
4 Algemene begrippen in art. 63a Fw

4.1 Inleiding

In art. 63a lid 1 Fw is bepaald dat elke bevoegdheid van derden tot verhaal op tot
de boedel behorende goederen of tot opeising van goederen die zich in de macht van
de gefailleerde of de curator bevinden gedurende een bepaalde periode niet kan worden
uitgeoefend. In art. 63a lid 3 Fw is voorts bepaald dat indien een derde ter zake van
zijn bevoegdheid een redelijke termijn aan de curator stelt, deze termijn wordt ge-
schorst tijdens de afkoelingsperiode. De begrippen: goederen, derden, verhaal, opeising,
macht en termijnen, zijn niet gedefinieerd in art. 63a, de toelichting daarop of elders
in de Faillissementswet. Ik onderzoek wanneer dit aanleiding kan geven tot problemen
en doe waar mogelijk een suggestie hoe eventuele problemen kunnen worden opgelost.

De aandacht voor rechtsvergelijking met het Duitse recht in dit hoofdstuk is zeer
beperkt. Van de juridische begrippen die zijn gebezigd in art. 63a Fw, bestaat niet
steeds een equivalent in het Duitse recht. Bovendien moeten de begrippen vaak
specifiek in hun onderlinge verband en samenhang beschouwd worden om de betekenis
ervan in art. 63a Fw te achterhalen. Waar vergelijking van de begrippen in art. 63a
Fw met soortgelijke begrippen in het Duitse insolventierecht voor mijn onderzoek
naar de toepassing en reikwijdte van art. 63a Fw niet functioneel is, blijft deze dan
ook achterwege.

4.2 Goederen

4.2.1 Inleiding

Het begrip ‘goederen’ wordt niet gedefinieerd in art. 63a Fw, de toelichting daarop
of elders in de Faillissementswet. Ik heb ervoor gekozen voor de verklaring van dit
begrip aansluiting te zoeken bij het BW. Het civielrechtelijke begrip ‘goederen’ wordt
daar omschreven in art. 3:1 BW als: alle zaken en alle vermogensrechten. Door de
energiebedrijven te leveren energie is geen goed is in de zin van art. 3:1 BW. Dit
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kwam zijdelings onder meer aan de orde in een casus die aan de Hoge Raad werd
voorgelegd.1

Terzijde merk ik op dat het begrip goederen in de zin van art. 3:1 BW beperkter is
dan het begrip vermogen in de zin van art. 20 Fw. Tot het faillissementsvermogen
kunnen ook andere activa dan (subjectieve) (vermogens)rechten behoren, zoals publiek-
rechtelijke vergunningen of wilsrechten, die door de curator verzilverd dienen te
worden, ook als deze niet zijn te kwalificeren als goed in de zin van art. 3:1 BW,
maar overigens wel enige geldswaarde kunnen vertegenwoordigen.2

Zaken zijn volgens art. 3:2 BW de voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke
objecten. Hieronder valt bijvoorbeeld wel een tafel of een bij maat of gewicht aan-
geduid object. Maar uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat men energie als
zodanig niet als stoffelijk voorwerp aanmerkt.3 Is een bepaalde hoeveelheid energie
opgeslagen in een tank, dan is dit wel als een zaak aan te merken.

Voor de vraag wat onder een vermogensrecht moet worden verstaan, geeft de ruime
omschrijving in art. 3:6 BW enig houvast. Vermogensrechten zijn

‘rechten die hetzij afzonderlijk hetzij samen met een ander recht, overdraagbaar zijn, of
er toe strekken de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen, ofwel verkregen zijn
in ruil voor verstrekt of in het vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel’.

Die opsomming geeft volgens de MvA II geen uitputtende omschrijving van ver-
mogensrechten. Het stelt slechts vast dat de rechten die onder een of meer der hier
aangeduide categorieën vallen, als vermogensrechten worden aangemerkt.4 Er kunnen
rechten onder vallen, die hun basis hebben in het privaat- of publiekrecht. Ik noem

1 HR 16 oktober 1998, NJ 1998, 896 (Van der Hel q.q./Edon). Deze opvatting dat te leveren energie
geen goed is in de zin van art. 3:1 BW wordt gedeeld door Pitlo/Reehuis/Heisterkamp, nr. 5, Van
der Aa 1997, p. 155, Kortmann, JOR 1999, 17, alinea 3 en A-G Spier voor het onderhavige arrest
in alinea 4.2.

2 Vgl. HR 9 april 2004, NJ 2004, 331 inzake de verkoop van een door de curator in de boedel
aangetroffen visvergunning; die vergunning was op het tijdstip van faillietverklaring weliswaar al
verkocht door de oorspronkelijke vergunninghouder, die later is gefailleerd, maar ten tijde van de
faillietverklaring nog niet op naam van de nieuwe eigenaar gesteld. ‘De publiekrechtelijke wijziging
van de tenaamstelling in vervolg op een koopovereenkomst functioneert in wezen als een leverings-
handeling in de zin van art. 3:84 lid 1 waarop art. 35 lid 1 Fw voortbouwt’, aldus Snijders 2005,
p. 83. Voor de gezamenlijke crediteuren (in faillissement) is vaak meer aan vermogen beschikbaar
dan voor de individuele schuldeiser/beslaglegger; vgl. A-G Huydecoper voor HR 29 oktober 2004,
RvdW 2004, 123, alinea 12.

3 TM en MvA, Parl. Gesch. Boek 3, p. 64 en 65, waar tevens wordt opgemerkt: ‘Wanneer men in
het strafrecht anders heeft geoordeeld en wederrechtelijke toe-eigening van elektrische energie als
diefstal van een goed heeft beschouwd, dan was dit het gevolg van een leemte in het strafrecht,
die zonder wetswijziging niet op andere wijze aan te vullen was.’

4 Zie MvA II, Parl. Gesch. Boek 3, p. 91. Recentelijk wijst ook Snijders 2005, p. 79 nog eens op
het open stelsel van art. 3:6 BW.
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bij wijze van voorbeeld: (privaatrechtelijke) rechten op zaken zoals erfpacht, rechten
op dergelijke rechten zoals hypotheek op een erfpachtrecht, rechten op prestaties
(vorderingen om te doen, na te laten), rechten op ideeën als octrooirechten en auteurs-
rechten.5 Er zijn ook vermogensrechten, die hun basis vinden in het publiekrecht,
zoals vergunningen en mestquota. De hoedanigheid van vermogensrecht6 wordt
uiteindelijk bepaald door de vraag of het recht in kwestie enige economische waarde
vertegenwoordigt.7

4.2.2 Goederen in art. 63a Fw omvat zaken en vermogensrechten

De (BW-)wetgever gaat er zonder meer vanuit dat onder vermogensrechten in de zin
van 3:6 BW ook vorderingsrechten vallen.8 In de literatuur bestaat echter geen een-
stemmigheid of onder het begrip goederen in art. 63a Fw net als onder het begrip
goederen in art. 3:6 BW ook vorderingsrechten vallen.

Ondanks het feit dat de wet en de toelichting op art. 63a Fw spreken over ‘goede-
ren’, zou volgens Kortmann,9 gelet op de bewoordingen in de memorie van toelichting
op het oude art. 63a de gedachte kunnen postvatten dat de minister de afkoelingsperio-
de heeft willen beperken tot zaken, namelijk productiemiddelen, voorraden, inventaris
en onroerende zaken. Evenzo Van Hees, waar hij stelt dat de wetgever waarschijnlijk
uitsluitend het oog heeft gehad op zaken, onder toevoeging dat ook de belangrijkste
strekking van de bepaling, het intact houden van het productie-apparaat met het oog
op de mogelijke voortzetting van het bedrijf er op wijst dat vorderingsrechten niet
door de afkoelingsperiode worden getroffen.10 Ook Wessels11 neigt net als Kortmann
en Van Hees op basis van de MvT naar de opvatting dat onder goederen in 63a Fw
alleen ‘zaken’ dienen te worden verstaan. Verdaas12 meldt voorts dat de praktijk
zich bij deze opvatting, dat vorderingsrechten niet geraakt worden door de afkoeling,
lijkt aan te sluiten.13 Verdaas tracht voorts door middel van een a-contrario redenering
op basis van de toelichting op art. 63b uit het wetsvoorstel 28 874 (Collateral Richtlijn

5 Selectie van voorbeelden uit een reeks in Pitlo/Reehuis/Heisterkamp, nr. 7.
6 Goodwill wordt echter niet als vermogensrecht beschouwd: Pitlo/Reehuis/Heisterkamp, nr. 9. Zie

ook: Asser/Mijnssen/De Haan 3-I, nr. 4. Verstijlen & Vriesendorp, p. 994, noot 24 zijn van mening
dat het probleem niet alleen is of een recht te gelde gemaakt kan worden, maar ook de daaraan
voorafgaande vraag óf er sprake is van een (subjectief) recht. Wat onder een subjectief recht wordt
verstaan is sinds jaar en dag onderwerp van rechtswetenschappelijk debat. Zie F.M.J. Verstijlen,
Goodwill in het zekerhedenrecht, in: J.C van Apeldoorn e.a., Onzekere zekerheid, 2001, p. 251.
Het voert te ver voor mijn onderzoek hier in te gaan op de vraag wat een subjectief recht is.

7 Pitlo/Reehuis/Heisterkamp, nr. 7; Polak/Wessels nr. 2046.
8 TM Parl. Gesch. Boek 3 p. 90.
9 Kortmann 1994, p. 151 e.v.; zie voor zijn alternatief, p. 156-157 met betrekking tot pandrecht op

vorderingen op naam.
10 Van Hees 1994, p. 6.
11 Polak/Wessels nr. 2617.
12 Verdaas 2003, p. 83.
13 Mij zijn geen onderzoeksgegevens bekend waaruit dat blijkt. Ik heb dit ook niet aan de hand van

jurisprudentie kunnen verifiëren.



54 Algemene begrippen in art. 63a Fw

betreffende de financiëlezekerheidsovereenkomst),14 de wetgever te verleiden nu
eens duidelijk te maken dat vorderingsrechten niet onder de afkoeling dienen te vallen.
Dat lijkt vooralsnog niet gelukt als de tekst van de thans in werking getreden art. 63a
en 63b uit wetsvoorstel 27 244 in ogenschouw wordt genomen.15

In het laatstgenoemde opnieuw geformuleerde art. 63a is het begrip ‘goederen’
uit het oude art. 63a onverkort gehandhaafd. Voorts is van belang dat er door inwer-
kingtreding van wetsvoorstel 27 244 op 15 januari 2005 een art. 63b is toegevoegd,
waarin in lid 1 expliciet is bepaald dat de pandhouder van een vordering op naam
bevoegd is tijdens de afkoelingsperiode mededeling van de verpanding te doen.

In art. 63a Fw is enerzijds sprake van goederen die tot de boedel behoren, waarop
derden een bevoegdheid tot verhaal hebben en anderzijds van goederen die zich in
de macht van de gefailleerde of de curator bevinden, waarop derden een bevoegdheid
tot opeising kunnen uitoefenen. Volgens de Faillissementswet is aldus sprake van
twee categorieën goederen die relevant zouden kunnen zijn voor de afkoelingsperiode:

- Goederen die tot de boedel behoren, waarop derden een verhaalsbevoegdheid
hebben

Op goederen die tot de boedel behoren maar waarop geen zekerheidsrecht rust, kunnen
schuldeisers zich tijdens het faillissement van de schuldenaar als gevolg van art. 33
Fw niet individueel/afzonderlijk verhalen.16 Voor deze goederen hoeft dus geen
afkoelingsperiode bepaald te worden. Voor de goederen van de gefailleerde waarop
wel een zakelijk zekerheidsrecht rust, is art. 63a Fw nodig om te voorkomen dat
separatisten hun zekerheidsobject als verhaalsobject in het kader van een parate
executie kunnen uitwinnen.

- Goederen van derden die zich in de macht van de gefailleerde of de curator
bevinden

Op goederen die niet tot de boedel behoren, heeft het faillissementsbeslag in principe
geen vat (art. 20 Fw). Ter aanvulling op dit faillissementsbeslag wordt daarom tijdens
de afkoelingsperiode als het ware aanvullend beslag gelegd op die goederen van derden
die zich in de macht van de curator of de gefailleerde bevinden. Zo worden zakelijk

14 Het betreft hier art. 63b uit het inmiddels ingetrokken wetsvoorstel inzake de Collateral Richtlijn
betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten. In het hier bedoelde artikel is bepaald dat de
afkoelingsperiode geen betrekking heeft op verpande creditsaldi en effecten die op de kapitaalmarkt
verhandelbaar zijn. Dit artikel heeft dus een heel ander onderwerp en andere reikwijdte dan het in
januari 2005 inwerking getreden art. 63b uit wetsvoorstel 27 244 over het pandrecht op een (gewone)
vordering op naam, dat eerder art. 63c was genummerd en volgens Kamerstukken II vergaderjaar
2001-2002, 27244, nr. 6 is vernummerd tot 63b Fw. Verwarringwekkend!

15 Zie ook Keijser 2006a, p. 329 over de reikwijdte van de afkoelingsperiode en de inconsistente en
verwarrende benadering van de wetgever bij gelegenheid van de implementatie van de Richtlijn.

16 De curator oefent die bevoegdheid uit ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers. Zie bijvoorbeeld:
HR 31 mei 1988, NJ 1988, 748, m.nt. G; HR 7 september 1990, NJ 1991, 52, m.nt. Ma;
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gerechtigden met een recht van revindicatie gelet op art. 5:2 BW bijvoorbeeld aan
banden gelegd.

De wetgever wil volgens de toelichting dat de curator tijdens de afkoelingsperiode
tijd krijgt om zich een oordeel te vormen over de vraag welke goederen in de boedel
vallen en welke goederen hij in elk geval voor de boedel wil behouden.

Het spreekt naar mijn mening voor zich dat alleen voor zover de goederen aan
de schuldenaar toebehoren, waarop derden verhaalsrechten kunnen uitoefenen, er
sprake van kan zijn om deze voor de boedel te behouden dan wel daarin terug te
brengen; voor zover goederen aan derden toebehoren ligt dat anders: wil de curator
deze goederen voor de boedel verwerven17 dan moeten daarover voorafgaand afspra-
ken worden gemaakt met die derde.

4.3 Derden

4.3.1 Inleiding

Van het begrip ‘derden’ geeft de wetgever geen definitie. Wel geeft de wetgever in
zijn toelichting bij de invoering van de afkoelingsperiode een paar voorbeelden van
mogelijke derden. Zo worden genoemd: degenen die als separatist op de tot de boedel
behorende goederen verhaal hebben (de pand- en hypotheekhouders) of goederen
kunnen opeisen die zich in de macht van de curator of gefailleerde bevinden (degenen
die een eigendomsvoorbehoud hebben bedongen, een reclamerecht kunnen uitoefenen
of een overeenkomst van ‘leasing’ met gefailleerde hebben lopen, of aan hem op
andere wijze goederen ten gebruike hebben gegeven). Ook wordt vermeld de retentor
aan wie soms een recht van parate executie toekomt en de fiscus. Deze derden wil
de wetgever alsnog in het faillissement betrekken, zij het tijdelijk, namelijk tijdens
de korte tijdsspanne van de afkoelingsperiode. De bedoeling van de wetgever daarbij
is duidelijk: de wetgever wil niet dat de curator door deze derden voor een fait
accompli wordt geplaatst en dat diens beleid door genoemde derden op een onaan-
vaardbare wijze kan worden doorkruist doordat zij hun (individuele) bevoegdheid
tot verhaal dan wel die tot opeising uitoefenen.

Dat een wettelijke omschrijving ontbreekt, is op zichzelf wel begrijpelijk daar ‘derden’
een relatief begrip is. Kortmann18 legt dit uit als volgt: ‘Of iemand al dan niet als
derde moet worden aangemerkt, hangt af van de invalshoek van waaruit men een
rechtsverhouding bekijkt’, om even verder te betogen ‘De derde is steeds degene die
ten opzichte van een bepaalde rechtsbetrekking tussen anderen in meer of mindere

17 Vgl. Vriesendorp 1999, p. 928, nt. 11.
18 Kortmann 1997, p. 316 e.v.
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mate als buitenstaander moet worden aangemerkt.’19 Voor de reikwijdte van de
afkoelingsperiode is van belang vast te stellen dat het gaat om de rechtsbetrekking
tussen de gefailleerde schuldenaar en zijn gezamenlijke schuldeisers ten opzichte van
diens vermogen in de zin van art. 20 Fw. Die schuldeisers dienen hun vordering in
ter verificatie als gevolg van art. 108 e.v. Fw. Zij hebben in beginsel een gelijke rang
(paritas creditorum) om te worden voldaan uit de opbrengst van het vermogen van
de schuldenaar naar evenredigheid van hun vordering, behoudens de door de wet
erkende redenen van voorrang (art. 3:277 BW). Het vermogen van de schuldenaar
wordt door de curator te gelde gemaakt ten behoeve van hen tezamen. Naast hun
bijdrage in de algemene faillissementskosten ingevolge art. 182 Fw moeten gewone
crediteuren vaak ook nog tot het einde van het faillissement wachten op verdeling
van die opbrengst. Het is dus zaak er voor te zorgen als schuldeiser buiten die con-
cursus te blijven.

4.3.2 Wie is als derde aan te merken?

In de eerste plaats degene die een aanspraak heeft op goederen die buiten het vermogen
van de schuldenaar vallen. Immers het faillissement omvat ingevolge art. 20 Fw het
gehele vermogen van de schuldenaar ten tijde van de faillietverklaring, alsmede
hetgeen hij gedurende het faillissement verwerft. In art. 21 en 21a Fw worden enkele
uitzonderingen genoemd op deze regel. Afgezien daarvan vallen buiten dit vermogen
de goederen waarvan vaststaat dat deze aan anderen dan de gefailleerde toebehoren.
Dit kunnen bijvoorbeeld de zaken zijn die door een leverancier onder eigendomsvoor-
behoud zijn geleverd (art. 3:92 BW) dan wel in lease zijn gegeven of ten aanzien
waarvan de verkoper een recht van reclame heeft ingeroepen (art. 7:39 BW). Deze
leverancier en verkoper hoeven niet mee te doen aan de concursus van schuldeisers
van de gefailleerde.

In de tweede plaats degene die zijn recht kan uitoefenen als ware er geen faillisse-
ment. Dit zijn ingevolge art. 57 lid 1 Fw bijvoorbeeld de pand- en hypotheekhouder,
die zich als separatist opstellen door het verbonden goed buiten de boedel om te
verkopen alsmede de beperkt gerechtigde die ingevolge art. 57 lid 2 Fw uit eigen
hoofde bij de verdeling van de opbrengst kan opkomen.20 Dit geldt ook voor de
schuldeiser die zijn retentierecht op een aan de schuldenaar toebehorende zaak uitoefent
ingevolge art. 60 lid 3 Fw. Zij allen blijven buiten het faillissement van de schuldenaar
en zijn dus in feite als buitenstaander aan te merken.

19 Ook Fockema Andreae, p. 125 geeft als omschrijving van het begrip derde: buitenstaander, onder
toevoeging: iedereen die buiten een contractuele rechtsbetrekking staat ten aanzien van de twee
partijen daarbij.

20 Indien de opbrengst niet toereikend is kan de pand- of de hypotheekhouder of beperkt gerechtigde
voor het ontbrekende als concurrent schuldeiser opkomen (59 Fw).
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In de derde plaats kan soms ook de beslaglegger als buitenstaander worden
aangemerkt ten opzichte van de rechtsbetrekking tussen de gefailleerde en zijn ge-
zamenlijke schuldeisers met betrekking tot diens vermogen.

Voor zover beslag is gelegd op tot de faillissementsboedel behorende goederen
vervalt dit executoriale/conservatoire beslag ingevolge art. 33 lid 2 jo. 23 Fw. Het
vervallen van het beslag geldt uiteraard niet voor schuldeisers die hun rechten kunnen
uitoefenen als ware er geen faillissement. Beslag dat niet ligt op vermogensbestand-
delen die onder het faillissement vallen of dat er niet toe strekt de zogenaamde paritas
creditorum te doorbreken behoeft niet als vervallen te worden beschouwd.21

Zo kan de fiscus zich door bodembeslag te leggen voor bepaalde belastingen vóór
faillissement verhalen op alle roerende zaken die duurzaam op de bodem van de
belastingschuldige bij hem in gebruik zijn, ongeacht van wie die (bodem)zaken zijn.22

Dat bodembeslag kan de fiscus ook nog tijdens het faillissement van de belastingschul-
dige leggen op bodemzaken van anderen dan de gefailleerde, dit ingevolge art. 33
Fw. Alleen in die laatstgenoemde situatie is de bodembeslagleggende fiscus als derde
aan te merken in de zin van art. 63a Fw, daar hij zich dan buiten de concursus om
kan verhalen.

In de memorie van toelichting op art. 63a Fw23 noemt de wetgever de fiscus
wel als derde in verband met zijn bodemrecht; het bodemvoorrecht blijft (terecht)
onbesproken.24 In art. 63c Fw is de bodembeslagleggende fiscus met name genoemd.

In de vierde plaats kan de verrekeningsbevoegde als derde worden genoemd. Hij
die zowel schuldenaar als schuldeiser van de gefailleerde is, kan zijn vordering op
de gefailleerde onder bepaalde omstandigheden ingevolge art. 53 Fw verrekenen. De
faillissmentswet geeft aan de wederpartij van de gefailleerde tijdens faillissement een
ruimere verrekeningsmogelijkheid dan het BW. De verrekeningsbevoegde is als
wederpartij van de failliet te kwalificeren. Doordat hij zich buiten de concursus om
als enige op de vordering die de gefailleerde op hem heeft, kan verhalen (in plaats
van dat de curator deze vordering ten behoeve van alle schuldeisers int),25 is hij
tevens als derde aan te merken. Zou de verrekeningsbevoegde niet als derde kunnen
worden aangemerkt, dan zou de afkoelingsperiode er niet aan in de weg staan, dat
er door verrekening een goed uit de boedel verdwijnt. Verdere wetsuitleg is dan niet
meer nodig.26

Tot slot zou de boedelschuldeiser als derde kunnen worden aangeduid.

21 Aldus Oudelaar 1988, p. 529 e.v. en Oudelaar 2000, p. 67 over de complicaties bij specifieke
beslagen.

22 Zie Vetter/Wattel/Van Oers, nr. 1401.
23 Parl. Gesch. Wijziging Rv. e.a.w. (Inv. 3, 5 en 6), p. 414.
24 Tegelijk met art. 63a Fw werd ook art. 57 lid 3 Fw aangepast aan het NBW. In de memorie van

toelichting wordt op p. 404 wel in zijn algemeenheid gerept van schuldeisers die in rang boven de
pand- en hypotheekhouder komen; het BW is in 1992 en dus later ingevoerd dan de Invorderingswet
1990.

25 Aldus Verstijlen 1998, p. 67.
26 Kortmann 1994, p. 161 stelt dat niet met zekerheid gezegd kan worden of de uitoefening van de

bevoegdheid tot verrekening al dan niet door de afkoelingsperiode wordt getroffen. Naar mijn mening
dient eerst de vraag of de verrekeningsbevoegde als derde is te kwalificeren, te worden beantwoord.



58 Algemene begrippen in art. 63a Fw

De wetgever noemt in de MvT bij de invoering van de afkoelingsperiode de boedel-
schuldeiser niet als mogelijke derde. In de literatuur is vooral door Verschoof27 nog
bepleit onder ‘derden’ wél (bepaalde) boedelschuldeisers te vatten. Wessels28 schaart
zich aan diens zijde stellende dat met de afkoelingsperiode de wetssystematiek ‘rust’
heeft ingebouwd, die in beginsel ook ten opzichte van boedelschuldeisers dient te
gelden. Wessels deelt duidelijk niet de visie van Kortmann,29 die een aantal praktische
en rechtssystematische bezwaren noemt: zo worden boedelschuldeisers in beginsel
niet getroffen door het faillissement van de schuldenaar. Zij kunnen aanspraak maken
op onmiddellijke betaling van hun opeisbare vorderingen en zonodig verhaalsacties
tegen de curator instellen.30

Aan de op dit punt in de literatuur bestaande onduidelijkheid heeft de wetgever
in het huidige in januari 2005 in werking getreden art. 63a Fw een einde gemaakt
door van de derden die door de afkoelingsperiode worden geraakt, boedelschuldeisers
thans uitdrukkelijk uit te zonderen. Enige toelichting hierop ontbreekt.

Indien als maatstaf wordt gehanteerd dat als derde wordt aangemerkt, wie zich
buiten de concursus om kan verhalen, dan is de boedelschuldeiser als zodanig aan
te merken. Deze zou dan ook net als de separatist door de afkoelingsperiode getroffen
moeten kunnen worden.

Met de separatist heeft de boedelschuldeiser gemeen dat hij buiten de concursus
van de faillissementsschuldeisers staat. Er zijn ook duidelijke verschillen: het tijdstip
waarop de vordering is ontstaan, de oorzaak daarvan alsmede de aard van de vordering.
Zo heeft de boedelschuldeiser een vordering op de boedel gekregen door of na de
faillietverklaring door toedoen van de curator of ingevolge een wetsbepaling; boedel-
schulden zijn te beschouwen als ‘bedrijfskosten’ van een faillissement.31 De separatist
heeft echter ten tijde van de faillietverklaring al een vordering, en wel op de gefailleer-
de. Voor de separatist is de boedel louter verhaalsobject voor zijn vordering, die hij
ingevolge art. 57 Fw kan verhalen als ware er geen faillissement; voor de boedel-
schuldeiser is de boedel weliswaar eerst en vooral wederpartij, maar mogelijk onver-
hoopt later ook verhaalsobject.

En dan rijst de vraag of de doelstelling van de afkoelingsperiode het beste kan
worden gerealiseerd door deze ook jegens de boedelschuldeiser te kunnen bepalen.

Hiervoor kan pleiten dat daardoor eens te meer kan worden bewerkstelligd ‘de
boel bij elkaar te houden’.

Maar welke (latere) boedelschuldeiser wil nou nog met een curator onderhandelen
als hij zijn boedelvordering niet meteen kan verhalen, maar eerst de afkoelingsperiode
van maximaal vier maanden moet ‘uitzitten’? Met andere woorden: deze keuze om

27 Verschoof 1991, p. 9, waar hij ook tal van situaties opsomt, waarin het verzoek om een afkoelings-
periode in strijd met de redelijkheid en billijkheid komt of zelfs misbruik van recht oplevert!

28 Polak/Wessels, nr. 2615.
29 Kortmann 2000, p. 32; Leuftink, p. 117 noot 277 is minder stellig waar hij schrijft dat het wellicht

het meest aannemelijk is dat de afkoelingsperiode niet m.b.t. boedelverplichtingen mag worden
aangenomen.

30 Zie over de positie van de boedelschuldeiser in het bijzonder ook Verstijlen 1998, p. 168 en 169.
31 Fockema Andreae, p. 83.
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de boedelschuldeiser onder het bereik van de afkoelingsperiode te trekken, zou wel
eens van negatieve invloed kunnen zijn op de kredietwaardigheid van de curator.

Ik kies voor het behoud van de geloofwaardigheid en kredietwaardigheid van de
curator. Ik deel dan ook het standpunt van de wetgever in het huidige art. 63a Fw
waarin de boedelschuldeiser uitdrukkelijk wordt uitgezonderd van de derden ten
opzichte van wie een afkoelingsperiode kan worden bepaald.

4.4 Verhaal op tot de boedel behorende goederen

4.4.1 Inleiding

In de Faillissementswet noch in de toelichting is een definitie gegeven van het ver-
mogensrechtelijke begrip verhaal. Ik behandel het begrip verhaal daarom eerst aan
de hand van bepalingen daaromtrent in het BW; daarna ga ik in op art. 63a en vervol-
gens op de art. 63b en 63c Fw om te achterhalen wanneer ‘verhaal’ aanvangt en
eindigt: kan de afkoelingsperiode bijvoorbeeld al aangevangen of op stapel staande
executies blokkeren?

Wat tot de boedel behoort bepaalt art. 20 Fw: het faillissement omvat het gehele
vermogen van de schuldenaar ten tijde van de faillietverklaring, alsmede hetgeen hij
gedurende het faillissement verwerft. Dat vermogen in de zin van activa kan te gelde
gemaakt worden, met andere woorden is uitwinbaar. In art. 21 Fw en volgende is
bepaald welke goederen buiten faillissement blijven.

In art. 63a Fw betreft het goederen ten aanzien waarvan derden enig verhaalsrecht
hebben. Die categorie goederen wordt daardoor duidelijk omgrensd. Ik ga op het begrip
verhaal in, dus indirect ook op deze categorie bedoeld door art. 63a Fw.

4.4.2 Het begrip ‘verhaal’ in het BW

Indien de schuldenaar een geldsom verschuldigd is, kan de schuldeiser, wiens vorde-
ring niet voldaan wordt, verhaal zoeken op het vermogen van de schuldenaar. De
schuldeiser verkoopt (en levert daartoe) goederen van de schuldenaar teneinde zich
uit de opbrengst te voldoen. De term ‘verhaal’, gebezigd ter aanduiding van de
tenuitvoerlegging van geldelijke aanspraken, is in het vermogensrecht een wettelijke
uitdrukking; zie bijvoorbeeld art. 3:227 BW en 3:276 BW; art. 435 en 734 Rv.32

Een definitie van dit begrip wordt in die wettelijke bepalingen overigens niet gegeven.
Als synoniem voor ‘verhaal’ wordt ook wel ‘uitwinning’ gebruikt.

32 Aldus Van Mierlo, Burgerlijke Rechtsvordering, Tweede Boek, A. Inleiding executie- en beslagrecht,
Aantekening 5. Executie tot verhaal en reële executie.
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De hoofdregel van het verhaalsrecht staat in art. 3:276 BW: een schuldeiser kan
zijn vordering op alle goederen van zijn schuldenaar verhalen.33 Art. 3:277 BW werkt
één aspect uit van voormeld artikel: de rangorde bij de verdeling van de opbrengst
als meer schuldeisers tegelijkertijd hun verhaalsrecht uitoefenen.34

In het algemeen kan men volgens Reehuis bij het uitoefenen van verhaal twee stap-
pen35 onderscheiden:
1. het realiseren van de opbrengst door verkoop of inning van de vordering;
2. de eigenlijke verhaalsuitoefening door voldoening van de vordering uit de op-

brengst. Bij die tweede stap kan zich het voorrangskarakter van het recht manifes-
teren, bijvoorbeeld in geval van het pandrecht.36

Ik duid deze zienswijze waarop Reehuis attendeert, verder aan als ‘verhaal in ruime
zin’.

4.4.3 Verhaal in de zin van art. 63a Fw

Bij de invoering en inwerkingtreding van art. 63a Fw in 1992 is geen definitie van
het begrip verhaal gegeven, evenmin enige uitleg. Belangrijk is de wijze waarop men
‘verhaal’ definieert: in enge dan wel ruime zin.

Verhaal in enge zin
Zou ‘verhaal’ worden beperkt tot de voldoening van de vordering uit de netto-op-
brengst van de goederen, dan zou de afkoelingsperiode slechts beletten dat voldoening
van de derde achterwege moet blijven. Aldus zou bijvoorbeeld een executieverkoop
door de hypotheekhouder op zichzelf nog steeds mogelijk blijven tijdens de afkoelings-
periode, ja zelfs zou nog ná de executieverkoop een afkoelingsperiode kunnen worden
bepaald. Maar wat is dan nog het nut van de afkoelingsperiode? Wanneer de curator
de drift tot executeren van de derde niet kan intomen, waardoor de derde ook tijdens
de afkoelingsperiode nog gewoon kan executeren, kunnen vermogensbestanddelen
niet bij elkaar worden gehouden in verband met een mogelijke voortzetting van de
onderneming. Een afkoelingsperiode lijkt bij voorbaat zinloos.

33 Ten onrechte gaat Van der Aa 1996, p. 710 in haar zoektocht naar de betekenis van het woord
‘verhaal’ uit van art. 3:277 BW.

34 Vgl. Van der Kwaak, p. 100, die stelt dat primair art. 3:276 BW en niet 3:277 BW de grondslag
van ons verhaalsrecht vormt.

35 Vgl. de omschrijving van verhaalsbeslag bij Broekveldt, nr. 38: ‘het –uiteindelijk executoriale beslag-
dat leidt tot verkoop van de in beslag genomen goederen van de schuldenaar om uit de opbrengst
daarvan de geldvordering van de schuldeiser te verhalen.’ Hij bezigt het begrip verhaalsbeslag
overigens in tegenstelling tot het reële beslag dat de rechthebbende de mogelijkheid geeft om zijn
recht op levering of afgifte van een roerende zaak niet zijnde een registergoed, alsmede de levering
van een goed op naam, niet alleen veilig te stellen maar ook rechtens af te dwingen én te effectueren,
en wel door reële executie. Het begrip verhaal als zodanig wordt door hem voor zover ik heb kunnen
ontdekken, nergens gedefinieerd.

36 Aldus Reehuis 1994, p. 315 en 316.
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Verhaal in ruime zin
Aansluiting bij hetgeen in paragraaf 4.2 is opgemerkt over het begrip ‘verhaal’ in
ruime zin lijkt mij dan ook aangewezen voor de afkoelingsperiode in faillissement.
Dit betekent dat ik tijdens de afkoelingsperiode het uitoefenen van verhaal niet zou
willen beperken tot de eigenlijke verhaalsuitoefening door voldoening van de vordering
uit de opbrengst, maar daaronder (tenminste) tevens zou willen begrijpen: het realiseren
van die opbrengst.37

Ik illustreer dit aan de hand van een voorbeeld van de hypotheekhouder, die door
de afkoelingsperiode in het faillissement kan worden getrokken en daardoor het
bedrijfspand niet kan executeren.

Als voor ogen wordt gehouden wat de wetgever met de afkoelingsperiode heeft
beoogd – aan de curator rust gunnen om te beoordelen welke goederen hij voor de
boedel wil behouden, bijvoorbeeld in verband met een mogelijke voortzetting of
verkoop van het bedrijf – dan wordt duidelijk dat juist de (openbare) verkoop van
het bedrijfspand door de hypotheekhouder voorkomen dient te worden. Ik acht het
in ieder geval weinig zinvol de hypotheekhouder nog een halt toe te roepen in de
fase dat de uitwinning in feite al is voltooid maar de verdeling van de opbrengst nog
niet is gerealiseerd. Iets anders is dat de curator ook dan een rol kan hebben, in het
bijzonder in de situatie dat meer crediteuren aanspraak kunnen maken op (een deel
van) die opbrengst. Maar daarvoor is niet nodig een afkoelingsperiode te bepalen:
art. 57 lid 3 Fw biedt daarvoor soulaas.

Ik ben van mening dat de afkoelingsperiode ten minste de fase die aan het daad-
werkelijk uitoefenen van verhaal voorafgaat beslaat dan wel dient te beslaan: vanaf
de aanzegging, die de executie inleidt38 tot aan de toewijzing ter veiling of van de
goedkeuring door de voorzieningenrechter van de onderhandse verkoop. Een latere
afkoelingsperiode behoort geen effect te hebben.

Intermezzo
Los van de vraag tot welk moment de afkoelingsperiode effect dient te hebben staat
de vraag tot welk moment de schuldeiser kan executeren. Bij de eerste vraag is het
uitgangspunt dat het goed waarop de pandhouder of hypotheekhouder zich zou hebben
willen verhalen indien geen afkoelingsperiode zou zijn bepaald, tot de boedel behoort.
Bij de tweede vraag is van belang of op de dag van de faillietverklaring wel alle
handelingen zijn verricht die nodig zijn voor de levering. Is dat niet het geval dan
kan die levering ingevolge art. 23 en 35 Fw niet meer geschieden.39 Het eindpunt

37 Evenzo Van der Aa 1996, p. 710, waar zij zich aansluit bij de opvatting van Reehuis 1994, p. 315
over verhaal in ruime zin.

38 Vgl. het beslagrecht waarin de executie aanvangt met de betekening van het te executeren vonnis;
het begin van de executie ligt vóór dat van het beslag. Aldus F. M. J. Jansen, Executie- en beslag-
recht, Zwolle 1990, vierde druk, p. 50 noot 14.

39 Zie ter illustratie van deze kwestie Rb. Leeuwarden 3 januari 2006, VN 2006/16.10 en Hof Leeuwar-
den 26 april 2006, JOR 2006, 247. De voorzieningenrechter van de rechtbank is van mening dat
de executie van twee geveilde jachten vóór het faillissement is voltooid door de (mondelinge) gunning
waardoor de koopovereenkomst tot stand gekomen is; door de gunning zijn, ook al heeft de goederen-
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van de executie in de zin van art. 33 Fw, waarbij de gerechtelijke tenuitvoerlegging
een einde neemt door de faillietverklaring, moet derhalve onderscheiden worden van
het door mij wenselijk geachte eindpunt waarop de afkoelingsperiode nog effect moet
hebben.

Deze ruime opvatting over verhaal heeft het voordeel dat deze ook is afgestemd op
andere bepalingen in de Faillissementswet bijvoorbeeld ten aanzien van de positie
van de hypotheekhouder en de bevoegdheid van de curator. Zo kan de bewindvoerder
ingevolge art. 3:269 BW tot op het tijdstip van de toewijzing ter veiling of van de
goedkeuring door de voorzieningenrechter van de onderhandse verkoop, de verkoop
voorkomen door voldoening van hetgeen waarvoor de hypotheek tot zekerheid strekt,
met andere woorden door lossing. Evenzo kan de curator de pand- en hypotheekhouder
ingevolge art. 58 lid 2 Fw lossen tot op het tijdstip van verkoop40 van een met pand
of hypotheek bezwaard goed.

4.4.4 Verhaal in de zin van art. 63b en c Fw

In 2005 zijn de art. 63b en 63c Fw toegevoegd en ingevoerd.41 Geven deze artikelen
een nadere aanwijzing over de invulling van het begrip verhaal?

Art. 63b Fw
In art. 63b Fw is uitdrukkelijk bepaald dat de pandhouder bevoegd blijft de mededeling
zoals bedoeld in art. 3:239 lid 3 BW te doen en betalingen in ontvangst te nemen.

Minister Donner stelt tijdens het wetgevingsoverleg met de vaste commissie voor
Justitie dat de bedoeling van art. 63b Fw is

‘om de positie met betrekking tot vordering van de stille pandhouder op een zelfde niveau
te brengen als die van de hypotheekhouders en houders van andere zakelijke zekerheidsrech-
ten.’

Hij vervolgt:

‘Ik geef hem [de pandhouder, MJA] al een sterkere positie met het eerste lid, [van art. 63b,
MJA] maar ik geef hem niet een zodanige voorrang dat hij ook tijdens de stille periode

rechtelijke levering nog niet plaatsgevonden, de jachten zijns inziens uit het vermogen van gefailleerde
verdwenen voordat deze in staat van faillissement is verklaard. Het hof daarentegen is (mijns inziens
terecht) van oordeel dat levering van de in beslag genomen jachten ingevolge art. 35 Fw niet meer
geldig heeft kunnen geschieden omdat op de dag van de faillietverklaring nog niet alle handelingen
hadden plaatsgevonden die voor een levering nodig waren.

40 Aldus de huidige versie van art. 58 lid 2 Fw zoals dat geldt sinds 1 januari 1992. Voordien was
in art. 58 lid 2 Fw bepaald dat lossing te allen tijde kon geschieden.

41 Wet van 24 november 2004 tot wijziging van de Faillissementswet in verband met het bevorderen
van de effectiviteit van surseance van betaling en faillissement, Stbl. 2004, 615, in werking getreden
met ingang van 15 januari 2005 krachtens besluit van 30 december 2004, Stbl. 2005, 10.
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dat in mindering kan brengen op zijn vorderingen. Dat wordt geregeld na de afkoelingsperio-
de.’42

In de nota naar aanleiding van het verslag merkt dezelfde minister op dat de bepaling
buiten twijfel stelt dat de afkoelingsperiode voor de stille pandhouder niet leidt tot
(tijdelijk) verlies van de bevoegdheid om mededeling van zijn pandrecht te doen aan
de schuldenaren van de verpande vordering om op de volgende pagina te stellen dat
het wetsvoorstel niet beoogt om de stille pandhouder in een betere positie te brengen
dan andere beperkt gerechtigden. Om die reden wordt aan de stille pandhouder niet
de bevoegdheid toegekend om zich in afwijking van art. 63a lid 1 op het geïnde te
verhalen.43

In de wetsgeschiedenis van art. 63b lees ik dat de wetgever de positie van de
pandhouder de ene keer wel en de andere keer niet wil verbeteren ten opzichte van
andere beperkt gerechtigden. Tevens geeft de wetgever aan de pandhouder op dezelfde
manier te willen behandelen als bijvoorbeeld de hypotheekhouder. De gevolgen van
een pandrecht worden dan geregeld als volgt: de pandhouder mag tijdens de afkoelings-
periode de bevoegdheid behouden de mededeling te doen; dat leidt er toe dat de
pandhouder de vordering ook mag innen maar zich daaruit als andere ‘zakelijke
zekerheidshouders’ niet mag voldoen.

Art. 63c Fw
Hierin is bepaald dat de ontvanger bodembeslag mag blijven leggen tijdens de afkoe-
lingsperiode. Met uitwinning van de beslagen goederen moet de fiscus wachten.

Ingevolge lid 2 kan de fiscus onder bepaalde voorwaarden het bodembeslag alleen
niet tegenwerpen aan de eigenaar van de zaak of de pandhouder.

4.4.5 Is uitbreiding van verhaal in de zin van art 63a e.v. wenselijk? Eigen opvatting

Uit de wetsgeschiedenis van het huidige art. 63b en c Fw44 leid ik af dat de wetgever
deze artikelen ziet als een nadere regeling voor de gevolgen van de afkoelingsperiode
voor de stille pandhouder en voor een eventueel bodembeslag van de fiscus: met
andere woorden als een uitwerking en niet als een uitzondering op art. 63a Fw.45

42 Kamerstukken II, 2003/04, 27 244, nr. 18, p. 16.
43 Kamerstukken I, 2004/05, 27 244, nr. C, p. 3.
44 Kamerstukken II, 1999-2000, 27 244, nr. 3, p. 18 en Kamerstukken II 2003/04, 27 244, nr. 18, p.

15 alsmede Kamerstukken I, 2004/05, nr. C, p. 2 en 3.
45 Salomons 2005, p. 47 spreekt ook over een nadere regeling in art. 63b en c Fw en niet over een

uitzondering. Zo ook Hof Amsterdam 28 september 2006, JOR 2006, 304, r.o. 4.4 en Van Andel
in alinea 2 van zijn noot onder dit arrest waar hij stelt dat de rechtbank eerder ten onrechte tot
uitgangspunt nam dat de invoering van de in artikel 63c Fw vervatte rechtsregel een wijziging in
plaats van een codificatie van het bestaande recht inhield.
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De art. 63b en c Fw geven een antwoord van de wetgever op enkele in de praktijk
specifiek gerezen vragen voor de ontvanger, de pandhouder en de leverancier onder
eigendomsvoorbehoud.

In de art. 63b en 63c Fw is sprake van mededeling van een pandrecht en het leggen
van bodembeslag. Deze verrichtingen zijn op zichzelf geen verhaalsacties, maar
strekken daar wel toe dan wel vormen daartoe de inleiding. Voor de inzichtelijkheid
van de problematiek in het kader van de afkoelingsperiode lijkt mij daarom van belang
expliciet alle fases te benoemen die doorlopen moeten worden voordat de verhaals-
executie als beëindigd kan worden beschouwd. Ik onderscheid aldus drie fases:
- Fase een: de inleiding tot het verhaal;
- Fase twee: het realiseren van de opbrengst;
- Fase drie: de eigenlijke verhaalsuitoefening.

De eerste fase betreft de stap die strekt tot verhaal dan wel de stap die bedoeld is
ter inleiding van het verhaal, zoals het leggen van bodembeslag of de mededeling
aan de debiteur van de verpande vordering voorafgaande aan de inning daarvan.

De tweede fase betreft het realiseren van de opbrengst, bijvoorbeeld door verkoop
en levering van de goederen dan wel inning van de vordering.46

De derde fase betreft de eigenlijke verhaalsuitoefening door voldoening van de
vordering uit de opbrengst.47 Hierbij kan de rangorde tussen de schuldeisers een rol
spelen.

Anders dan de wetgever in art. 63b en 63c Fw ben ik van mening dat een afkoelings-
periode in ieder geval ook de eerste fase moet betreffen: opschorting van die bevoegd-
heid tot inleiding van het verhaal acht ik in de afkoelingsperiode uiterst zinvol. Zo
dient mijns inziens het bodembeslag van de ontvanger op bodemgoederen te worden
verboden; daardoor kan onder meer worden tegengegaan dat derden hun bodemgoede-
ren die essentieel zijn voor de bedrijfsvoering maar niet aan de schuldenaar toebehoren,
voortijdig terughalen.48 Evenzeer dient mijns inziens de mededeling van het pandrecht
op de vordering op naam aan de schuldenaar van de vordering verboden te worden
om zo tegen te gaan dat bij de schuldenaar van deze vorderingen onduidelijkheid
ontstaat over degene aan wie betaald moet worden, met het risico op chicanes. Boven-
dien krijgt de curator zo de gelegenheid de vordering op naam te innen en daarbij
zelf gebruik te maken van de administratie van de gefailleerde. Ik kom op deze
indeling en mijn voorstellen terug in hoofdstuk 5 bij de fiscus, de pandhouder en
andere derden.

46 Meestal is sprake van een geldvordering, soms van een vordering tot levering van een roerende
zaak. Vgl. voor de te verpanden vordering: Pitlo/Reehuis/Heisterkamp nr. 807 en 829, waar hij er
op wijst dat de wetgever er rekening mee houdt dat verpanding van een vordering tot overdracht
van een roerende zaak mogelijk is. Zie art. 3:246 lid 5 BW.

47 Aldus Reehuis 1994, p. 315, die overigens bij het uitoefenen van verhaal door de stille pandhouder
in het algemeen twee stappen onderscheidt, zijn eerste stap is ‘mijn’ fase twee en zijn tweede stap
is ‘mijn’ fase drie.

48 Aldus ook rapport Commissie-Mijnssen, p. 113.
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4.5 Opeising van goederen die zich in de macht van de gefailleerde of de
curator bevinden

In art. 63a Fw wordt opeising van goederen die zich in de macht van de gefailleerde
of de curator bevinden, geplaatst tegenover verhaal op een goed van de boedel.

Wat wordt precies onder ‘opeising’ verstaan?

In het BW en ook in de Fw wordt de term ‘opeisen’ gebezigd, vooral als synoniem
voor opvorderen, zie bijvoorbeeld in het BW de art. 5:2, 3:120 lid 2, 3:124 en 3:295;
en in de Faillissementswet de art. 58 lid 2, 60 en 60a.

Zo wordt opeising in de zin van art. 5:2 BW gebruikt in een situatie waarin een
rechthebbende op een goed dit opvordert van een ander die dat zonder recht houdt.
Rechthebbende kan de eigenaar van de zaak zijn, maar ook een beperkt gerechtigde
die de bevoegdheid heeft om de zaak onder zich te houden, zoals de vruchtgebruiker
(art. 3:218), erfpachter (art. 5:95), opstaller (art. 5:104).

Opvordering kan dan van een ieder, die bezitter of houder is die de zaak zonder
recht of titel houdt.49 In art. 3:120 lid BW 2 is sprake van opeising door een recht-
hebbende van een ander, die bezitter (te goeder trouw) is en in art. 3:124 BW van
een ander die detentor is.

Opeising is echter niet beperkt tot goederenrechtelijke aanspraken. Ook de retentor
kan de zaak die uit zijn (feitelijke) macht is geraakt, van een ander opeisen op grond
van art. 3:295 BW; hier is weliswaar sprake van een bevoegdheid van de retentor
met betrekking tot een zaak, maar niet van een zakelijk recht.50 Opeising door de
retentor is hier nodig om zijn bevoegdheid tot verhaal te kunnen uitoefenen, maar
is doorgaans overigens niet meer mogelijk zodra de zaak zich in de macht van de
gefailleerde of curator bevindt, daar het retentierecht dan reeds is geëindigd gelet op
art. 3:294 BW. Op zijn beurt kan ook de curator de zaak van de retentor opeisen
ingevolge art. 60 Fw lid 2 teneinde deze zaak te verkopen dan wel deze in de boedel
terug brengen door voldoening van de vordering. Gelet op de tekst en strekking van
de wet heeft art. 63a Fw uiteraard geen betrekking op deze situatie.

Opeising kan ook geschieden op grond van verbintenisrechtelijke aanspraken,
bijvoorbeeld na beëindiging van een huurovereenkomst door opzegging of ontbinding
dan wel na een onrechtmatige daad, waarbij men herstel in de vorige toestand wil
verkrijgen door de zaak weer in zijn macht te brengen.

Concluderend: de term opeising in de wet is in feite geen specifieke wettelijke
term. Er wordt net als in het gewone spraakgebruik met opeisen bedoeld: eisen dat
iets of iemand waarop deze persoon recht heeft of aanspraak maakt, wordt overgege-
ven; voor opeisen wordt als synoniem ‘opvorderen’ gebezigd.51

49 Snijders, in: Snijders & Rank-Berenschot 2001, nr. 178.
50 Asser-Van Mierlo goederenrecht III, nr. 402.
51 Van Dale, twaalfde, herziene druk. Vgl. omschrijving van ‘opeischen’ in het WNT. Het woord

opeisen is niet gedefinieerd in een juridisch woordenboek zoals dat van Fockema Andreae.
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Het is dan ook zinvoller de term opeising te beschouwen in de context van art.
63a Fw, waarin sprake is van opeising van goederen die zich in de macht van de
gefailleerde of de curator bevinden.52 Het is van belang te onderzoeken of en zo
ja welke gevolgen de toevoeging van de term ‘macht’ heeft.

4.6 Macht

4.6.1 Inleiding: de wetgever kiest voor aansluiting bij het BW

De term ‘macht’ in het eerste lid sluit aan bij het woordgebruik van het nieuwe BW,
aldus de MvT op art. 63a Fw.53 Bij wijze van voorbeeld volgt een opsomming van
artikelen, die het equivalent zijn van de huidige art. 3:90, 92, 93, 113, 114, 236, 237,
294, 295 BW. Zoveel aanwijzingen: dat moet wel houvast bieden! Het begrip macht
blijkt echter weerbarstig.

Ik beperk mij hier tot de mogelijk voor de afkoelingsperiode relevante passages
uit de Parlementaire Geschiedenis van het NBW over het begrip macht.

Zo wordt het woord ‘macht’ gebezigd in de zin van het rechtstreeks of via een
derde ter beschikking hebben van de zaak, zodanig dat het mogelijk is een ander het
bezit daarvan te verschaffen, doch onverschillig of van de kant van de vervreemder
enig recht op de zaak bestaat.54 Voorts wordt gesteld, dat ‘macht’ duidt op het ter
beschikking hebben van de zaak, hetzij rechtstreeks hetzij door middel van een
ander.55 Het is echter niet zo dat feitelijke macht en bezit in beginsel gelijk te stellen
zijn.56

Dit is vooral niet zo in het geval dat de feitelijke macht bij een houder is, die de zaak
voor de bezitter onder zich heeft.57 Is de eigenaar bestolen, dan heeft de dief welis-
waar feitelijke macht als bezitter, maar de bestolen eigenaar kan de eigendom van
zijn zaak hoewel die niet meer in zijn feitelijke macht is, nog steeds leveren door
een akte zoals in 3:95 BW is bepaald.

Deze omschrijvingen lijken nogal omslachtig58 onder meer om aan te geven:
- dat de verschaffing van de macht in de regel zal geschieden door bezitsverschaf-

fing, maar dat er ook sprake kan zijn van machtsverschaffing zonder bezitsver-
schaffing, zoals het geval is bij eigendomsvoorbehoud, art. 3:91 BW. Degene aan
wie onder eigendomsvoorbehoud geleverd wordt, wordt houder voor de leverancier.

52 Opeising wordt geplaatst tegenover verhaal op een goed in de boedel.
53 Parl. Gesch. Wijziging Rv. e.a.w. (Inv. 3, 5 en 6), p. 414.
54 Parl. Gesch. Boek 3, p. 384 inzake art. 3.4.2.5 (3:90).
55 Parl. Gesch. Boek 3, p. 389 inzake art. 3.4.2.5a (3:91).
56 Anders Vriesendorp 1985, p. 47 en volgende, met name p. 51.
57 Zie Parl. Gesch. Boek 3 (Inv. 3, 5 en 6), p. 1237.
58 Vgl. Fesevur 1996, p. 99 en 111.
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- dat de verschaffing van de macht in de regel zal geschieden door de zaak feitelijk
in de fysieke macht van de ander te brengen, bijvoorbeeld door overhandiging
van de (sleutel van de) fiets, maar dit kan ook door een tweezijdige verklaring
zonder feitelijke handeling, denk aan art. 3:115 BW.

4.6.2 Aansluiting bij het BW betekent kiezen voor het ruime houderschap

In feite gaat het in art. 63a Fw echter niet om de wijze waarop de macht is verschaft
(dat is vooral voor de derdenbescherming ingevolge art 3:86 en 88 BW van belang),
maar om de situatie dat de curator of de gefailleerde een vermogensbestanddeel in
zijn macht heeft, dat een derde van hem wil opvorderen. ‘Houden’ kan voor zichzelf
of voor een ander. Of sprake is van houden voor zichzelf (bezit in de zin van art.
3:107 BW)) dient volgens art. 3:108 BW beoordeeld te worden: naar verkeersopvatting,
met inachtneming van de wettelijke regels en overigens op grond van uiterlijke feiten.

Onder macht in de zin van art. 63a Fw kan aldus worden verstaan: het ruime
houderschap in de zin van art. 3:107 BW. Daarbij kan sprake zijn van bezit van de
zaak (houden voor zichzelf) of houderschap in enge zin (houden voor een ander,
detentie), waarbij het ruime houderschap van een zaak op zijn beurt hetzij onmiddellijk
hetzij middellijk kan zijn.59

4.6.3 Het ruime (middellijke) houderschap is wenselijk dan wel nodig om het doel
van de afkoelingsperiode te kunnen verwezenlijken

Een van de eerste maatregelen die de curator na zijn benoeming treft, is het opmaken
van een beschrijving van de failliete boedel van (het bedrijf van) de gefailleerde
ingevolge art. 94 Fw en van een staat van baten en lasten ingevolge art. 96 Fw. De
achterliggende reden daarvan is dat snel duidelijk moet worden welke activa tot de
boedel behoren. Daarbij is natuurlijk belangrijk wat de curator ter plaatse van gefail-
leerde aantreft. Dit kan van de gefailleerde zijn of van een ander, voor wie de gefail-
leerde dit bijvoorbeeld op basis van een rechtsverhouding (huur, bewaarneming, leen)
met die ander onder zich heeft.

Aldus is van belang dat de curator achterhaalt of:
- de gefailleerde nog elders, buiten het bedrijfs(terrein)/kantoorpand vermogens-

bestanddelen heeft, bijvoorbeeld de bedrijfsauto die naar de garage is gebracht
voor een onderhoudsbeurt; dan wel

- de gefailleerde vermogensbestanddelen voor een ander houdt, waarbij te denken
valt aan de vrachtauto, die de schuldenaar heeft geleasd.

De wetgever heeft uitdrukkelijk gekozen voor het ruime houderschap door te bepalen
dat het gaat om zaken ‘in de macht van’; dit is ruimer dan wat zich in de boedel

59 Asser-Van Mierlo goederenrecht III, nr. 419.
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bevindt en onmiddellijk houderschap. Is het ruime houderschap voor de curator ook
nodig om zijn taak tijdens de afkoelingsperiode goed te kunnen uitoefenen?60

Voorbeeld: botsing van machtsverhoudingen
Stel dat de schuldenaar/de later gefailleerde met toestemming van de lessor een
vrachtauto na aflevering naar een carrosseriebouwer heeft gebracht om deze vrachtauto
van een bepaalde opbouw te laten voorzien, zodat die auto nog beter gebruikt kan
worden in zijn bedrijfsvoering.

De bouwer is nog niet betaald op de dag van de faillietverklaring, waarop tevens
een afkoelingsperiode wordt bepaald en beroept zich op het retentierecht. Ik duid de
bouwer in het vervolg aan als retentor. De lessor heeft nog leasetermijnen tegoed.

Duidelijk is dat de niet betaalde retentor afgifte van de vrachtauto mag weigeren
aan de curator én aan de lessor, een schuldeiser van gefailleerde. Om de optie open
te houden dat het bedrijf kan worden voortgezet is essentieel dat de auto niet bij de
retentor kan worden teruggehaald door de lessor en dat de retentor zich niet kan
verhalen op de auto.

Heeft de afkoelingsperiode gevolgen voor de lessor en voor de retentor?
- De retentor kan zich pas na de afkoelingsperiode verhalen, als voldaan is aan art.

60 lid 2 en 3 Fw. Daartoe moet hij de auto wel in zijn macht houden en niet uit
handen geven (3:294 BW).

- Wat betreft de lessor hangt dat er vanaf of de vrachtauto zich in de macht van
de curator bevindt in de zin van art. 63a jo. art. 60 Fw.

Heeft ook de curator ‘macht’? Ik denk van wel. Er is sprake van middellijk houder-
schap van de curator voor de lessor, zolang de auto zich in de macht van de retentor
bevindt, die de auto niet hoeft terug te geven zolang zijn vordering niet is voldaan.

De curator heeft de zaak in die zin onder controle, dat hij degene is die door
voldoening van het aan de retentor verschuldigde bedrag de zaak van de retentor kan
opeisen. Zelfs indien de lessor de rekening zou voldoen, staat het de retentor niet vrij
om de auto af te geven aan de lessor. De lessor mag niet profiteren van het retentie-
recht door de auto bij de retentor op te eisen.61 De retentor mag de auto alleen af-
geven aan de curator, die een gebruiksrecht heeft. De retentor pretendeert niet rechtheb-
bende te zijn op de zaak.

Ik voel er mede gelet op het hiervoor gegeven voorbeeld uit de praktijk niet voor het
houderschap te beperken tot het onmiddellijke houderschap met het oog op de ver-
wezenlijking van de doelstelling van de afkoelingsperiode.

60 Zie Van Hees/Harmsen, p. 7, die gelet op de strekking van art. 63a liever wil uitgaan van onmiddel-
lijk houderschap.

61 Ook in het geval dat de schuldenaar betwist dat de auto geleasd is, stellende dat de auto zijn
eigendom is en dat de lessor slechts een pandrecht daarop zou hebben, zou de pandhouder naar
mijn mening niet mogen profiteren van het retentierecht door de auto gauw op te eisen na voldoening
van de vordering.
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Door het ruime houderschap wordt bewerkstelligd dat het verband tussen de
vermogensbestanddelen in de gefailleerde onderneming voorlopig behouden blijft.
Daardoor krijgt de curator de tijd om gepretendeerde aanspraken van derden met
betrekking tot goederen die van gefailleerde zijn of bij gefailleerde in gebruik zijn,
maar elders zijn opgeslagen of gestald, goed uit te kunnen pluizen en te bekijken of
het desbetreffende vermogensbestanddeel nodig is voor de bedrijfsvoering dan wel
een extra pluspunt oplevert bij een eventuele doorstart.62

Dit laat onverlet dat de curator zich desondanks in een concrete situatie telkens
dient af te vragen of hij alles wat hij aantreft dan wel wat zich in zijn feitelijke macht
of die van gefailleerde bevindt, voorlopig onder zich dient te houden.

4.6.4 Opeising van goederen die zich in de macht van de gefailleerde of de curator
bevinden

Wat valt wél onder opeising in de voormelde context van art. 63a Fw? Bijvoorbeeld
de ontruiming van een pand door de verhuurder dan wel de hypotheekhouder.

In wezen betreft een ontruiming de afgifte van een onroerende zaak.63 Is een
afkoelingsperiode bepaald dan stuit de ontruiming daarop voorlopig af.

Wat valt niet onder opeising in de context van art. 63a? De opzegging of ontbinding
van een overeenkomst door de wederpartij van de gefailleerde. De faillietverklaring
heeft in beginsel geen gevolgen voor de bestaande wederkerige overeenkomst. De
rechten en verplichtingen van de schuldenaar en diens wederpartij worden daardoor
niet gewijzigd.64 Wel zal de wederpartij van de schuldenaar duidelijkheid willen
of de overeenkomst nog zal worden uitgevoerd. Art. 37 Fw en volgende bieden
daarvoor in bepaalde situaties een regeling.

Kiest de wederpartij voor beëindiging van de overeenkomst door opzegging dan
wel ontbinding, dan is in het algemeen nog geen sprake van opeising van een goed.
Soms echter gaat aan de ontbinding terugname vooraf. Zie art. 7A:1576s BW. Indien
terugname is te kwalificeren als opeising van goederen die zich in de macht van de
curator of gefailleerde bevinden, valt die terugname mogelijk alsnog onder de werking

62 In het Duitse insolventierecht speelt de kwestie van het ruime houderschap pas een rol in de
opvolgende fase namelijk bij het Verwertungsrecht van de Insolvenzverwalter van Mobiliarsicher-
heiten ingevolge 166 InsO. Mag de Insolvenzverwalter de roerende zaken, waarop een zekerheidsrecht
rust, pas te gelde maken als hij deze in zijn ‘unmittelbare Besitz’ heeft? (aldus Häsemeyer 13.47).
Of volstaat ook mittelbar Besitz van de Insolvenzverwalter al? (Ja: Bork 1997, p. 76; neen Kirchhof,
Rdn 177-180: voor Verwertung door de curator is middellijk Besitz ondenkbaar; zolang de curator
de zaak niet onder zich heeft genomen, staat het Verwertungsrecht ter beschikking van de Absonde-
rungsberechtigte). Overigens lijkt de Duitse wetgever er niet aan te hebben gedacht dat het Besitz
van een vermogensbestanddeel ook bij een derde kan zijn. Aldus: Bork p. 75. Zie nader in hoofd-
stuk 7 (curator).

63 Vgl. toelichting bij art. 555 Rv en volgende over de gedwongen ontruiming; Parl. Gesch. Wijziging
Rv e.a.w. (Inv. 3, 5 en 6), p. 210.

64 Zie hierover nader Van Buchem-Spapens & Pouw, p. 36 e.v.
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van art. 63a Fw. Ik kom hierop in het navolgende hoofdstuk terug bij de behandeling
van een aantal specifieke crediteuren zoals de leverancier met een eigendomsvoor-
behoud.

4.7 Termijnen

4.7.1 Het betreft alleen de termijn die de derde stelt aan de curator

In het huidige art. 63a lid 3 Fw65 is bepaald dat indien een derde ter zake van zijn
bevoegdheid een redelijke termijn aan de curator stelt, deze termijn tijdens de afkoe-
lingsperiode wordt geschorst.

In het oude art. 63a lid 366 werd nog geregeld dat zowel aan als door derden
gestelde termijnen door de afkoelingsperiode werden getroffen. In de parlementaire
geschiedenis67 werden dientengevolge als voorbeelden genoemd: zowel de termijn
van art. 58 Fw, op grond waarvan de curator bijvoorbeeld de hypotheekhouder maant
tot executie over te gaan als de termijn van art. 60 lid 3 Fw, op grond waarvan de
retentor de curator sommeert om tot toepassing van art. 60 lid 2 over te gaan.

Het huidige artikel geeft alleen een regeling voor termijnen die gesteld zijn door
de afgekoelde derde aan de curator.

Weliswaar schort de afkoelingsperiode de uitoefening van de bevoegdheid van
de afgekoelde derde tijdelijk op en niet die van de curator, maar toch rijst de vraag
of niet ook een voorziening moet worden getroffen voor het geval dat de curator
voordat een afkoelingsperiode is afgekondigd, aan de pandhouder of de hypotheek-
houder een termijn heeft gesteld om tot uitoefening van hun verhaalsrechten overeen-
komstig art. 57 Fw over te gaan. Door de afkoelingsperiode mogen de pandhouder
en hypotheekhouder hun verhaalsrechten niet zonder machtiging uitoefenen. Anderzijds
betekent de termijnstelling ex art. 58 Fw dat de curator niet bevoegd is tot uitwinning
zolang die termijn niet is verstreken.68

Dergelijke termijnen behoren als gevolg van de afkoelingsperiode naar behoefte
te worden verlengd.

65 Wet van 24 november 2004, Stb. 2004, 615, in werking getreden met ingang van 15 januari 2005,
Stb. 2005, 10 (zie nader noot 1).

66 Op het gebruik van het begrip ‘voortlopende termijnen’ in het oude art. 63a lid 3 Fw heeft Verschoof
1991, p. 1 e.v. en 1992, p. 5 e.v. destijds kritiek geuit: hij stelt terecht vast dat de wettekst blijkens
de MvT niet de bedoeling van de wetgever weergeeft.

67 Parl. Gesch. Wijziging Rv. e.a.w. (Inv. 3, 5 en 6) p. 414 en 415.
68 Aldus Hof Den Bosch 16 juni 1998, JOR 1998, 115 m.nt. J.J. van Hees. Anders Van Galen 1998,

p. 587.
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4.7.2 Het betreft alleen door de derde te stellen termijnen betreffende de uitoefening
van de bevoegdheid tot verhaal en opeising

Als voorbeeld van een dergelijke termijn noem ik art. 60 lid 3 Fw.
De niet-betaalde verkoper vordert tijdens faillissement van de koper zijn zaak terug

ex art. 7:40 BW en stelt aan de curator een redelijke termijn om zijn standpunt te
bepalen ten aanzien van de vraag of hij de zaak in de boedel wil terug brengen en
aan de verkoper de koopprijs zal betalen (zekerheid stellen mag ook) of de zaak wil
teruggeven aan de verkoper. Ingevolge lid 3 wordt die door de verkoper ter zake van
zijn bevoegdheid gestelde redelijke termijn tijdens de afkoelingsperiode geschorst.
Zodoende hoeft de curator daarover tijdens de afkoelingsperiode nog niet te beslissen.
En na afloop van de afkoelingsperiode heeft de curator dan nog (het restant van) de
redelijke termijn om zijn standpunt te bepalen.69

Art. 63a lid 3 betreft alleen termijnen die door de derde ter zake van zijn bevoegd-
heid zijn gesteld aan de curator. Gelet op de plaats en samenhang met het overigens
in art. 63a Fw bepaalde wordt gedoeld op de bevoegdheid tot opeising of verhaal.
De navolgende termijnen vallen dan ook niet onder de werking van art. 63a lid 3:
- De wettelijke termijn als bedoeld in art. 7:44 BW inzake het recht van reclame;

dit is namelijk een wettelijke vervaltermijn.70 Los hiervan staat dat de reclame-
gerechtigde wel tijdig moet en kan reclameren ingevolge art. 7:44 BW.

- De redelijke termijn die een wederpartij van de curator kan stellen in gevolge
art. 37 Fw wordt door de afkoelingsperiode niet onderbroken.71

- De opzegging van de huurovereenkomst door de verhuurder tegen een bepaalde
datum. Het opzeggen van een overeenkomst is niet aan te merken als opeising,
het beëindigen van de huurovereenkomst evenmin. Pas de vordering tot ontruiming,
die gekwalificeerd kan worden als opeising, is voor de werking van de afkoelings-
periode van belang.

4.7.3 Gevolg: die door de derde gestelde termijn wordt geschorst

Is een termijn gesteld vóór de afkoelingsperiode dan wordt die termijn geschorst tijdens
de afkoelingsperiode; is de termijn gesteld tijdens de afkoelingsperiode dan begint
de termijn eerst te lopen op de dag dat de afkoelingsperiode is verstreken.72 De
minister motiveert dit in de hiervoor vermelde vindplaats als volgt:

‘Tijdens de afkoelingsperiode dient de curator de gelegenheid te krijgen de boedel te
inventariseren, zonder gedwongen te zijn tot het nemen van beslissingen. Het zou in strijd

69 Overigens is de verkoper intussen door het inroepen van zijn recht wel weer eigenaar geworden
op het moment dat de curator zijn verklaring heeft ontvangen. Dit wordt bekritiseerd door Fikkers
1992, p. 215.

70 Vgl. Fikkers 1992, p. 214.
71 Aldus Polak/Wessels, nr. 2625.
72 Aldus Kamerstukken II, 1999/2000, 27 244, nr. 3, p. 13, alinea 50.
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met de gedachte achter de afkoelingsperiode zijn indien de curator in die periode toch zou
kunnen worden gedwongen beslissingen te nemen die gevolgen hebben voor de omvang
en samenstelling van de boedel.’

Voorts:

‘Juist in een geval van een afkoelingsperiode is het niet altijd mogelijk – vooraf – te bepalen
welke termijn redelijk is, in het bijzonder wanneer nog niet duidelijk is of de afkoelingsperi-
ode zal worden verlengd.’

4.8 Conclusie

In dit hoofdstuk is een aantal begrippen uit 63a Fw de revue gepasseerd. Voor zover
deze niet zijn gedefinieerd in de Faillissementswet zelf, is waar mogelijk aansluiting
gezocht bij het BW. Dit is het geval bij het begrip goederen en het begrip macht. Bij
het begrip macht zie ik geen reden om dit begrip zoals wel is voorgesteld in de
literatuur, niet ruim uit te leggen. Mijns inziens heeft het ruime houderschap wel
degelijk zin.

Van het begrip derde heb ik voorts een beschrijving gegeven en een aantal voor-
beelden.

Voor het begrip verhaal in art. 63a e.v. Fw is aansluiting bij het BW aangewezen.
In het kader van de afkoelingsperiode is zinvol drie fases te onderscheiden voordat
de verhaalsexecutie als beëindigd kan worden beschouwd:

Eerste fase: de inleiding tot het verhaal;
Tweede fase: het realiseren van de opbrengst;
Derde fase: de eigenlijke verhaalsuitoefening.

Vooral in de situatie waarin bedrijfsmiddelen nog niet zijn verkocht dan wel vorderin-
gen nog niet zijn geïnd, acht ik een afkoelingsperiode het meest zinvol. Daarom ben
ik van mening dat in ieder geval ook de eerste fase dient te worden opgeschort. Dat
betekent opschorting van

de stap die strekt tot verhaal dan wel de stap die bedoeld is ter inleiding van het
verhaal zoals het leggen van bodembeslag of de mededeling aan de debiteur van de
verpande vordering voorafgaande aan de inning daarvan of de aanzegging die de
executie inleidt.

Het begrip opeising moet beschouwd worden in de context van art. 63a, waarin sprake
is van opeising van goederen die zich in de macht van de gefailleerde of de curator
bevinden. Het heeft dan vooral belang bij de revindicatie door de leverancier onder
eigendomsvoorbehoud en de ontruiming van een pand door de verhuurder.

In art. 63a lid 3 is uitsluitend een regeling getroffen voor het geval dat een derde
een termijn ter bepaling van een standpunt aan de curator heeft gesteld. Er is geen
regeling getroffen voor de situatie dat de curator een termijn heeft gesteld aan de
pandhouder of hypotheekhouder ingevolge art. 58 Fw. Dat schept onduidelijkheid.




