1996, NJ 1996, 727.
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van Van Schuppen had overgenomen, stellen (ook) de curatoren van Van Schuppen
aansprakelijk.31

De Hoge Raad neemt bij de beantwoording van de vraag of de curatoren maat-
schappelijke belangen mogen of moeten laten prevaleren boven individuele belangen
mede in aanmerking dat aan bij de wijze van beheren en vereffenen van de boedel
betrokken belangen van maatschappelijke aard onder omstandigheden voorrang kan
toekomen boven die van individuele schuldeisers.32 De Hoge Raad is voorts van
oordeel dat de curator bij de uitoefening van zijn taak uiteenlopende, soms tegenstrijdi-
ge belangen moet behartigen en bij het nemen van zijn beslissingen – die vaak geen
uitstel kunnen lijden – óók rekening behoort te houden met belangen van maatschappe-
lijke aard.

Deze bijzondere kenmerken van de taak van de curator brengen mee dat zijn
eventuele persoonlijke aansprakelijkheid dient te worden getoetst aan een zorgvuldig-
heidsnorm die daarop is afgestemd. Deze norm komt hierop neer dat een curator
behoort te handelen zoals in redelijkheid mag worden verlangd van een over een
voldoende inzicht en ervaring beschikkende curator die zijn taak met nauwgezetheid
en inzet verricht.33

3.2.3.4 Intermezzo: is de curator (tevens) een maatschappelijke werker?34

Aanvankelijk werd in de literatuur verdedigd dat de uitspraken van de Hoge Raad
betreffende Sigmacon II en Maclou en Prouvost betekenden dat de curator maatschap-
pelijke belangen mocht laten prevaleren zelfs boven die van de gezamenlijke schuld-
eisers bij een zo hoog mogelijke opbrengst bij de activa.35 Roelvink, die als raadsheer

31 Feiten ontleend aan r.o. 3.1 (HR) in: HR 19 april 1996, NJ 1996, 727.
32 Vgl. r.o. 3.5.2 (HR) betreffende stelling a, HR 19 april 1996, NJ 1996, 727. Over de vraag of de

curator ook maatschappelijke belangen boven het belang van de gezamenlijke schuldeisers mag
of moet laten prevaleren, spreekt de Hoge Raad zich dus vooralsnog niet uit.

33 R.o. 3.6 in: HR 19 april 1996, NJ 1996, 727.
34 Vgl. W. Uhlenbruck, lezing Katholieke Universiteit Tilburg, maart 1998: ‘der Verwalter is kein

sozial Ingenieur’; Verstijlen 1999, p. 13 is, als ik de strekking van zijn betoog goed begrijp, evenzeer
de mening toegedaan dat de curator geen maatschappelijk werker is.

35 Zie Kleijn in zijn noot onder Sigmacon II, alinea 2: ‘De curator die de sterfhuisconstructie overweegt
staat dus voor het dilemma of hij bij de beslissing de belangen van één of meer crediteuren – die
door de sterfhuisconstructie benadeeld worden – of de belangen van het bedrijf en de daarmee
samenhangende werkgelegenheid moet laten voorgaan (... weglating MJA.) Het gaat om een maat-
schappelijke afweging.’ Zijns inziens acht de Hoge Raad hier een ruime mate van beleidsvrijheid
aanwezig. In alinea 5 vervolgt Kleijn dan dat de curator ook met andere belangen (dan die van de
boedel of één crediteur) rekening mag houden, zoals de maatschappelijke belangen verbonden aan
de continuïteit van het over te dragen bedrijf en de daaraan verbonden werkgelegenheid. Met name
uit deze laatste opmerking blijkt mijns inziens, dat Kleijn betoogt dat de curator maatschappelijke
belangen mag laten prevaleren boven die van de gezamenlijke schuldeisers. In zijn slotopmerking
benadrukt hij nog dat deze beleidsvrijheid blijk geeft van een juiste maatschappelijke visie.
Waar Oosthout, p. 44 en 45 nog worstelt met het meewegen van maatschappelijke belangen of het
afwegen daarvan tegenover de belangen van de gezamenlijke crediteuren, betwijfelt De Ranitz 1996,
p. 197 openlijk of deze arresten wel de conclusie kunnen schragen dat het collectieve crediteuren-
belang kan (of behoort te) worden opgeofferd aan maatschappelijke belangen; bij De Ranitz 1999,
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in de Hoge Raad het arrest inzake Maclou heeft meegewezen, stelt dat ook in Sigma-
con II niet aan de orde was – zeker niet rechtstreeks – of de belangen van de gezamen-
lijke crediteuren moeten wijken voor belangen van maatschappelijke aard. De curator
dient inderdaad het belang van de gezamenlijke schuldeisers voorop te stellen, maar
dat sluit niet uit dat hij bij het maken van moeilijke keuzen het maatschappelijke
belang in het oog houdt.36

Verstijlen37 heeft dit nader onderbouwd en aan de hand van voormelde arresten
betoogd dat daaruit de gedachte spreekt dat individuele belangen – ook van schuld-
eisers met een goederenrechtelijk (zekerheids)recht – soms moeten wijken voor
maatschappelijke belangen. Het primaat van het belang van de gezamenlijke schuld-
eisers blijft dus gelden, ‘tenzij dit zou leiden tot een manifeste onevenredigheid tussen
schuldeisersbelang dat wordt gediend en de maatschappelijke belangen die (dreigen
te) worden geschaad.’

Ik sluit mij aan bij zijn analyse.38 In geen van beide arresten was namelijk in
feite de confrontatie van maatschappelijke belangen als voormeld met de gezamenlijke
belangen van schuldeisers aan de orde, maar louter die met individuele belangen. In
Sigmacon II (r.o. 3.1 en 3.5) betrof het het individuele belang van de Ontvanger met
zijn bodemrecht, dat door de handelwijze van de curator (de zogenaamde wissel-truc)
was gefrustreerd; in Maclou (r.o. 3.5.2) ging het om het eigendomsbelang van twee
leveranciers ten aanzien van door hen aan de schuldenaar geleverde en niet betaalde
zaken, waarover de curatoren de feitelijke macht aan een ander hadden overgedragen
onder het beding dat die ander alle rechten van derden, zoals de leverancier onder
eigendomsvoorbehoud moest eerbiedigen.

Ophof39 vindt het overigens een bedenkelijke overweging van de Hoge Raad dat
belangen van maatschappelijke aard voorrang hebben boven die van individuele
crediteuren. Hij acht het maatschappelijk onaanvaardbaar werkgelegenheid in stand
te houden ten koste van specifieke crediteuren in een bepaald faillissement. Het is
de overheid die verantwoordelijk is voor de werkgelegenheid.40 Zijns inziens mag
een curator nooit een oplossing nastreven die een mindere opbrengst voor crediteuren
inhoudt of meer risico m.b.t. de opbrengst van de boedel meebrengt dan een andere
wijze van afwikkeling, tenzij de crediteuren daarmee instemmen. Pas bij gelijke
opbrengst moet het maatschappelijke belang de doorslag geven.

Van werknemerszijde wordt hierover – uiteraard – anders gedacht. Vakbonden willen
enerzijds voorkomen dat een faillissement wordt aangevraagd met het oogmerk afbreuk

p. 52 is die twijfel verdwenen zoals blijkt uit zijn conclusie dat de curator als (uiteindelijk) doel
behoort te hebben het maximaliseren van de netto-opbrengst voor de gezamenlijke crediteuren.

36 Zie Veder, p. 19.
37 Verstijlen 1998, p. 155 e.v.
38 Evenzo, Polak/Wessels nr. 4223.
39 Ophof 1996, p. 205.
40 Deze visie, dat hier een taak voor de wetgever ligt, wordt door velen gedeeld, bijvoorbeeld door

Vriesendorp 1995, p. 117.



Hoofdstuk 3 29

te doen aan de arbeidsrechtelijke bescherming van de werknemers41 en anderzijds
bepleiten zij dat in de wet moet worden bepaald dat behoud van (zoveel mogelijk)
werkgelegenheid de primaire taak van de bewindvoerder/curator is, desnoods ten nadele
van het belang van de crediteuren (zij kunnen zich voor nadelige gevolgen immers
verzekeren).42 Zie over het belang van de werknemers bij behoud van de werk-
gelegenheid in geval van doorstart vooral ook Van Eeghen.43 Ook in Duitsland is
destijds een soortgelijke en heftige discussie44 gevoerd over de vraag of de curator
er steeds naar moet streven om insolvente bedrijven, althans tijdelijk, voort te zetten
om zoveel mogelijk arbeidsplaatsen te behouden.45 Prütting is van mening dat het
belang van de gezamenlijke schuldeisers niet kan worden ingeperkt door het algemene
belang: ‘Das Interesse der Allgemeinheit ist kein Thema.’ De Insolvenzordnung plaatst
de verschillende methodes waarop het doel van de gemeenschappelijke bevrediging
van de schuldeisers kan worden gerealiseerd naast elkaar, er is geen sprake van enige
rangorde tussen die methodes onderling. Kiest de curator voor het behoud van de
werkgelegenheid boven een hogere uitkering aan crediteuren, dan is dat zijn zaak:
het gaat hier om het ‘Freies Ermessen van de Insolvenzverwalter’. De beleidskeuze
van de curator leidt niet tot diens aansprakelijkheid tenzij de curator daarbij een fout
maakt (schuldhaft die Pflichten verletzt, § 60 Insolvenzordnung).46

Hoezeer ik ook begrip heb voor het pleidooi voor of namens de werknemers, ik ben
van mening dat ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, zijn ogen niet heeft gesloten
voor de sociale werkelijkheid. Door het onder omstandigheden laten meewegen van
maatschappelijke belangen heeft de Hoge Raad een opening gemaakt voor het behoud

41 In het kader van wetgeving betreffende het behoud van de rechten van werknemers bij overgang
van ondernemingen is in wetsvoorstel 27 469, Kamerstukken II 2000-2001, nr. 2 en 3, zie vooral
nr. 3, (MvT) p. 16 e.v. wel voorgesteld de werknemer (meer) te beschermen door in art. 13a Fw
de zinsnede op te nemen ‘op de grond dat het faillissement is aangevraagd met het oogmerk afbreuk
te doen aan de arbeidsrechtelijke bescherming van de werknemer’; dit criterium is echter uiteindelijk
niet in de wet opgenomen naar aanleiding van een amendement, 27 469, Kamerstukken II 2000-2001,
nr. 11. Als gevolg van de Wet van 18 april 2002, Stb. 2002, 215 (i.w.tr. 1 juli 2002) ter uitvoering
van richtlijn 98/50 /EG van de Raad van de Europese Unie van 29 juni 1998, is er wel een aantal
uitzonderingsbepalingen met betrekking tot (de beëindiging van) arbeidsovereenkomsten opgenomen
in de art. 13a, 67 lid 2 en 72 lid 2 Fw. De conclusie van Luttikhuis 2003 over deze artikelen is
veelzeggend: ‘werknemer dubbel de klos’. De Commissie-Kortmann heeft zich nog niet uitgelaten
over de positie van de werknemers in een insolventie. Zie Vriesendorp 2006, p. 146.

42 Antonis, p. 7.
43 Zie L.J. van Eeghen, Verkenning van belangen bij doorstart, TVVS 1996, p. 96 en TVVS 1997,

p. 274.
44 Vgl. voor deze in Duitsland geëntameerde discussie de publicaties van de Gravenbrucher Kreis-

een los verband van ervaren insolventiecuratoren uit heel Duitsland -, ZIP 1992, 657 en ZIP 1997,
1091; Kölner Schrift I en II; zie voorts Mönning 1998, Rdn. 844 e.v., vooral Rdn. 877 en ook Rdn.
897: Das Damoklesschwert des § 613a BGB.

45 Vgl. Uhlenbruck InsO, § 1, Rdn. 16: (Arbeitnehmerschutz) Die Vermögensorientierung des Verfahrens
und die Marktkonformität der Insolvenzabwicklung darf das Ziel des Gesetzgebers nicht vergessen
lassen, der sozialen Wirklichkeit auch im Insolvenzverfahren Rechnung zu tragen.

46 Interview van auteur in maart 1997 met Prof. dr. Hanns Prütting, Institut Verfahrensrecht der
Universität zu Köln.
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van de werkgelegenheid waar de wetgever tot op heden heeft gezwegen.47 Zolang
de wetgever niet anders heeft bepaald, staat het de curator in principe niet vrij andere
belangen dan die van de crediteuren primair te stellen bij de uitoefening van zijn
wettelijke taak. Wel heeft de curator een bepaalde beleidsvrijheid om met andere
(maatschappelijke) belangen rekening te houden. Die vrijheid gaat niet zover dat de
curator deze belangen mag afwegen tegenover de (gezamenlijke) belangen van credi-
teuren, want het is zijn (wettelijke) taak primair hun belangen te behartigen, maar
wel mag hij maatschappelijke belangen in zijn beslissingen laten meewegen.

Uit de hiervoor ter sprake gebrachte arresten is naar mijn mening de conclusie te
trekken dat curatoren bij het beheer en de vereffening van de boedel onder omstandig-
heden ook rekening hebben te houden met belangen van maatschappelijke aard, zoals
de continuïteit van de onderneming en het behoud van de werkgelegenheid. Dit laat
het primaat van het belang van de gezamenlijke schuldeisers echter onverlet.48

3.2.3.5 Mobell

Was in Sigmacon II en Maclou ‘slechts’ sprake van maatschappelijke belangen, in
het nadien gewezen arrest Mobell bezigt de Hoge Raad de formulering van de zwaar-
wegende maatschappelijke belangen. Mede door de verwijzing van de Hoge Raad
naar Maclou, rijst de vraag of hiermee hetzelfde wordt bedoeld.

In Mobell komen drie aspecten aan de orde die voor mijn onderzoek soms ook in
een volgend hoofdstuk relevant zijn, te weten:
- de confrontatie van belangen van crediteuren met (zwaarwegende) maatschappelij-

ke belangen; (dit hoofdstuk).
- de rol van de afkoelingsperiode; (dit hoofdstuk en hoofdstuk 7).
- de aansprakelijkheid van de curator; (hoofdstuk 7).
Aan de hand van de rechtsoverwegingen van het hof en de Hoge Raad behandel ik
de feiten van dit arrest thans uitvoerig, zodat ik daarnaar later kan verwijzen. Het gaat
in dit arrest om het volgende.49

Bij vonnis van 25 juni 1997 is de besloten vennootschap Mobell B.V. (verder
te noemen: Mobell) in staat van faillissement verklaard. Nog dezelfde dag is in dit
faillissement voor de duur van één maand een afkoelingsperiode als bedoeld in art.
63a Fw gelast, teneinde de mogelijkheid van een doorstart van het bedrijf van Mobell
te onderzoeken.

47 De wetgever heeft destijds in 1893 wel aandacht gegeven aan de positie van de door het faillissement
ontslagen werknemer en voor die situatie een belangenafweging gemaakt. Zie artikel 40 Faillisse-
mentswet en de Toelichting bij Van der Feltz I, p. 428.

48 De Commissie-Kortmann noemt in haar brief van 8 september 2003 als belangen van maatschappelij-
ke aard naast werkgelegenheid ook het milieu, onder toevoeging dat dergelijke belangen onder
omstandigheden kunnen prevaleren boven het belang van bepaalde individuele schuldeisers, maar
niet gaan voor het belang van de gezamenlijke schuldeisers.

49 Zie Hof r.o. 4.2 en Hoge Raad r.o. 3.1.
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Per datum faillissement bevonden zich in de voorraad van Mobell rollen (‘cou-
pons’) textiel die Interplan onder eigendomsvoorbehoud aan Mobell had geleverd.50

Het bedrag van de nog niet betaalde facturen die op de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken betrekking hadden, beliep fl. 74.183,28 incl. BTW.

Naar aanleiding van de crediteurencirculaire van de curatoren van 30 juni 1997
heeft Interplan bij brief van 1 juli 1997 haar vordering op Mobell ter verificatie
ingediend. Daarbij heeft zij gewezen op haar eigendomsvoorbehoud en de curatoren
verzocht te berichten wanneer zij haar eigendommen in ontvangst kon nemen.

De curatoren hebben hun pogingen om tot een doorstart te komen al snel opge-
geven en zijn hun beleid vervolgens gaan richten op de liquidatie van Mobell. In dat
kader hebben zij op 15 juli 1997, dus nog tijdens de afkoelingsperiode, met UTB
Handelsonderneming B.V. (verder te noemen: UTB) een overeenkomst gesloten,
waarbij aan UTB alle voorraden van Mobell werden verkocht en geleverd ‘voor zover
deze zaken geen eigendom zijn van derden, bijvoorbeeld op grond van (uitgebreide)
eigendomsvoorbehouden (…).’

Ter uitvoering van de overeenkomst hebben de curatoren aan UTB de feitelijke
macht verschaft over de gehele voorraad van Mobell, dus ook over de zaken die
eigendom waren van derden. Daarom hebben de curatoren bedongen dat UTB de
rechten van derden, waaronder die uit eigendomsvoorbehoud zou respecteren en
honoreren en dat UTB tot spoedige afwikkeling daarvan zou overgaan.

Bij brief van 15 juli 1997 hebben de curatoren Interplan van de overeenkomst
op de hoogte gesteld en haar voor de afwikkeling van haar eigendomsvoorbehoud
naar UTB verwezen.

Op 17 juli 1997 is UTB begonnen met de (faillissements)uitverkoop van de door
de curatoren aan haar ter hand gestelde voorraden.

Op 23 juli 1997 heeft een vertegenwoordiger van Interplan UTB bezocht. Voor
zover er op dat moment nog zaken onder eigendomsvoorbehoud van Interplan aan-
wezig waren, heeft de vertegenwoordiger deze niet meegenomen.

Interplan acht de handelwijze van de curatoren onrechtmatig ten opzichte van haar
en vordert schadevergoeding. De rechtbank wijst de vordering af.

50 Uit de arresten van het hof en de Hoge Raad blijkt niet hoeveel rollen ter zake van het openstaande
bedrag per datum van het faillissement bij Mobell dan wel daags na de aanvang van de faillissements-
verkoop bij UTB (de opkoper van de voorraden van Mobell) aanwezig waren. Volgens Interplan
waren er op 23 juli 1997 -van de op 25 juni 1997 aanwezige zaken – nog maar drie rollen coupons
van 20 meter over (r.o. 4.6), volgens de curatoren in hun cassatiemiddel onderdeel 4 was toen (dit
is 23 juli 1997) nog een groot deel van de door Interplan geleverde zaken aanwezig. Het hof is aan
deze feitelijke kwestie voorbijgegaan – immers heeft het bewijsaanbod van de curatoren op dat gebied
gepasseerd; voor mij is de vraag of Interplan bij gebreke van vaststaande feiten dienaangaande dan
nog wel haar schade kan aantonen in de opvolgende schadestaatprocedure met andere woorden of
de uitkomst dus een Pyrrusoverwinning zal zijn voor Interplan. Uit het veertiende verslag ex art.
73a Fw van 12 januari 2005 blijkt dat geen schadestaat- procedure is gevoerd, maar dat een zodanige
minnelijke regeling is getroffen dat de koper van de activa (UTB), deze leverancier gedeeltelijk
schadeloos heeft gesteld. Zie voor aanvullende informatie nader noot 61. De faillissementsverslagen
waarin soms ook processtukken deels zijn opgenomen, zijn mij ter beschikking gesteld door mr.
S.M.M. van Dooren, ex-curator in het faillissement Mobell.
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Het hof heeft de door de rechtbank afgewezen vordering van Interplan51 alsnog
toegewezen.

De Hoge Raad geeft in r.o. 3.2 de overwegingen van het hof weer als volgt:

‘dat de curatoren in beginsel een hun toe te rekenen onrechtmatige daad hebben gepleegd,
doordat de zaken die Interplan, naar zij wisten, onder eigendomsvoorbehoud aan Mobell
had geleverd, door hun toedoen in de feitelijke macht van UTB zijn geraakt, (r.o. 4.4 en
4.5). […] De curatoren hadden voordat zij tot afgifte overgingen in dit geval Interplan vooraf
toestemming moeten vragen, hetgeen zij niet hebben gedaan. Die toestemming was in dit
geval vereist, omdat geen omstandigheden zijn gesteld of gebleken die de conclusie recht-
vaardigen dat voor de curatoren sprake was van bij de wijze van beheren en vereffenen
van de boedel betrokken belangen van maatschappelijke aard in de zin van HR 19 april
1996, NJ 1996, 727 (zoals behoud van werkgelegenheid), waaraan onder omstandigheden
voorrang kan toekomen boven de belangen van individuele schuldeisers (r.o. 4.8 tweede
alinea). Voor zover de curatoren zich nog verweren met een beroep op het feit dat de zaken
van Interplan bestemd waren om te worden doorverkocht en dat dat is wat zij hebben
gedaan, faalt dit verweer. Een aan levering onder eigendomsvoorbehoud verbonden toestem-
ming tot verkoop is beperkt tot de verkoop in het kader van de normale bedrijfsuitoefening
van Mobell en daarvan was op 15 juli 1997 geen sprake meer (r.o. 4.8 derde alinea). Het
feit dat ten tijde van de transactie een afkoelingsperiode van kracht was, vormt evenmin
een rechtvaardiging voor het handelen van de curatoren. Het was aan Interplan, en niet
aan de curatoren, om te beoordelen of zij voldoende vertrouwen had in UTB voor de
afwikkeling van het eigendomsvoorbehoud (r.o. 4.8 vierde alinea).’

De curatoren bestrijden deze oordelen; zij stellen onder meer, dat het hof blijk geeft
van een onjuiste rechtsopvatting in het licht van art. 63a Fw en dat het hof heeft
miskend dat bij de wijze van beheren en vereffenen van een faillissementsboedel,
naast belangen van maatschappelijke aard, ook andere belangen, zoals die van de
gezamenlijke schuldeisers bij een doelmatige afwikkeling van het faillissement, een
rol (kunnen) spelen.

De Hoge Raad verwerpt deze klachten van de curatoren, zodat de gevorderde verkla-
ring voor recht dat er sprake is van een onrechtmatige daad van de faillissementscura-
toren qualitate qua52 ten opzichte van Interplan wordt toegewezen; eveneens volgt
toewijzing van schadevergoeding, op te maken bij staat.

Daartoe overweegt hij in r.o. 3.4.4 als volgt:

‘Voor zover de klacht ziet op het van kracht zijn van een afkoelingsperiode als bedoeld
in art. 63a Fw faalt deze aangezien uit ‘s hofs vaststelling in r.o. 4.2 onder c en d volgt
dat de curatoren intussen hadden besloten tot liquidatie van de onderneming van Mobell,
zodat de afkoelingsperiode haar betekenis had verloren. De inhoud van de met UTB
getroffen regeling heeft het hof in r.o. 4.8 in zijn beoordeling betrokken. […] ‘s Hofs
oordeel in r.o. 4.8 komt hierop neer dat de overeenkomst van de curatoren met UTB niet

51 En niet van de curatoren, zoals de HR in r.o. 3.2 overweegt.
52 Op deze problematiek ga ik nader in in hoofdstuk 7 (de curator).
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eraan afdoet dat de curatoren in het onderhavige geval tevoren aan Interplan toestemming
hadden moeten vragen om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in de feitelijke
macht van UTB te brengen en dat zij bij gebreke van die toestemming verantwoordelijk
bleven voor de teruggave van die zaken aan Interplan. Gelet op hetgeen hierna in 3.5.2
wordt overwogen, geeft dat oordeel niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is het
ook niet onbegrijpelijk of onvoldoende gemotiveerd.’

In r.o. 3.5.2 vervolgt de Hoge Raad dan dat het verwijt dat het hof de curatoren maakt
erop neerkomt dat zij de belangen van Interplan als separatist hebben tekort gedaan
door de aan Interplan toebehorende zaken in de feitelijke macht van UTB te brengen
zonder zich van tevoren te vergewissen of Interplan daarmee instemde. Weliswaar
kan het onder omstandigheden gerechtvaardigd zijn dat een curator de voorrang geeft
aan zwaarwegende, bij de wijze van beheren en vereffenen van de boedel betrokken
belangen van maatschappelijke aard boven de belangen van individuele schuldeisers,
waaronder separatisten, doch (...) in dit geding is niets gesteld of gebleken dat die
rechtvaardiging kan opleveren. Het door de curatoren ingeroepen belang van een
doelmatige afwikkeling van het faillissement behoort in zijn algemeenheid echter niet
‘tot de zwaarwegende belangen van maatschappelijke aard als bedoeld in HR 19 april
1996, nr. 15944, NJ 1996, 727’

Hiervan uitgaande heeft het hof kennelijk en niet onbegrijpelijk geoordeeld dat
de curatoren de afweging van belangen van Interplan als eigenares van de zaken en
die van Interplan als belanghebbende bij een voortvarende afwikkeling van het faillisse-
ment aan haar zelf hadden dienen over te laten en dat zij niet, in plaats daarvan, de
zaken aan UTB uit handen mochten geven zonder haar voorafgaande toestemming
(slotzin van r.o. 3.5.2).

Ik begrijp dit aldus dat behoud van de werkgelegenheid een (zwaarwegend) maatschap-
pelijk belang is van dien aard dat daarvoor onder omstandigheden belangen van
individuele crediteuren, waaronder separatisten, moeten wijken; maar het belang van
een doelmatige afwikkeling53 kan daartoe in zijn algemeenheid niet leiden.54 In
zijn algemeenheid: omdat in dit geding niets is gesteld of gebleken van omstandig-
heden die voorrang aan zwaarwegende belangen zouden kunnen rechtvaardigen. (r.o.
3.5.2). Hier zit dus nog ruimte voor de (toekomstige) curatoren.

Het valt op dat de Hoge Raad in Mobell kiest voor zwaarwegende maatschappelijke
belangen; deze formulering is zwaarder aangezet dan die in Maclou, waar ‘slechts’
sprake is van maatschappelijke belangen zonder meer. Heeft de Hoge Raad hiermee

53 Keirse & Verstijlen, p. 402 noemen dit een vaag en nietszeggend begrip in het faillissementsrecht.
Ik zou daaraan willen toevoegen: dit begrip is in ieder geval een huls, zij het (vooralsnog) een lege.
Vgl. J.H. Nieuwenhuis, Confrontatie en compromis: recht en retoriek en burgerlijke moraal, Deventer,
1997, 2e druk, p. 22 over de gemeenplaats ‘ieder het zijne’; hij merkt op dat dit weliswaar een lege
huls is, maar dat dit vorm geeft aan de speurtocht naar het ongeschreven recht. Dit zou naar mijn
mening ook kunnen gelden voor het criterium ‘doelmatige afwikkeling’.

54 Instemmend: Van Schilfgaarde in zijn noot onder dit arrest in NJ 2004, 293.



34 Doel en achtergronden van de afkoelingsperiode in faillissement

een signaal willen afgeven? Keirse en Verstijlen stellen dit,55 en dragen als argument
aan, waarom niet zomaar elk maatschappelijk belang rechtvaardigt dat schuldeisers-
belangen worden opgeofferd:

‘De eerdere gevallen in de rechtspraak waarin ten koste van bepaalde schuldeisers een
doorstart werd nagestreefd, vormen een weinig wenkend perspectief: zowel in Sigmacon
II als in Maclou en Prouvost gingen uiteindelijk ook de doorstartende overnemers failliet,
zodat twijfelachtig is in hoeverre de maatschappelijke belangen daadwerkelijk waren gebaat.’

Maar dat is wijsheid achteraf; is er dan wel een zwaarwegend maatschappelijk belang
als de doorstart slaagt, althans de doorgestarte ondernemer (nog) niet is gefailleerd
ten tijde van de beoordeling van de vordering als in Mobell aan de orde was? Of kan
in geval van een liquidatieverkoop nooit van een (zwaarwegend) maatschappelijk
belang sprake zijn en moeten voorbeelden daarvan in een heel andere hoek worden
gezocht?

3.3 Afkoelingsperiode

3.3.1 Wet: afkoelingsperiode is louter een kwestie van tijd

Zodra een schuldenaar in staat van faillissement wordt verklaard, stelt de rechtbank
een curator aan. De curator is belast met het beheer en de vereffening van de boedel
(art. 68 Fw). Zoals hierboven is gesteld, verricht hij deze taak in de eerste plaats voor
de crediteuren: zij zijn niet betaald door hun schuldenaar, de thans gefailleerde.

De curator tracht zo snel mogelijk te achterhalen welke goederen van de schulde-
naar of van een derde zijn, en, of op die goederen van de schuldenaar een pand- of
hypotheekrecht rust of een andere claim van crediteuren.

Aan sommige crediteuren zoals een pand- of hypotheekhouder zijn bijvoorbeeld
bedrijfsvoorraden of het bedrijfspand van de schuldenaar in onderpand gegeven. De
pand- en hypotheekhouder kunnen dan ingevolge art. 57 Fw hun rechten uitoefenen
alsof er geen faillissement was en zich derhalve verhalen op die verpande dan wel
verhypothekeerde goederen van hun schuldenaar die tot de boedel behoren.

Andere crediteuren hebben aan de schuldenaar productiemiddelen, voorraden of
een bedrijfsinventaris verkocht en geleverd, in lease gegeven of verhuurd; dan is van
belang of deze goederen zich op de datum van het faillissement nog in de macht van
de schuldenaar bevinden. In dat geval kunnen crediteuren namelijk die goederen
gewoon opeisen. Hebben crediteuren bijvoorbeeld onder eigendomsvoorbehoud
geleverd en niet de verschuldigde prestatie van de inmiddels gefailleerde schuldenaar
ontvangen, dan willen zij hun spullen zo snel mogelijk terug. Is sprake van een geldig
eigendomsvoorbehoud en bevinden de verkochte en geleverde zaken zich als zodanig
(er is dus geen sprake van natrekking, zaaksvorming of vermenging) nog in de macht

55 Zie Keirse & Verstijlen, p. 401.
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van de gefailleerde of de curator en is er geen bodembeslag gelegd door de fiscus
op grond van de artikelen 22 jo. 21 Invorderingswet, dan kan de eigendomsvoorbehou-
der zijn vermogensbestanddelen op grond van art. 5:2 jo. 3:92 BW met succes bij
de curator opeisen.

Teneinde dit ‘plunderen van het bedrijf ’56 van de failliet door crediteuren te voor-
komen, waardoor verkoop going concern in ieder geval onmogelijk wordt, kan aan
de rechtbank of aan de rechter-commissaris verzocht worden om een afkoelingsperiode
te bepalen.

Gevolg daarvan is dat de verhaals- en opeisingsbevoegheid van crediteuren wordt
ingeperkt. Zo mogen pand- en hypotheekhouders geen verhaal plegen op tot de boedel
behorende goederen: zij mogen niet executeren. Leveranciers onder eigendomsvoorbe-
houd, lessors, verhuurders en ieder ander, die rechten heeft op zaken die zich in de
macht van de gefailleerde of de curator bevinden, kunnen in die periode hun zaken
niet opeisen. Behoudens machtiging van de rechter-commissaris worden de verhaals-
en opeisingsrechten van die crediteuren opgeschort gedurende de afkoelingsperiode.

Het doel van de afkoelingsperiode is zoals blijkt uit de parlementaire geschiedenis57

tweeledig: de curator tijd geven zich een oordeel te vormen enerzijds welke goederen
in de boedel vallen (inventarisatie) en anderzijds welke goederen hij in elk geval voor
de boedel wil behouden, bijvoorbeeld in verband met een mogelijke voortzetting of
verkoop going concern van het bedrijf (oriëntatie op continuering). Daarna herleven
de verhaals- en opeisingsrechten van voornoemde crediteuren weer: door een afkoe-
lingsperiode als gevolg van art. 63a Fw wordt aan de curator slechts tijd gegund. De
duur van die periode kan inclusief eventuele verlenging variëren. Thans58 bedraagt
de termijn maximaal twee maanden, met de mogelijkheid van verlenging met nog
eens twee maanden. Is sprake van een opvolgend faillissement, dus: indien aan het
faillissement een surseance is voorafgegaan, dan laat dit onverlet dat ook tijdens
faillissement de maximale duur van een afkoelingsperiode van vier maanden benut
kan worden, ook al is tijdens de surseance een afkoelingsperiode van vier maanden
– inclusief verlenging – bepaald.

3.3.2 Rechtspraak van de Hoge Raad: een te beperkte opvatting van de afkoelings-
periode?

In een geval als Mobell was in feite geen sprake van een doorstart: de curatoren
hadden al snel besloten tot een liquidatie. De Hoge Raad is van oordeel dat de afkoe-

56 Dit plastische taalgebruik wordt gebezigd door Vetter/Wattel/Van Oers nr. 1308.
57 Parl. Gesch. Wijziging Rv. e.a.w. (Inv. 3, 5, 6), p. 414 (art. 63a). Zie hierover nader hoofdstuk 2.
58 Vóór de inwerkingtreding van de wet van 24 november 2004, Stb. 615 bedroeg de maximale termijn

van de afkoelingsperiode inclusief verlenging twee maanden.
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lingsperiode dan zijn betekenis heeft verloren.59 Dit lijkt mij in zijn algemeenheid
een te beperkte opvatting van de rol die de afkoelingsperiode ook in die situatie zou
kunnen spelen. Juist indien sprake is van de afwikkeling van een ondoorzichtige
boedel, waarvan de casus van Mobell blijk geeft,60 hebben curatoren tijd nodig om
die boedel aan de hand van de (blijkbaar ontbrekende dan wel gebrekkige) voorraad-
administratie61 te ontwarren en op andere wijze bijvoorbeeld eigendomsrechten van
derden zoals eigendomsvoorbehouders te verifiëren. Iets anders is dat curatoren in
casu de tijd die de afkoelingsperiode hen bood, in feite niet dan wel niet volledig
hadden benut door al na een paar dagen te besluiten tot een liquidatieverkoop en de
inventarisatie niet zelf uit te voeren maar dit over te laten aan UTB.

De boodschap van de Hoge Raad aan curatoren is in ieder geval duidelijk: afkoe-
lingsperiode of niet: handen af van spullen van de eigendomsvoorbehouder, op straffe
van aansprakelijkheid. Ik plaats overigens nog wel een kanttekening bij de houding
van de crediteur Interplan62 in kwestie. Daar kom ik in hoofdstuk 7 (curator) op terug.

De zojuist bedoelde boodschap lijkt mij juist, indien en voor zover de zekerheidspositie
van de eigendomsvoorbehouder door de handelwijze van de curatoren/UTB is verslech-
terd.63 Het is de vraag of dit in casu het geval was gelet op de betalingsgarantie van
UTB ten opzichte van de boedel. Uit niets blijkt dat UTB ‘niet goed was voor zijn
centen,’ dan wel zijn betalingsgarantie niet heeft kunnen inlossen. Interplan heeft de
goede afloop64 daarvan niet willen afwachten en hoefde dat gelet op art. 3:92
lid 3 BW ook niet te doen: het eigendomsvoorbehoud was nog niet beëindigd; daarvoor

59 HR 19 december 2003, NJ 2004, 293, (Mobell) r.o. 3.4.4.
60 Zie hiervoor in noot 50 over de al dan niet aanwezige voorraad.
61 Zie vierde verslag ex art. 73a Fw inzake Mobell, bijlage 3 (conclusie van antwoord van de curatoren

in de door Interplan aangespannen procedure), alinea 4: ‘Aan de hand van de voorraad- en crediteu-
renadministratie van Mobell hebben curatoren aanvankelijk kunnen vaststellen dat zich per faillisse-
mentsdatum in de voorraad van Mobell nog door eiseres onder eigendomsvoorbehoud geleverde
roerende zaken bevonden tot een bedrag van fl. 27.445, 06 exclusief BTW. Achteraf bezien bleek
de voorraadadministratie ten aanzien van eiseres niet geheel te kloppen; uiteindelijk is vastgesteld
dat zich per faillissementsdatum in de voorraad van Mobell nog door eiseres onder eigendomsvoor-
behoud geleverde zaken bevonden tot een bedrag van fl. 63.134, 71 exclusief BTW.’

62 Uit het arrest van het hof blijkt dat het hof als vaststaand aanneemt dat de vertegenwoordiger van
Interplan bij zijn bezoek aan UTB op 23 juli 1997 voor zover er nog zaken onder eigendomsvoor-
behoud van Interplan aanwezig waren, deze niet heeft meegenomen, hoewel hij daartoe wel in de
gelegenheid is gesteld en dat Interplan op 23 oktober 1997 aan de curatoren een brief heeft geschre-
ven met daarin de zin: ‘In principe wilden wij de goederen niet terug i.v.m. onze NCM- verzekering.’
Toch is het hof van oordeel dat uit dit gedrag, mede in het licht van het eerder gedane ondubbelzinni-
ge beroep op het eigendomsvoorbehoud, niet de conclusie kan worden getrokken dat Interplan afstand
deed, zeker ook omdat curatoren hadden moeten begrijpen dat Interplan in een ongunstigere positie
zou komen te verkeren als zij afstand deed (r.o. 4.2 sub h en 4.7). In het cassatiemiddel komen de
curatoren hierop niet terug.

63 Van der Aa, 1995a, p. 79 over het eigendomsvoorbehoud: de afkoelingsperiode is niet bedoeld om
eigendomsrechten van crediteuren te frustreren, en Van der Aa, 1996, p. 711 over het hypotheekrecht:
het is niet de bedoeling, dat er door handelen van de curator in de afkoelingsperiode een verhypo-
thekeerd goed uit de boedel verdwijnt; vgl. Verstijlen 1998, p. 348.

64 Aldus 14e verslag ex art. 73a Fw inzake Mobell d.d. 12 januari 2005: Interplan is schadeloos gesteld.
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is nodig een actief afstand doen van het recht (óf van het eigendomsrecht conform
de artikelen 5:18 jo. 3:117 BW óf van het recht op de vordering conform art. 6:160
BW).65 Een curator mag dus niet al te gauw aannemen dat de crediteur die de ophaal-
dag voorbij laat gaan dan wel alsdan niets van zijn spullen meeneemt, afstand van
recht doet.66

‘Uit dit gedrag kan, mede in het licht van het ondubbelzinnige beroep op zijn eigendoms-
voorbehoud in een eerdere brief, niet de conclusie worden getrokken dat Interplan afstand
deed, zeker ook omdat curatoren hadden moeten begrijpen dat Interplan in een ongunstigere
positie zou komen te verkeren als zij afstand deed.’

Zo overweegt het hof.67 Het is overigens niet duidelijk of de curator een termijn
kan stellen aan een eigendomsvoorbehouder om tot uitoefening van zijn rechten over
te gaan en bij gebreke van enige reactie van de eigendomsvoorbehouder zelf tot actie
kan overgaan, nu een specifieke wetsbepaling als art. 58 Fw, dat de curator kan
benutten jegens de pandhouder, ontbreekt. Wellicht biedt art. 6:88 BW hem in een
dergelijke situatie soelaas. Laatstgenoemd artikel geeft de schuldenaar in geval van
niet-nakoming de mogelijkheid om aan de schuldeiser een redelijke termijn te stellen.
Binnen die termijn moet hij mededelen welke van de hem bij de aanvang van de
termijn ten dienste staande middelen hij wenst uit te oefenen, bij gebreke waarvan
de schuldeiser bepaalde rechten verliest.

3.3.3 Eigen opvatting: afkoelingsperiode een kwestie van tijd voor de curator zelf

De curatoren, die een afkoelingsperiode hadden laten bepalen, kwamen in het geval
van Mobell dus ondanks de afkoelingsperiode, van een koude kermis thuis:68 de
afkoelingsperiode geldt niet als panacee voor alle kwalen.69 Het gunt curatoren
‘slechts’ tijd: die tijd kunnen en moeten curatoren zonodig ook ten volle benutten;
voorts moeten de curatoren die tijd zelf benutten! Curatoren kunnen de hun toegemeten

65 R.D. Vriesendorp, syllabus Grotius academie jaargang 2003/2004, VI, p. 19 is van mening dat voor
actief afstand doen nodig is dat zowel van het eigendomsrecht als van het recht op tegenprestatie
afstand wordt gedaan. Zie ook Vriesendorp 1985, p. 121 e.v. en Reehuis 1998, p. 73.

66 Wel zou de curator dan opslagkosten in rekening kunnen brengen. Zie nader hoofdstuk 7 (curator).
67 Hof inzake Mobell, rov 4.7.
68 Zie Vriesendorp 2004, p. 184, waar hij in zijn annotatie bij dit arrest de vrees uitspreekt dat de animo

voor curatoren om ondoorzichtige boedels af te wikkelen wel eens zou kunnen afnemen.
69 Zo verhelpt de afkoelingsperiode niet problemen die inherent zijn aan of samenhangen met bijvoor-

beeld het uitgebreide eigendomsvoorbehoud: in hoeverre het eigendomsvoorbehoud vervallen is
ten opzichte van al betaalde zaken; de afkoelingsperiode helpt de curator ook niet aan een boedel-
krediet, dat hij nodig heeft om het bedrijf voort te zetten en dat de bank niet wil verschaffen; evenmin
dwingt de afkoelingsperiode leveranciers om hun leveranties voort te zetten.
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tijd niet ‘overdragen’ aan derden, zoals zij in Mobell lijken te hebben gedaan.70

Alleen indien curatoren zelf de hun toegemeten tijd ten volle benutten kan de afkoe-
lingsperiode werken als een soort Haarlemmerolie waardoor de afwikkeling van de
boedel op de door de curatoren bedoelde wijze soepel(er) kan verlopen.

3.3.4 Rechtsvergelijking: de Duitse Insolvenzordnung kent geen afkoelingsperiode

Niet alleen de Nederlandse wetgever, maar bijvoorbeeld ook de Duitse heeft het
‘plunderen van het bedrijf’ respectievelijk het ‘Ausbluten der Konkursmasse’71 als
wezenlijk probleem onderkend, waardoor de mogelijkheid voor de curator om de
onderneming tijdens het faillissement voort te zetten al bij voorbaat illusoir werd.

Daarom heeft de Duitse wetgever volgens de beraadslagingen over wetsvoorstellen
voor een nieuwe Insolvenzordnung gezocht naar mogelijkheden om crediteuren met
een zakelijk zekerheidsrecht enigszins aan banden te leggen en meer in het faillisse-
ment te betrekken; het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat daardoor veranderingen
in de rechtspositie van de crediteuren, zoals die vóór faillissement bestond, optreden
of dat het vermogen wordt herverdeeld: in de verhouding tussen crediteuren onderling
of in die verhouding van de crediteuren tot de schuldenaar dan wel tot eigendommen
dienen geen vermogensverschuivingen plaats te vinden.72

Dit betekent bijvoorbeeld dat zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
en betaald, ingeval van een ‘einfacher Eigentumsvorbehalt’73 niet tot de boedel be-
horen en dat de aanspraak van de verkrijger/eigenaar op die zaak ingevolge § 47
Insolvenzordnung volgens de bepalingen van de wetten die normaal buiten faillissement

70 Ingevolge artikel 63a Fw wordt aan de curator in feite louter tijd toegekend: tijd voor beraad voor
de curator in het belang van de boedel; het is belangrijk dat de curator zelf de regie houdt en die
niet uit handen geeft; mij doet deze situatie denken aan de bevoegdheid van de curator op grond
van artikel 2: 248 BW: de curator stelt de vordering op grond van dit artikel in ten behoeve van
de boedel. Deze vordering leent zich niet voor cessie aan een belanghebbende crediteur /derde (HR
7 september 1990, NJ 1991, 52).

71 Frege, Rdn. 16 (Reform): Als ein wesentliches Problem wurde in diesem Zusammenhang auch das
‘Ausbluten’ der Konkursmasse durch Sicherungsrechte der Gläubiger angesehen, diese sollten künftig
in das Verfahren eingebunden werden, wesentlich dadurch, dass das Verwertungsrecht auch mit
solchen Rechten Dritter belasteter Gegenstände nach § 166 Insolvenzordnung dem Insolvenzverwalter
und nicht dem Gläubiger zustehen soll.

72 Aldus Balz 1997, p. 9, Rdn. 22, waar hij tevens onder verwijzing naar andere schrijvers opmerkt
in voetnoot 36: ‘Dies ist das Leitmotiv der insolvenzrechtspolitischen Wende.’

73 Een ‘einfacher Eigentumsvorbehalt’ (eenvoudig eigendomsvoorbehoud) is slechts verstrekt voor
de directe (tegen)prestatie en niet ook ter verzekering van eerdere onbetaalde leveranties uit dezelfde
rechtsverhouding; de verkrijger geldt dan na die tegenprestatie als een reële eigenaar. Is echter sprake
van een ‘erweiterter’ (eigendomsvoorbehoud is horizontaal verbreed naar andere vorderingen ter
zake van leveranties door dezelfde leverancier op diens afnemer) of ‘verlängerter Eigentumsvorbehalt’
(eigendomsvoorbehoud is verticaal verlengd, meestal naar de vordering uit verkoop van het ver-
mogensbestanddeel dat onder eigendomsvoorbehoud is verkocht en geleverd) dan is sprake van een
Absonderungsrecht. In dat geval krijgt de Insolvenzverwalter het Verwertungsrecht als bepaald in
§ 166 InsO over het onder Eigentumsvorbehalt geleverde goed. Vgl. over verbreding en verlenging
van het Eigentumsvorbehalt: Mincke, p. 186.
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gelden, zonder meer moet worden gehonoreerd. Is echter sprake van een erweiterter
of verlängerter Eigentumsvorbehalt, dan wordt dat dogmatisch gezien als een zeker-
heidsrecht, en (dus) als een Absonderungsrecht. Die zaken en vorderingen waarop
een Absonderungsrecht74 rust, kunnen wel in het faillissement worden betrokken
ingevolge § 49 e.v. Insolvenzordnung.

Uiteindelijk heeft de Insolvenzordnung alleen aan de crediteur met een zakelijk of
persoonlijk zekerheidsrecht de hem onder de oude Konkursordnung toekomende
bevoegdheid ontnomen om zelf ter voldoening van zijn vordering het desbetreffende
actief uit te winnen. Uitsluitend aan de Insolvenzverwalter (curator) is de bevoegdheid
toegekend om – onder bepaalde voorwaarden, zoals het vergoeden van het waarde-
verlies – (sommige) roerende zaken en vorderingen, waarop Absonderungsrechten
rusten ingevolge § 49-50, te gebruiken respectievelijk verbruiken (zie § 172 Be-
nutzung) dan wel te gelde maken (zie § 165-168/171: Verwertung). Aldus wordt de
voortzetting van het bedrijf door de Insolvenzverwalter in wezen wettelijk gefaciliteerd,
voor zover het om zaken gaat waarop Absonderungsrechten rusten. Maar de Insolvenz-
ordnung heeft (nog)75 niet geresulteerd in een soort afkoelingsperiode, zoals in de
Faillissementswet, waarin ook opeisingsrechten van eigenaars aan banden worden
gelegd.

Mönning die nogal ‘begeistert’ is van de Nederlandse afkoelingsperiode, vindt
dit een gemiste kans, omdat een afkoelingsperiode als bepaald in art. 63a Faillisse-
mentswet de curator juist meteen rust biedt in een fase waarin deze vaak met vele
conflicten wordt geconfronteerd. Laat ik Mönning even zelf aan het woord:

‘Der unlösbare Zusammenhang zwischen Fortführung und Sanierung auf der einen Seite
und notwendigen Eingriffen in gesicherte Rechtspositionen auf der anderen wäre für den
bundesdeutschen Gesetzgeber durch einen Blick über die nahe Grenze in die Niederlände
erkennbar gewesen, wo mit der Einführung von nur zwei gesetzlichen Vorschriften in das
bestehende Faillissementswet eine Schutzzone, genannt ‘Afkoelingsperiode,’ geschaffen
wurde, in der unter Ausschluss aller äusseren Eingriffsmöglichkeiten die Fortführungs-

74 Denk daarbij aan zakelijke zekerheidsrechten, zoals pand, hypotheek, Sicherungsübereignung en
erweiterter/verlängerter Eigentumsvorbehalt.

75 Is het bericht van het Bundesministerium der Justiz van 28 juni 2006 (elektronische bron: http://
www.bmj.bund.de/enid/0,0/Insolvenzrecht/Verfahrenserleichterungen_im_Insolve..) een opmaat tot
invoering van een afkoelingsperiode? Dat bericht betreft het Gesetzentwurf der Bundesregierung
en het Entwurf eines Gesetzes zur Vereinfachung des Insolvenzverfahrens, waarin maatregelen worden
aangekondigd om in de voorfase van het faillissement niet alleen de zekerheidsgerechtigden maar
ook de eigenaar, zoals de lessor aan banden te leggen; zowel aan Aussonderungsberechtigten als
aan Sicherungsgläubiger wordt een verbod opgelegd tot te gelde maken en inning om in het bijzonder
gebruik van bedrijfsmiddelen van voornoemde zekerheidsgerechtigden door de vorläufige Insol-
venzverwalter mogelijk te maken. Zie de voorgestelde § 21 InsO nummer 5. De § 166, 169, 170
en 171 InsO gelden dienovereenkomstig in de voorfase van het faillissement zodat op de Berichts-
termin (1e vergadering waarin de beslissing wordt genomen over de manier waarop het vermogen
van de schuldenaar wordt te gelde gemaakt) ook nog echt een beslissing kan worden genomen over
de voortzetting van de onderneming.



40 Doel en achtergronden van de afkoelingsperiode in faillissement

und Sanierungsfähigkeit eines insolventen Unternehmens zeitlich befristet geprüft und
umgesetzt werden kann.’76

Overigens gaan de bevoegdheden van de curator naar Duits recht in zeker opzicht
verder dan die naar Nederlands recht, bijvoorbeeld waar aan de Duitse curator onder
bepaalde voorwaarden een beschikkingsrecht is toegekend ten aanzien van bepaalde
vermogensbestanddelen van zekerheidsgerechtigden, in andere opzichten niet.

3.4 De curator heeft in beginsel niet het recht te beschikken over afgekoelde
goederen

3.4.1 Uit art. 63a Fw vloeit geen beschikkingsbevoegdheid van de curator voort

Hoewel het gebruik en verbruik of de vervreemding van door de afkoelingsperiode
getroffen goederen, zoals de verpande bedrijfsvoorraden, de onder eigendomsvoor-
behoud geleverde of in lease gegeven bedrijfsinventaris of het gehuurde dan wel
verhypothekeerde bedrijfspand aangewezen kan zijn om de onderneming van de failliet
te kunnen voortzetten, heeft de Nederlandse wetgever de curator niet, althans niet
expliciet een gebruiksbevoegdheid toegekend; evenmin een verbruiks- of vervreem-
dingsbevoegdheid. Naar mijn mening is een dergelijke bevoegdheid ook niet uit de
memorie van toelichting77 te distilleren:78 daarin komt enerzijds ter sprake dat de
curator tijd nodig heeft voor beraad over de boedel en de voortzetting van de onder-
neming en anderzijds dat crediteuren worden beperkt in hun rechten. Over bevoegd-
heden van de curator tot gebruik etc. wordt met geen syllabe gerept. Maar onder
omstandigheden zal gebruik van bijvoorbeeld bedrijfsmiddelen inherent zijn aan het
inlassen van de afkoelingsperiode, bijv. als stilleggen en evt. later weer starten van
een volcontinu doordraaiende fabriek zou leiden tot hogere kosten dan het (tijdelijk)
door laten gaan van het productieproces.

3.4.2 In de literatuur wordt soms een beschikkingsbevoegdheid aangenomen

Nu art. 63a Fw een dergelijke bevoegdheid niet regelt, dringt de vraag zich op of
en zo ja, op welke gronden de Nederlandse curator zonder een daartoe in de wet
toegekende bevoegdheid vermogensbestanddelen van derden (eigendomsvoorbehoud/
leasing/huur) of waarop derden een verhaalsrecht (pand/hypotheek) hebben, mag
gebruiken, verbruiken of vervreemden, zonder toestemming daartoe van de betreffende
crediteur. Ik maak geen onderscheid tussen vermogensbestanddelen van de schuldenaar
waarop tengevolge van de afkoelingsperiode ‘even’ geen verhaalsrecht kan worden

76 Zie Mönning Rdn. 1604; zie overigens ook zijn stelling 3 bij zijn proefschrift.
77 Zie MvT, zoals aangehaald en besproken in hoofdstuk 2.
78 Vgl. Verstijlen 1998, p. 195; Van Hees 1994, A.6-7.



Hoofdstuk 3 41

uitgeoefend en vermogensbestanddelen van derden die ingevolge de afkoelingsperiode
niet kunnen worden opgeëist. Verder spreek ik in dit verband vaak kortweg over de
beschikkingsbevoegdheid, hoewel de gevolgen van een gebruiksbevoegdheid wezenlijk
verschillen van die van de verbruiks- en vervreemdingsbevoegdheid.79

In de literatuur wordt een beschikkingsbevoegdheid wel aangenomen op grond van
de strekking of de ratio van de afkoelingsperiode.80 Zo betoogt Kortmann dat de
afkoelingsperiode onder meer bedoeld is om de curator in staat te stellen te beoordelen
welke goederen hij voor de boedel wil behouden, bijvoorbeeld in verband met een
mogelijke voortzetting of verkoop van het bedrijf. De curator moet zijns inziens van
de productiemiddelen en de inventaris gebruik kunnen blijven maken en ze zelfs
kunnen verbruiken of vervreemden.

Het betoog van Kortmann is in mijn optiek niet logisch. De afkoelingsperiode
perkt de opeisings- en verhaalsbevoegheden van crediteuren in, zij het tijdelijk. De
afkoelingsperiode heeft geen ander doel of strekking dan om de curator tijd te gunnen
om te inventariseren dan wel zich te oriënteren op een doorstart. Dat het onder
omstandigheden wenselijk kan zijn dat de curator bepaalde afgekoelde goederen wel
gebruikt etc., betekent nog niet dat de curator daarmee ook de bevoegdheid heeft dat
te doen.81 Dit is ook niet het geval indien bijvoorbeeld tussen de later gefailleerde
schuldenaar en de crediteur een contractuele afspraak bestond dat de schuldenaar de
zaken mag blijven gebruiken, verbruiken of vervreemden, zoals in menig contract
van een leverancier onder eigendomsvoorbehoud is opgenomen. Doorgaans is aan
deze afspraak de voorwaarde verbonden dan wel ligt aan deze afspraak het uitgangs-
punt ten grondslag dat sprake moet zijn van een normale bedrijfsuitoefening82 en/of
dat die bevoegdheid eindigt op het moment van een deconfiture dan wel door een

79 Ook Verstijlen 1998, p. 346, kiest in dit verband voor ‘beschikken,’ waaronder dient te worden
verstaan: gebruik, verbruik of vervreemding van afgekoelde goederen.

80 Kortmann 1994, p. 152 -154; evenzo: Leuftink, p. 118; Van Hees 1997, p. 179. Anders: Verstijlen
1998, p. 347; A. van Hees, p. 7. Polak/Wessels is in nr. 2627 van mening dat de ratio van de
afkoelingsperiode niet is om de curator een beschikkingsbevoegdheid te verschaffen, in nr. 2629
dat gebruik van zaken in beginsel geoorloofd is zolang die zaken niet verloren gaan (met een beroep
op HR 16 oktober 1998, NJ 1998, 896) en in nr. 2630 dat de mogelijkheid van verbruik of die van
vervreemding dient te worden bezien in het licht van de aard en de inhoud van de tussen de schulde-
naar en de geblokkeerde derde bestaande overeenkomst. Wessels gaat dus blijkbaar uit van de
mogelijkheid van een door de curator van de schuldenaar afgeleide (contractuele) bevoegdheid.

81 Los daarvan vind ik het niet zo vanzelfsprekend om voor het inventariseren van wat aanwezig is,
de spullen van een ander – bijvoorbeeld van de leverancier onder eigendomsvoorbehoud – te
gebruiken, laat staan te verbruiken of vervreemden.

82 Doorgaans wordt dan gedoeld op voortzetting van de business as usual.
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besluit tot liquidatie(verkoop).83 Maar dit geldt niet altijd. Bij verhuurde zaken bij-
voorbeeld blijft een dergelijke bevoegdheid bestaan behoudens andersluidende afspraak.

Zonder uitdrukkelijke contractuele basis heeft de curator mijns inziens voormelde
bevoegdheid niet. Het zou een te grote inbreuk vormen op eigendoms- en zekerheids-
rechten van de betrokken crediteuren. Pas nádat de curator een daartoe strekkende
afspraak heeft gemaakt met de betreffende crediteur(en) met eigendoms- of verhaals-
rechten op de zaak of vordering, kan sprake zijn van een gebruiks-, verbruiks- of
vervreemdingsbevoegdheid.

Door te beschikken over een afgekoeld goed zonder een daartoe strekkende van
te voren gemaakte afspraak met de betrokken derde, pleegt de curator een onrecht-
matige daad, waarvoor de curator in beginsel persoonlijk aansprakelijk is.

Door de (bijzondere) omstandigheden van het geval kan het beschikken over een
afgekoeld goed door de curator soms toch gerechtvaardigd worden. Daarbij spelen
mogelijk drie door Verstijlen genoemde factoren een rol, die ik nader zal bespreken
in hoofdstuk 7, waar de aansprakelijkheid van de curator aan de orde komt.84

Maar soms moet de derde in kwestie de inbreuk op zijn recht dulden op grond
van zwaarwegende maatschappelijk belangen (art. 6:168 BW).85

Zonder een wettelijke regeling komt aan de curator niet van rechtswege een beschik-
kingsrecht toe. Dit is de opvatting van de Commissie-Raaijmakers86 en die van de
wetgever uit 2002. Bij gelegenheid van het advies van de MDW-werkgroep om het
wetsvoorstel 27 244 met enige aanpassingen verder te behandelen,87 merkt de Minister
van Justitie in de nota naar aanleiding van het verslag onder meer op, dat separatisten
in het algemeen plegen mee te werken aan gebruik of verbruik van goederen waarop
zij zekerheden hebben, als dat nodig is voor voortzetting van de onderneming en dat
de wetgever met het eerder voorgestelde gebruiks- en verbruiks- en vervreemdingsrecht

83 Vgl. Mobell, r.o. 3.2: ‘Voor zover de curatoren zich nog verweren met een beroep op het feit dat
de zaken van Interplan bestemd waren om te worden verkocht en dat dat is wat zij hebben gedaan,
faalt dit verweer. Een aan levering onder eigendomsvoorbehoud verbonden toestemming tot verkoop
is beperkt tot de verkoop in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van Mobell en daarvan
was op 15 juli 1997 geen sprake meer. Het feit dat ten tijde van de transactie een afkoelingsperiode
van kracht was, vormt evenmin een rechtvaardiging voor het handelen van de curatoren.’ Uit deze
uitspraak van de Hoge Raad trek ik de conclusie dat de normale bedrijfsuitoefening niet geëindigd
hoeft te zijn door het faillissement, maar dat daarvan wel sprake is bij een (besluit tot een) liquidatie-
verkoop.

84 Verstijlen 1998, p. 347 e.v. noemt in dit verband: de noodzaak tot de inbreuk, de aard van het recht
en de aard van de inbreuk.

85 Zie over deze verbodsactie bijv. Van Hees/Harmsen p. 9; Verstijlen 1998, p 347 ziet daarnaast ook
een mogelijkheid dat de curator over de afgekoelde goederen beschikt in het kader van een executie-
geschil, waartoe hij Rb. Breda 1 december 1982, KG 1983, 4 aanhaalt. Die uitspraak is gewezen
onder het oud BW en betreft een situatie waarin de ontvanger het recht wordt ontzegd om het
bodembeslag op inventariszaken te vervolgen. Voordat er overigens sprake kan zijn van misbruik
van recht door de derde, moet er wel eerst een recht van de derde jegens de curator zijn.

86 Rapport Commissie-Raaijmakers 2001b, p. 46.
87 Kamerstukken II, 2001/02, 27 244, nr. 5, p.1.
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voor de curator […] vooral aan een gegroeide praktijk een wettelijke basis beoogde
te geven. […] Schrapping van het voorstel betekent in ieder geval dat ruimte wordt
gelaten voor afspraken tussen partijen.88

De Commissie-Kortmann tenslotte stelt in haar brief van 29 juni 2006 dat in het
voorontwerp tot uitdrukking wordt gebracht dat aan de bewindvoerder, indien sprake
is van een onderneming, tijdens de afkoelingsperiode onder bepaalde voorwaarden
de bevoegdheid toekomt tot gebruik van de inventaris en verbruik van voorraden,
ook wanneer derden rechten op deze zaken hebben. Ook heeft de bewindvoerder onder
omstandigheden de bevoegdheid tot vervreemding van deze zaken.

3.4.2.1 Uit art. 63a Fw vloeit geen vergoedingsverplichting voor de curator voort

Van degenen die wél een beschikkingsrecht aannemen, is een aantal auteurs van
mening dat daartegenover dan wel een tegenprestatie van de boedel (vergoeding in
geld, vervangende zekerheid) moet staan; doorgaans wordt een dergelijke verplichting
als boedelschuld gekwalificeerd.89

Als juridische grondslagen voor een vergoedingsverplichting van de boedel noemt
Kortmann90 de ongerechtvaardigde verrijking (art. 6:212 BW) of – desnoods – de
redelijkheid en billijkheid (art. 6:248 lid 1 BW).91 In geval van leasing of huurkoop
wil hij aannemen dat de tijdens de afkoelingsperiode verschuldigde lease- en huurkoop-
termijnen boedelschulden zijn, indien de curator de betrokken zaken desgevraagd niet
afgeeft.

Degenen die niet uitgaan van een wettelijke bevoegdheid van de curator tot beschik-
king tegen de wil van de rechthebbende, zoals Verstijlen92 zien in art. 63a Fw door-
gaans ook geen grondslag om de curator te verplichten aan de getroffen derde een
vergoeding te betalen voor de schade die deze lijdt door het afkondigen van een

88 Kamerstukken II, 2001/02, 27 244, nr. 5, p. 13.
89 Kortmann 1994, p. 154 merkt de vergoeding wel als boedelschuld aan, maar J. van Hees 1997, p.

180 niet. Hij onderkent wel dat de leasegever schade lijdt indien als gevolg van de afkoelingsperiode
het tijdstip wordt uitgesteld waarop hij de beschikking over de zaak kan verkrijgen, maar hij vindt
dat deze schade bestaande uit renteverlies of waardevermindering, zonder uitdrukkelijke wettelijke
basis in beginsel niet kan worden aangemerkt als boedelschuld. Dit is wat merkwaardig: Van Hees
hoort weliswaar bij degenen die wel een beschikkingsrecht van de curator aannemen (zonder
wettelijke grondslag), maar als het om de vergoeding van schade gaat, geeft hij ineens niet thuis,
met als argument dat daarvoor geen wettelijke basis is. Ik deel de opvatting van Polak/Wessels in
nr. 2628 dat dit inconsistent is.

90 Kortmann 1994, p. 153.
91 Waarover: Polak/Wessels nr. 2629.
92 Verstijlen 1998, p. 196.
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afkoelingsperiode. Bij nader inzien denk ik,93 dat hij daarin gelijk heeft: de schade
is inherent aan de afkoelingsperiode.94

Schadeplichtig wordt de curator pas ingeval van een onrechtmatige daad (art. 6:162
BW) of op grond van ongerechtvaardigde verrijking (art. 6:212 BW). Schending van
de gemaakte afspraken maakt in beginsel ook schadeplichtig. Indien de vordering
tot een verbod van een onrechtmatige daad wordt afgewezen op grond van zwaar-
wegende maatschappelijke belangen, behoudt de benadeelde zijn recht op vergoeding
van de schade (6:168 BW).95

Vergoedingsplichtig wordt de curator bijvoorbeeld ingevolge:
- de wettelijke bepalingen betreffende tijdens het faillissement doorlopende huur-,

lease- en huurkoopverplichtingen (art. 39 Fw), of
- met de crediteur gemaakte afspraken dan wel
- een door de rechter aan de afkoelingsperiode verbonden voorwaarde (art. 63a

lid 2 Fw).

Art. 63a Fw zelf bevat dus blijkbaar geen grondslag voor een vergoedingsplicht. Elders
in de Faillissementswet en het BW staan daarvoor mogelijk wel aanknopingspunten.
In hoofdstuk 6 zal ik deze aanknopingspunten nader uitwerken en daar uiteenzetten
waarom mijns inziens een wettelijke regeling in art. 63a Fw vereist is, met waarborgen
voor de afgekoelde derden, in welk verband ik een vergelijking met het Duitse recht
zal maken.96

3.4.3 Rechtspraak betreffende de beschikkingsbevoegdheid van de curator

Er zijn tot op heden maar drie uitspraken van de Hoge Raad gepubliceerd, waarin
de afkoelingsperiode – zij het terloops – aan de orde komt:
- HR 16 oktober 1998, NJ 1998, 896 (Van der Hel q.q./Edon);
- HR 19 december 2003, NJ 2004, 293 (Mobell/Interplan), verder aangeduid met

Mobell;
- HR 13 mei 2005, NJ 2005, 406 (BaByXL/ALM), verder aangeduid met BaByXL.

93 Anders: Van der Aa 1996, p. 712.
94 Vgl. Fikkers 1992, p. 213, die niet ingaat op een eventueel gebruik door de curator, maar louter

op de schade die de verkoper kan lijden doordat hij tengevolge van de afkoelingsperiode op zijn
zaak moet wachten. Schadevergoeding aan de ‘wachtende’ koper acht zij, gelet op de ratio van artikel
63a Fw niet op zijn plaats, omdat de wetgever (onder meer) de continuïteit van de onderneming
boven het geldelijke belang van de crediteuren heeft gesteld. Er is dus (uiteraard), zo vervolgt zij,
niets onrechtmatigs aan het feit dat de verkoper enige tijd op zijn zaak moet wachten. Anders ligt
dat bij schade die de verkoper kan lijden wanneer de curator zich niet goed heeft gekweten van
zijn zorgplicht.

95 Aldus Van Hees 1994, p. 7.
96 Dit onderwerp wordt nader behandeld in hoofdstuk 6 (financiële gevolgen van de afkoelingsperiode

voor de afgekoelde derde en juridische grondslagen voor een vergoedingsrecht).
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3.4.3.1 Van der Hel q.q./Edon: geen verbruiksbevoegdheid

Het ging in dit arrest,97 voor zover hier van belang, om de (monopolie)positie van
de energiebedrijven tijdens de afkoelingsperiode in faillissement en de bevoegdheden
voor de curator.

Energieleverancier Edon heeft de leveranties aan Van der Hel, curator in het
faillissement van een aantal besloten vennootschappen, die tezamen een concern
vormen dat ik verder aanduid met Rörink, opgeschort totdat deze haar vordering ter
zake van vóór het faillissement aan gefailleerde Rörink geleverde energie zou hebben
voldaan. Edon heeft zich daartoe beroepen op het in 1981 gewezen arrest Veluwse
nutsbedrijven.98 Daarin is uitgemaakt dat de energiebedrijven hun recht om verdere
leveranties op te schorten zolang eerdere leveranties niet zijn betaald, in beginsel ook
kunnen uitoefenen in het faillissement van de afnemer met het doel om betaling te
verkrijgen van een oude, vóór de faillietverklaring ontstane schuld.

Anders dan in het arrest Veluwse nutsbedrijven was in het onderhavige faillisse-
ment van Rörink, dat in 1996 was uitgesproken, wel een afkoelingsperiode ex art.
63a Fw van kracht; dit was voor 1992 niet mogelijk. De curator vordert in kort geding
een bevel aan Edon de energielevering aan het pand van Rörink te continueren zolang
de afkoelingsperiode loopt, alsmede een verbod aan Edon om de energielevering te
staken, ook indien er geen garantie voor de betaling van de gehele oude vordering
wordt gegeven. De president van de rechtbank geeft dit bevel, maar het hof vernietigt
die beslissing later in hoger beroep en wijst alle vorderingen van de curator af.99

De Hoge Raad –die het arrest van het hof overigens wel vernietigt op een punt dat
voor dit hoofdstuk niet van belang is, zodat ik dat hier buiten beschouwing laat, ziet
geen aanleiding terug te komen van wat hij in het Veluwse Nutsbedrijven arrest heeft
beslist over het recht om ook in geval van faillissement van de wederpartij, verdere
prestaties op te schorten, zolang het ter zake van eerdere prestaties verschuldigde niet
is voldaan. De in dat arrest aanvaarde regel strekt zich ook uit tot een geval als het
onderhavige waarin de wederpartij van de gefailleerde een monopoliepositie inneemt
(r.o. 3.6).

Tot zover gaat het arrest niet echt over de afkoelingsperiode; immers de Hoge
Raad oordeelt dat de contractuele opschortingsbevoegdheid (exceptio non adimpleti
contractus) in beginsel ook gedurende het faillissement van de gebruiker door het
energiebedrijf – dat toen nog een monopoliepositie betreffende energieleveranties had –
kan worden uitgeoefend om betaling van een faillissementsschuld af te dwingen.

Interessanter voor dit hoofdstuk is r.o. 3.7 waar de Hoge Raad over de afkoelings-
periode opmerkt:

97 Zie over het belang van dit arrest voor de faillissementspraktijk in het algemeen: Kortmann in zijn
noot onder dit arrest in JOR 1999, 17.

98 HR 20 maart 1981, NJ 1981, 640, m.nt. Brunner.
99 Zie over deze uitspraken: Van der Aa 1997, p. 154 e.v.
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‘De regel van art. 63a betreft de afgifte van goederen die aan derden toebehoren (bijvoor-
beeld in geval van eigendomsvoorbehoud) of goederen ten aanzien waarvan derden enig
recht hebben (bijvoorbeeld in geval van pandrecht, recht van reclame of recht van hypo-
theek). Het in art. 63a bepaalde strekt ertoe, naar uit de memorie van toelichting bij deze
bepaling blijkt (Parl. Gesch. Wijziging Rv. e.a.w. (Inv. 3, 5 en 6), p. 414) te voorkomen
dat de curator wordt beroofd van bijvoorbeeld in verband met een mogelijke voortzetting
of verkoop van het bedrijf van wezenlijk belang zijnde goederen in een periode waarin
hij zich nog geen oordeel heeft kunnen vormen over de vraag ‘welke goederen hij in elk
geval voor de boedel wil behouden.’ De hiervoor bedoelde goederen gaan in beginsel niet
verloren, zodat de rechthebbenden hun bevoegdheden na het verstrijken van de afkoelings-
periode alsnog kunnen uitoefenen (cursivering MJA). Dat is naar zijn aard anders in het
geval van de verbintenis van een nutsbedrijf om de schuldenaar van energie te voorzien.
Dit een en ander brengt mee, dat art. 63a zich noch voor rechtstreekse noch voor analogische
toepassing leent.’

Uit de hiervoor door mij in r.o. 3.7 schuin gezette woorden wordt wel afgeleid dat
de Hoge Raad – net als A-G Spier overigens in alinea 4.7.2 van zijn conclusie voor
dit arrest – sterk hecht aan het gegeven dat separatisten hun rechten niet kwijt raken
als gevolg van de afkoelingsperiode.100 Ik zou dat willen vertalen als volgt:101

de Hoge Raad neemt in principe geen verbruiks- of vervreemdingsbevoegdheid voor
de curator aan.102

3.4.3.2 Mobell: geen vervreemdingsbevoegdheid

Van dit arrest waarvan ik de feiten en rechtsoverwegingen in paragraaf 3.2.3.5 uitvoe-
rig heb weergegeven, is vooral r.o. 3.5.2 van belang.103 De Hoge Raad overweegt
daar dat de curatoren de afweging van de belangen aan Interplan als eigenares van
de zaken hadden dienen over te laten en die zaken niet zonder haar voorafgaande
toestemming uit handen mochten geven. Ik leid daaruit af dat de afkoelingsperiode
naar het oordeel van de Hoge Raad in principe geen vervreemdingsbevoegdheid
verschaft.

100 Aldus Vriesendorp 1999, p. 929; Van Galen 1999, p. 278, is voorzichtig in zijn conclusie als hij
stelt dat de Hoge Raad door deze formulering lijkt te kiezen voor het bewaren van de goederen
als enig doel van de afkoelingsperiode. Tevens wijst hij erop dat denkbaar is dat de curator niettemin
goederen mag verwerken maar dat hij dan wel afdoende maatregelen moet nemen om te bewerkstelli-
gen dat de positie van de rechthebbende op de goederen niet verslechtert.

101 Evenzo: Timmerman in alinea 2.11 en 2.12 van zijn conclusie vóór HR 19 december 2003, NJ 2004,
293.

102 Vgl. Polak/Wessels nr. 2631.
103 HR 19 december 2003, NJ 2004, 293.
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3.4.3.3 BaByXL: een gebruiksbevoegdheid?

Ik geef de casus104 sterk verkort weer en ga voorbij aan alle gegevens die niet echt
ter zake doen voor de afkoelingsperiode.

ALM heeft aan (de rechtsvoorgangster van) BaByXL computerapparatuur verhuurd
(operational lease) voor een bepaalde periode. In die huurovereenkomst is een beding
opgenomen dat de verhuurder het recht geeft zowel de overeenkomst met onmiddellijke
ingang te ontbinden bijvoorbeeld in geval van surseance of faillissement van de
huurder als ook op schadevergoeding tot het bedrag ter grootte van alle resterende
huurtermijnen, die bij een normale uitvoering van de huurovereenkomst zouden zijn
verschenen.

Kort na de verlening van de surseance van BaByXL op 8 februari 2002 volgt het
faillissement op 19 februari 2002. Na verlening van de surseance en nog voor het
uitspreken van het faillissement heeft ALM de huurovereenkomst op 14 februari 2002
met onmiddellijke ingang ontbonden met een beroep op het beding uit de huurovereen-
komst, een schadevergoeding gevorderd en daarnaast aan BaByXL meegedeeld dat
BaByXL niet langer gerechtigd is tot gebruikmaking van de computerapparatuur.105

De huur was voldaan tot en met 28 februari 2002.
De curatoren dagvaarden ALM; zij zijn van mening, dat art. 238 Fw in de weg

staat aan de bevoegdheid van ALM tot ontbinding van de huurovereenkomst tijdens
de surseance. De curatoren krijgen in dat opzicht geen gelijk van de rechtbank en
gaan in (sprong)cassatie bij de Hoge Raad. De Hoge Raad beslist in r.o. 3.4.1 dat
tekst en strekking van art. 238 Fw zich er niet tegen verzetten dat in de huurovereen-
komst een contractuele ontbindingsclausule wordt opgenomen, die, in aanvulling op
de wettelijke regeling, ook aan de verhuurder de mogelijkheid biedt in geval van
surseance de huurovereenkomst tussentijds te beëindigen.106 In r.o. 3.4.2 vervolgt
de Hoge Raad dan:

‘Het voorgaande wordt niet anders doordat surseance van betaling tot doel heeft de zaken
van de schuldenaar gaande te houden, en dat de wetgever juist daarom bij surseance de
mogelijkheid van tussentijdse beëindiging slechts aan de huurder en niet, zoals bij faillisse-
ment, aan zowel de huurder als de verhuurder heeft geboden. In de eerste plaats geldt dat
de wetgever in dit doel van de surseance geen reden heeft gezien een beroep op een bepaling
als de onderhavige onmogelijk te maken, zoals inmiddels met betrekking tot energieleve-
ringscontracten is geschied in art. 237b Fw. In de tweede plaats kunnen, zij het slechts
tijdelijk, de voor de boedel nadelige gevolgen van een vroegtijdige beëindiging van de huur
ten dele worden ondervangen door de in art. 241a Fw voorziene afkoelingsperiode, waardoor
opeising van de verhuurde zaken kan worden verhinderd.’

Terecht wijst ook P-G Hartkamp in zijn conclusie voor dit arrest er in zesde alinea
onder 8 op:

104 HR 13 mei 2005, NJ 2005, 406.
105 Zie r.o. 3.1 onder vi.
106 Zie voor een kritische noot op dit arrest: Verstijlen 2006a, p. 99 en 126.
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‘dat niet zozeer de ontbinding van de overeenkomst als wel het weghalen van de verhuurde
zaken voor de boedel nadelig kan zijn maar daartegen kan sinds 1992 een dam worden
opgeworpen door de z.g. afkoelingsperiode die ook in surseance kan worden ingesteld (art.
241a Fw).’

Het valt op dat de Hoge Raad noch de P-G het gebruiksrecht van de bewindvoerder
expliciet ter sprake brengt.

Het is een verleidelijke gedachte dat het oordeel van de Hoge Raad toch een
gebruiksrecht impliceert. Immers wat heeft de huurder aan een door de verhuurder
noodgedwongen achtergelaten computer, als hij deze toch niet mag gebruiken? Uit
de overwegingen van de Hoge Raad is echter ook niet impliciet een gebruiksrecht
tijdens afkoelingsperiode af te leiden. Ik licht dat hieronder toe.

De Hoge Raad gaat er in cassatie vanuit dat op 14 februari 2002 is meegedeeld
dat BaByXL niet langer gerechtigd is tot gebruikmaking van de computerapparatuur
(r.o. 3.1 onder vi). Op zichzelf beschouwd laat dat de mogelijkheid open dat BaByXL
wel degelijk mag gebruiken, maar de Hoge Raad zegt het niet.

Vervolgens meldt de Hoge Raad dat BaByXL de gehuurde apparatuur tot en met
19 februari 2002 heeft gebruikt, waarna ALM de apparatuur aan een derde heeft
verkocht en geleverd (r.o. 3.1 onder ix). Daarna stelt de Hoge Raad in r.o. 3.2 dat
het in deze zaak in hoofdzaak gaat om de vraag of art. 238 Fw onderscheidenlijk art.
39 Fw in de weg staat aan een beroep van ALM op de contractuele bevoegdheid om
de huurovereenkomst tussentijds te beëindigen.

Pas nadat de Hoge Raad deze vraag ontkennend heeft beantwoord, merkt hij in
r.o. 3.4.2 nog even op, dat een en ander niet anders wordt door het doel van de
surseance, de afkoelingsperiode of art. 6:248 lid 2 BW. De Hoge Raad vinkt als het
ware eventuele tegenargumenten nog even af.

Gelet op de vraagstelling in cassatie hoeft de Hoge Raad zich niet over het
gebruiksrecht van de bewindvoerder of curator tijdens de afkoelingsperiode uit te laten
en de Hoge Raad doet dat dan ook niet. De Hoge Raad merkt slechts op: dat de voor
de boedel nadelige gevolgen van een vroegtijdige beëindiging van de huur tijdelijk
en ten dele (schuin gedrukt door MJA) kunnen worden ondervangen door de afkoe-
lingsperiode, waardoor opeising van de verhuurde zaken kan worden verhinderd. Over
gebruik, laat staan een gebruiksrecht spreekt de Hoge Raad niet.

Wat betekent de hiervoor aangehaalde zin van de Hoge Raad?
- Voor de curator, dat hij het wapen van de afkoelingsperiode alleen heeft om afgifte

aan de verhuurder voorlopig tegen te houden. Net als in Mobell krijgt de curator
dus louter tijd; die tijd kan hij benutten voor (voorafgaand) overleg met de (ex-)
huurder indien hij de gehuurde zaak wil (blijven) gebruiken.

- Voor de verhuurder, die het verhuurde weer tot zijn beschikking wil hebben, dat
hij daartoe de rechter-commissaris moet benaderen en deze om een machtiging
moet vragen.
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Wil de curator de gehuurde zaak tijdens de afkoelingsperiode (blijven) gebruiken en
wil de verhuurder dat verbieden, dan kan dit onder omstandigheden misbruik van recht
door de afgekoelde derde opleveren.107

De afkoelingsperiode geeft de curator alleen een periode van relatieve rust om te
inventariseren dan wel te observeren en de mogelijkheden in verband met de afwikke-
ling van het faillissement te onderzoeken zonder inmenging van de afgekoelde derden.
Zoals gezegd geeft art. 63a Fw de curator geen bevoegdheden tot beschikking.

Ook de Hoge Raad is van oordeel dat de afkoelingsperiode in beginsel geen
verbruiksbevoegdheid geeft (HR 16 oktober 1998, NJ 1998, 896 Van der Hel q.q./
Edon), evenmin een vervreemdingsbevoegdheid (HR 19 december 2003, NJ 2004,
293 (Mobell/Interplan); ook over een gebruiksbevoegdheid laat de Hoge Raad zich
tot op heden niet in positieve zin uit (HR 13 mei 2005, NJ 2005, 406 (BaByXL/ALM).

Bij de invoering van de afkoelingsperiode heeft de wetgever aan de curator geen
beschikkingsbevoegdheid toegekend. Beschikt de curator toch over de afgekoelde
goederen dan handelt hij onrechtmatig en dient hij afhankelijk van de omstandigheden
van het geval te vrezen voor aansprakelijkheid in persoon en/of in hoedanigheid. De
beschikkingsbevoegdheid van de curator in de sleutel van diens eventuele aansprake-
lijkheid wordt behandeld in hoofdstuk 7.4.

3.5 Conclusie

De Nederlandse Faillissementswet gaat uit van het primaat van de schuldeisers. Als
middel tot verwezenlijking van het doel ziet de Faillissementswet de vereffening van
het vermogen van de schuldenaar ten bate van de gezamenlijke schuldeisers. Ook
de Insolvenzordnung kiest primair voor de gezamenlijke schuldeisers. Uitgaande van
de Gläubigerautonomie kunnen de gezamenlijke schuldeisers in het kader van de
Haftungsverwirklichung echter wel kiezen voor liquidatie van het vermogen van de
schuldenaar of voor sanering van (de onderneming van) de schuldenaar.

Net als de Faillissementswet stelt ook de Hoge Raad de belangen van de gezamenlijke
schuldeisers voorop. De Hoge Raad onderkent echter, dat soms individuele belangen
van schuldeisers, ook die met een goederenrechtelijk recht, moeten wijken voor
maatschappelijke belangen zoals het behoud van de werkgelegenheid. Door de Hoge
Raad wordt dit criterium in Mobell aangescherpt door te onderstrepen dat het om
zwaarwegende maatschappelijke belangen moet gaan. Dit lijkt ingegeven door het
feit dat menige doorstart uiteindelijk ook weer in een deconfiture is geëindigd en
daarom toch niet heeft geleid tot duurzaam behoud van die werkgelegenheid.

107 Zie nader hoofdstuk 6.4 en hoofdstuk 7.4.



50 Doel en achtergronden van de afkoelingsperiode in faillissement

De afkoelingsperiode ingevolge art. 63a Fw houdt slechts een inperking van het
verhaals- en opeisingsrecht van crediteuren in. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt
dat hiervoor is gekozen om de curator de tijd te gunnen tot inventarisatie van de boedel
en voor oriëntatie op een verkoop dan wel doorstart van de onderneming. Deze
wettelijke bepaling verschaft de curator echter geen bevoegdheden tot gebruik, verbruik
of vervreemding van de aanwezige bedrijfsmiddelen of voorraden, ook al zou dat
aangewezen zijn om de onderneming voort te zetten. Wil de curator over die vermo-
gensbestanddelen beschikken dan zal hij daartoe met die crediteuren van tevoren
afspraken moeten maken op straffe van eventuele aansprakelijkheid.108 De afkoelings-
periode is namelijk niet bedoeld om eigendoms- en zekerheidsrechten van crediteuren
te frustreren.

Ook de Hoge Raad is van oordeel dat de afkoelingsperiode in principe geen
gebruiks-, verbruiks- of vervreemdingsbevoegdheid aan de curator verschaft. Uit de
casus van Mobell trek ik anders dan de Hoge Raad, de conclusie dat ook als niet
gekozen wordt voor een doorstart de afkoelingsperiode zijn betekenis kan hebben.
Zeker ook bij de afwikkeling van een ondoorzichtige boedel is er een rol weggelegd
voor de afkoelingsperiode, maar de curator moet mijns inziens dan wel tijdens de
afkoelingsperiode zelf de regie blijven voeren en de hem toegemeten tijd ten volle
benutten, ook voor overleg met derden.

De Insolvenzordnung tracht crediteuren met een zekerheidsrecht in het faillissement
te betrekken. De Insolvenzordnung kent echter geen afkoelingsperiode, waarin zowel
crediteuren met een verhaalsbevoegdheid als die met een opeisingsbevoegdheid aan
banden worden gelegd. Wel geeft de wet de Insolvenzverwalter (curator) de bevoegd-
heid met uitsluiting van de crediteuren, tot gebruik en te gelde maken van vermogens-
bestanddelen waarop een zekerheidsrecht rust. De waarborging van de belangen van
de getroffen zekerheidsgerechtigde schuldeisers is overigens uitvoerig in de wet
geregeld.

De Commissie-Kortmann kondigt aan in het voorontwerp insolventiewet te kiezen
voor toekenning van beschikkingsbevoegdheid aan de bewindvoerder omdat een
dergelijke bevoegdheid bijdraagt aan de versterking van het reorganiserende vermogen
van de insolventieprocedure.

108 Dit onderwerp wordt nader uitgediept in hoofdstuk 7.4.




