
6 Financiële gevolgen van de afkoelingsperiode
voor de afgekoelde derde, juridische
grondslagen voor een vergoedingsrecht en door
de derde te entameren juridische acties

6.1 Inleiding

Het huidige art. 63a lid 1 Fw bevriest de bevoegdheid van de derde tot verhaal of
opeising tijdelijk. De derde kan zijn bevoegdheid niet dan met machtiging van de
rechter-commissaris uitoefenen. Zolang de rechter-commissaris die machtiging niet
heeft verleend, hoeft de curator het afgekoelde goed in beginsel niet af te geven
(lid 1).1 Aan de curator is echter geen beschikkingsrecht toegekend.2 Daarover wordt
eenvoudigweg in art. 63a Fw niets bepaald.

Indien de derde te horen krijgt dat hij zijn recht tot verhaal of opeising voor een
bepaalde periode even niet kan uitoefenen of er achter komt dat de curator toch over
het goed beschikt dat aan hem toebehoort of waarop hij een zekerheidsrecht heeft,
is van belang te weten welke financiële gevolgen daaraan kleven en welke acties de
derde kan entameren.

Ik schets in 6.2 eerst de financiële consequenties waarbij ik aangeef of de Faillisse-
mentswet dan wel het Burgerlijk Wetboek naar huidig recht een grondslag biedt voor
een eventuele aanspraak aan de derde op een vergoeding ter zake van gebruik en/of
schade.

In 6.3 ga ik nader in op het in het oorspronkelijke wetsvoorstel voorgestelde art.
63a en b Fw en mijn bezwaren daartegen, waarna ik een eigen voorstel doe.

In 6.4 som ik een aantal juridische acties op die de derde kan instellen tijdens
de afkoelingsperiode.

In 6.5 geef ik mijn conclusie.

6.2 Financiële gevolgen voor de afgekoelde derde en juridische grondslagen
voor een vergoedingsrecht

6.2.1 Art. 63a Fw e.v. bevatten geen grondslag voor een vergoeding tijdens de
afkoelingsperiode

In de Faillissementswet is niet geregeld dat de curator over afgekoelde zaken mag
beschikken. Gebruikt de curator een goed van gefailleerde waarop een derde een

1 Soms moet hij wel afgeven vgl. Rb. Amsterdam 2 februari 2005, JOR 2005, 81 (Air Holland). Zie
nader hoofdstuk 7.5.2.

2 Beschikken kan gebruik, verbruik of vervreemden betekenen.
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zekerheidsrecht heeft of een goed dat aan een derde toebehoort, dan bepaalt art. 63a
lid 1 Fw niet dat er een verplichting tot het betalen van een (gebruiks)vergoeding op
de curator rust.

Indien een derde ingevolge art. 63a Fw even pas op de plaats moet maken voor
wat betreft de uitoefening van zijn recht dan wel langer in het faillissement betrokken
blijft, kan deze daardoor nadeel lijden indien hij minder krijgt dan hij zonder afkoe-
lingsperiode zou hebben gekregen. Is dit nadeel te kwalificeren als schade,3 dan vloeit
uit art. 63a lid 1 Fw geen wettelijke verplichting tot vergoeding daarvan voort.

Wel biedt art. 63a lid 2 Fw in beide situaties de mogelijkheid aan de rechter-
commissaris te verzoeken om een voorwaarde aan zijn beslissing te verbinden, bijvoor-
beeld tot betaling van een (schade)vergoeding aan de getroffen derde. Bepaalt de
rechter-commissaris dat, dan dient de curator zich aan die hem opgelegde verplichting
te houden, althans indien de curator die afkoelingsperiode daadwerkelijk benut. Geeft
de curator het afgekoelde goed alsnog vrij of terug aan de rechthebbende, dan geldt
dit natuurlijk niet.

Het huidige art. 63a biedt in lid 2 dus de mogelijkheid voor een op maat gesneden
regeling waar dat vereist is, maar geeft geen (standaard)oplossing voor doorsneegeval-
len. Ik vind dat langslepende procedures (en daarmee gepaard gaande kosten) zoveel
mogelijk voorkomen moeten worden. Dat kan door niet alleen in procedures te denken
maar ook in oplossingen voor standaardgevallen. Zie nader 6.4.

6.2.2 Art. 39 Fw bevat wel een grondslag voor een vergoeding voor één bepaalde
categorie gevallen tijdens faillissement, los van de afkoelingsperiode

Zowel de curator als de verhuurder kan de huur tussentijds beëindigen op een termijn
van ten hoogste drie maanden, indien de gefailleerde huurder is.

Vanaf de faillissementsdatum tot aan de datum van beëindiging van de huur zijn
huurschulden automatisch als boedelschuld aangemerkt ingevolge art. 39 Fw.4 In
de praktijk blijkt de boedel echter vaak leeg te zijn. In dat geval heeft de verhuurder
er daarom veelal belang bij dat hij weer snel over het verhuurde kan beschikken; de
verhuurder zegt de huurovereenkomst op. Ten gevolge van de afkoelingsperiode kan

3 De wetgever heeft het begrip schade overigens niet in de titel/afdeling die speciaal aan schadevergoe-
ding is gewijd of in de toelichting daarop, gedefinieerd. Ook de Hoge Raad heeft de vraag wat schade
is, onbeantwoord gelaten. In de literatuur wordt gesproken over vermindering in iets; een ongunstig
verschil, een nadeel ten opzichte van de oude situatie. Barendrecht e.a., p. 12.

4 Is een roerende zaak in lease gegeven, dan is kern van de prestatie het ter beschikking stellen van
de zaak. Wat dat betreft lijkt het op huur. Zolang huurschulden vanaf de datum van faillissement
automatisch als boedelschuld worden aangemerkt, vind ik daarom dat hetzelfde voor de lessor als
de verhuurder moet gelden en deze dus aanspraak op een boedelschuld moet krijgen. Is destijds
een gebruiksvergoeding afgesproken, dan zou in dat geval richtsnoer voor de hoogte van de vergoe-
ding tijdens de afkoelingsperiode kunnen zijn de (voorheen) geldende leasetermijn, hoewel ik mij
zou kunnen voorstellen dat bepaalde componenten waaruit de leasetermijn is opgebouwd, in een
deconfiture buiten beschouwing blijven. In de leaseprijs kan de leasevorm – operational of financial
lease - een rol spelen.
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de verhuurder echter geen ontruiming vorderen zonder machtiging van de rechter-
commissaris.

Zolang de curator het gehuurde tijdens de afkoelingsperiode niet ter beschikking
van de verhuurder stelt of kan stellen, omdat in het bedrijfspand of de loods nog
goederen van derden opgeslagen zijn die nog moeten worden uitgeleverd, ben ik van
mening dat hij ook al kan hij het gehuurde overigens niet gebruiken, een vergoeding
verschuldigd is gelijk aan de huurprijs.5

Het feit dat een afkoelingsperiode is bepaald, verandert niets aan de aanspraak
van de verhuurder op een boedelvordering ter zake en geeft hem als zodanig geen
aanspraak op een vergoeding daar bovenop. Dat lijkt mij ook niet nodig.

6.2.3 Zijn er grondslagen in het BW aan te wijzen waarop een vergoeding voor
gebruik en/of schadevergoeding is te baseren?

6.2.3.1 Art. 6:162 BW

Zonder machtiging van de rechter-commissaris kan de derde zijn vermogensbestand-
delen niet opeisen tengevolge van de afkoelingsperiode. De curator hoeft die ver-
mogensbestanddelen dan ook voorlopig in beginsel niet terug te geven.6 In dat opzicht
voert de curator de wet uit. Ook al lijdt de derde daardoor schade, zoals vertragings-
schade of waardevermindering door veroudering, er kan dan geen sprake zijn van
een onrechtmatige daad van de curator op grond waarvan hij schadeplichtig zou zijn.

Soms beschikt de curator zonder dat hem daartoe de bevoegdheid is verleend over
de goederen van de getroffen leverancier door bijvoorbeeld de voorraden te vervreem-
den of de grondstoffen te verwerken. In een dergelijk geval wordt een inbreuk gemaakt
op het (eigendoms)recht van de leverancier waardoor bovendien zijn zekerheid teloor
gaat. Indien wordt verbruikt of vervreemd zonder voorafgaande instemming van de
leverancier dan wel zonder aanbod het verschuldigde te betalen is dit onrechtmatig
handelen of nalaten tevens onzorgvuldig op grond van art. 6:162 BW.7

Leidt deze onrechtmatige daad tot aansprakelijkheid dan heeft de leverancier
aanspraak op schadevergoeding, zoals geregeld in art. 6:95 e.v. BW (afdeling 10 inzake
de wettelijke verplichting tot schadevergoeding is regelend recht). Uitgangspunt in

5 Dit dient naar mijn mening ook te gelden indien de huurovereenkomst inmiddels (in de afkoelings-
periode of eventueel voordien) is geëindigd. Vgl. art. 7:225 BW voor het geval de curator het
gehuurde onrechtmatig onder zich houdt na het einde van de huur.

6 Soms kan respectievelijk moet de curator de vermogensbestanddelen wel teruggeven. Zie bijvoorbeeld
Rb. Roermond 19 juli 1993, S 93/4177 en Rb. Amsterdam 2 februari 2005, JOR 2005, 81 (Air
Holland).

7 Overigens kan de rechter op basis van art 6:168 BW een door de schuldeiser gevorderd verbod van
gebruik door de curator afwijzen omdat zulk gebruik op grond van zwaarwegende maatschappelijke
belangen behoort te worden geduld zoals zich kan voordoen indien dat gebruik is aangewezen om
de bedrijfsactiviteiten te kunnen voortzetten. Van Hees/Harmsen, A.6-9.
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art. 6:95 BW is, dat indien er een wettelijke verplichting tot schadevergoeding bestaat,
de vermogensschade op grond daarvan steeds geheel voor vergoeding in aanmerking
komt.8 Ingevolge art. 6:97 BW dient de rechter de schade nauwkeurig vast te stellen
dan wel te begroten om te kunnen komen tot het bedrag van de volledige schade.
Over de vraag wat de volledige schade van de leverancier in kwestie is, (een deel
van) de factuurwaarde van het geleverde, de (doorgaans lagere) marktwaarde of
executiewaarde, dan wel de door de curator gerealiseerde opbrengst kunnen dan
vervolgens uitvoerige discussies worden gevoerd.9 Ook mogelijk is de schadeomvang
te laten bepalen in een opvolgende schadestaatprocedure of door een deskundige.

Belangrijk kan ook zijn het schademoment te bepalen: de datum van de faillietver-
klaring of de dag waarop de afkoelingsperiode is bepaald dan wel het moment waarop
de curator beschikt over het afgekoelde goed.

Desgevraagd kan de rechter zelfs de schade begroten op het bedrag van de door
de onrechtmatige daad genoten winst of een gedeelte daarvan (art. 6:104 BW). Het
gaat weliswaar om een discretionaire bevoegdheid van de rechter, maar deze kan er
wel toe leiden dat de benadeelde derde zelfs meer krijgt dan zijn werkelijk geleden
schade.10 Bezwaarlijk vind ik dat de winst zo ten goede komt aan een individuele
schuldeiser; eventuele winst hoort in de boedel te vallen dan wel ten goede te komen
van de gezamenlijke schuldeisers.11

6.2.3.2 Art. 6:212 BW; art. 6:248 BW en 6:2 BW

Ook op een aantal artikelen in het BW zou de derde onder omstandigheden een
vergoeding kunnen baseren. Ik spits het eerst toe op een voorbeeld uit de praktijk
van een hypotheekhouder, die door een faillissement en een opvolgende afkoelings-
periode wordt ‘overvallen’. Kan de hypotheekhouder zich beroepen op art. 6:212 BW
of op de redelijkheid en billijkheid om zo een vergoeding te verkrijgen?

8 A.R. Bloembergen noemt in zijn noot onder HR 8 november 2000, NJ 2001, 215 deze zuiver
boekhoudkundige benadering van schadebegrip niet meer dan een vertrekpunt, omdat allerlei
‘bezwaren’ aan een recht op vergoeding in de weg kunnen staan. Zo is ook mogelijk bepaalde kosten
met behulp van art. 6:98 BW buiten de sfeer van de vergoedbaarheid te houden, aldus Bloembergen/
Lindenbergh, p. 45.

9 Vgl. bijvoorbeeld Rb. Den Haag 24 juni 1993, F 93/266, waar in de afkoelingsperiode in surseance
was doorgeproduceerd met de op het terrein aanwezige voorraad, waarna in het opvolgende faillisse-
ment van mei 1993 tot in 1996 nog steeds werd geprocedeerd over de omvang van de schade.

10 Als mogelijke rechtsgrond voor winstafdracht wordt in de literatuur volgens Barendrecht e.a. wel
gezien dat iemand niet verrijkt behoort te worden ten koste van een ander door het plegen van een
onrechtmatige daad of dat winstafdracht een juiste sanctie vormt als ten gevolge van onrechtmatig
handelen de winst groter is dan de vergoedbare schade, waarmee de economische prikkel tot het
onrechtmatig handelen wordt weggenomen. Zie voor literatuuropgave verder: Barendrecht e.a., p.
134-135. J.G.A. Linssen, Voordeelsafgifte en ongerechtvaardigde verrijking: een rechtsvergelijkende
beschouwing, 2001, diss. Tilburg, p. 650 acht winstafdracht als een vorm van schadebegroting in
strijd met de doelstellingen en beginselen die ten grondslag liggen aan het schadevergoedingsrecht,
hetgeen zijns inziens betekent dat art. 6:104 BW in feite een dogmatische curiositeit is.

11 Dit probleem is overigens door de curator te ondervangen door voorafgaand overleg met de derde
te plegen, voor zover die getroffen derde bekend is tenminste.
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Door het uitstel van de executie vanwege de afkoelingsperiode blijven de huur-
penningen langer in de boedel vallen dan wanneer de hypotheekhouder de aangekon-
digde veiling wel meteen had kunnen vervolgen. Kan de hypotheekhouder zich met
succes beroepen op art. 6:212 BW? Is er met andere woorden sprake van ongerecht-
vaardigde verrijking van de boedel en verarming van de hypotheekhouder? Daarvan
zal niet snel sprake zijn, zelfs niet indien het huurbedrag het maandelijks aan de
hypotheekhouder verschuldigde bedrag aan rente meermalen overstijgt.12 Doorgaans
zal de boedel eigenaar zijn van het verhuurde of anderszins rechthebbende op de
huurpenningen. Voor zover sprake is van verrijking is deze dan gerechtvaardigd. Van
ongerechtvaardigde verrijking is ook geen sprake indien zoals in de praktijk vaak
geschiedt, de toekomstige huurpenningen bij voorbaat stil zijn verpand aan de hypo-
theekhouder. Die stil verpande vorderingen vallen ingevolge art. 35 lid 2 Fw in de
boedel vanaf de datum van het faillissement. Hetzelfde geldt indien de vorderingen
op naam stil gecedeerd zijn.13 In geval van stille verpanding en stille cessie wordt
op grond van art. 35 lid 2 Fw de boedel weliswaar verrijkt met binnenstromende
huurpenningen, maar dit geschiedt niet ongerechtvaardigd. Laatstgenoemd artikel gaat
uit van de gedachte dat de boedel niet moet kunnen worden benadeeld door een
zodanige levering van goederen die de schuldenaar op de dag van de faillietverklaring
zelf nog niet heeft verkregen.14 Uit de wetsgeschiedenis blijkt overigens niet dat
de wetgever in zijn afwegingen rekening heeft gehouden met het feit dat de hypotheek-
houder door art. 63a Fw als het ware alsnog in het faillissement wordt getrokken en
(tijdelijk) niet kan executeren waardoor op grond van art. 35 lid 2 een aantal maanden
extra huur in de boedel kunnen vloeien. Dit verandert echter niets aan het feit dat
voor zover er al gesproken kan worden van verarming van de hypotheekhouder, deze
niet is veroorzaakt door de afkoelingsperiode maar door het faillissement (art. 35
lid 2 Fw).

Iets anders is dat het niet redelijk lijkt de curator de inkomsten geheel te laten
behouden terwijl de hypotheekhouder in toenemende mate schade15 lijdt door het
uitstel van executie.

Ik kan mij dan ook voorstellen dat in een dergelijke situatie aanleiding kan bestaan
de curator te verplichten de rente te vergoeden aan de hypotheekhouder uit de veel
hogere huurinkomsten die in de boedel vloeien. Dit kan door aan de machtiging of
beschikking van de rechter-commissaris de voorwaarde te verbinden dat de rente wordt
vergoed, waartoe art. 63a lid 2 Fw de mogelijkheid biedt. Zo wordt de curator boven-

12 Vgl. de casus waarover de Rb. Amsterdam 18 maart 1994, S 93/11 had te oordelen. Zie hierover
Van der Aa 1996, p. 712.

13 Vgl. HR 30 januari 1987, NJ 1987, 530: cessie van huurtermijnen stopt bij faillissement (WUH/
Emmerig q.q.).

14 Parl. Gesch. Wijziging Rv. e.a.w. (Inv. 3, 5 en 6), p. 381.
15 Van schade is overigens alleen sprake indien vaststaat dat de verschenen rente niet op het onderpand

kan worden verhaald zoals in het geval van onderdekking.
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dien onder druk gezet om met enige voortvarendheid een gegadigde koper te zoeken
dan wel onderhandelingen af te ronden.16

Of een vordering op grond van ongerechtvaardigde verrijking of op grond van
de redelijkheid en billijkheid soelaas biedt, hangt dus af van de omstandigheden van
het geval.

De afkoelingsperiode vormt daarvoor geen beletsel. Art. 63a Fw biedt de curator
slechts de bevoegdheid vermogensbestanddelen in beginsel niet af te geven of niet
toe te staan dat daarop verhaal wordt gezocht. Uit art. 63a Fw vloeit echter niet voort
dat een eventueel voordeel ten gevolge van het niet afgeven ook in de boedel valt
dan wel daarin moet vallen.

6.2.4 Voorlopige conclusie

Naar huidig recht geeft het opschorten van de bevoegdheid van de derde tot afgifte
of verhaal als zodanig in de inventarisatiefase de ‘wachtende’ derde in beginsel geen
aanspraak op enige vergoeding.17 Er is geen sprake van een normschending. De
curator doet niets onrechtmatigs, hij oefent gewoon zijn wettelijke taak ingevolge art.
63a Fw uit.18 Voor zover er enige schade vanwege de afkoelingsperiode wordt gele-
den, zoals lopende rente en kosten van de af te gelasten veiling bijvoorbeeld, is deze
inherent aan de afkoelingsperiode.19 Indien dit bezwaarlijk is voor de getroffen schuld-
eiser kan/moet deze derde op grond van art. 63a lid 2 Fw maar een machtiging aan
de rechter-commissaris vragen dan wel verzoeken om een speciale voorwaarde te
verbinden aan de beslissing waarin de afkoelingsperiode wordt bepaald/verlengd of
waarin de machtiging wordt geweigerd.

Het eventuele beschikkingsrecht van de curator in de fase waarin hij onderzoekt
of voortzetting of overdracht van het bedrijf mogelijk is, is tot op heden niet in de
wet geregeld. In de literatuur wordt een dergelijke bevoegdheid wel aangenomen.
Ik ga ervan uit dat hoe wenselijk het ook kan zijn dat de curator in die fase over de
afgekoelde goederen kan beschikken in het kader van (het onderzoek van) de (tijdelij-
ke) voortzetting van de bedrijfsactiviteiten dan wel in het kader van (het onderzoek
van) een overdracht van het bedrijf, de curator die bevoegdheid zonder wettelijke basis
– die thans dus ontbreekt – dan wel voorafgaande afspraak met de derde, niet zonder
meer heeft.20

16 Vgl. Rb. Amsterdam 18 maart 1994, S 93/11. Zie hierover Van der Aa, 1995, p. 80 en Van Velten,
Rentebetaling tijdens de afkoelingsperiode, WPNR 6143 (1994), p. 482-483.

17 Vgl. Fikkers 1992, p. 213.
18 Op straffe van eventuele aansprakelijkheid dient de curator wel een zorgplicht in acht te nemen

ten aanzien van de afgekoelde goederen, die onder meer bewaking en verzekering inhoudt, zoals
De Liagre Böhl 1991, p. 208 opmerkt en zoals met instemming aangehaald door Fikkers 1992, p.
213.

19 Aldus Verstijlen, 1998, p. 196, die mij aldaar in noot 30 (niet ten onrechte) tot de andersdenkenden
rekent. Intussen is bij mij sprake van voortschrijdend inzicht en ben ik bekeerd.

20 Ik kom daarop uitvoerig terug in hoofdstuk 7.4.
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Beschikt de curator toch over de afgekoelde zaken, dan moet de schuldeiser/
rechthebbende een andere grondslag vinden waarop hij eventueel een aanspraak voor
vergoeding kan baseren. Al naar gelang de feiten en omstandigheden kunnen de art.
39 Fw en de art. 6:162, 6:2 of 6:212 BW21 een grondslag voor een vordering tot
vergoeding voor gebruik of van schade vormen.

Bezwaarlijk is vooral dat bij gebreke van een expliciete regeling in (lid 1 van)
art. 63a Fw, telkens opnieuw een uitgebreide discussie kan ontstaan niet alleen over
de grondslag waarop de derde aanspraak kan maken op een vergoeding voor gebruik
resp. van de schade maar vooral ook over de hoogte van de schadevergoeding; zonder
een regeling in art. 63a of elders in de Faillissementswet is immers bij de vraag over
de hoogte van de schadevergoeding het regelende recht van art. 6:95 BW van toepas-
sing, dat uitgaat van de volledige schade.

Voor deze discussie heeft de curator doorgaans in de afkoelingsperiode geen tijd.
Overigens hoeft die discussie niet per definitie in de afkoelingsperiode gevoerd dan
wel afgerond te worden.

6.3 Naar een grondslag in de Faillissementswet voor een vergoeding voor
gebruik en/of schade tijdens de afkoelingsperiode

6.3.1 Het destijds voorgestelde art. 63a en b Fw en mijn bezwaren daartegen

Eind vorige eeuw is het voorstel tot wijziging van de Faillissementswet in verband
met het bevorderen van de effectiviteit van surseance en faillissement gelanceerd
waarin ook de afkoelingsperiode wordt herzien. Aan de commissie Kortmann is
uitdrukkelijk de opdracht meegegeven het voorstel dienaangaande in zijn advies te
betrekken.

Mede daarom ga ik nu in op het in nr. 2 herdruk22 voorgestelde art. 63a en b
Fw, dat later in de nota van wijziging in nr. 6 grondig is aangepast. Voor zover
relevant voor mijn onderzoek houdt dit het volgende in:
- art. 63a lid 3 Fw: de rechter-commissaris kent een naar redelijkheid te bepalen

vergoeding toe aan de derde die zijn rechten tot verhaal of opeising niet kan
uitoefenen, onder toevoeging dat die vergoeding een boedelschuld is. Dit is een
schadevergoeding.

- art. 63b lid 4 Fw: indien de curator gebruik maakt van zijn beschikkingsbevoegd-
heid kent de rechter-commissaris aan degene die daardoor schade lijdt een in
redelijkheid te bepalen (schade)vergoeding toe, die hem zoveel mogelijk in de

21 Kortmann 1994, p. 152 houdt deze grondslag in het algemeen voor mogelijk voor een getroffen
derde. In de praktijk lijkt mij een dergelijke vordering niet zo makkelijk te realiseren. Zie het
voorbeeld hierboven onder 6.2.3.2. Er moet niet alleen sprake zijn van een ongerechtvaardigde
verrijking van de boedel, maar ook van een verarming van de derde. Heeft de derde ter zake van
zijn vermogensschade een vordering uit wanprestatie of onrechtmatige daad ter beschikking jegens
de boedel, dan is er theoretisch al geen sprake meer van verarming. Vgl. Van Maanen, p. 50.

22 Zie Kamerstukken II 1999/2000, 27 244, nr. 2 (herdruk), p. 3-4.
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positie brengt waarin hij zou hebben verkeerd indien er geen afkoelingsperiode
was afgekondigd. Ook nu wordt toegevoegd dat die vergoeding een boedelschuld
is.

Uit alinea 46 van de Toelichting op art. 63a lid 3 Fw23 blijkt dat de werkelijke schade
die door de derde is geleden als richtsnoer moet worden gehanteerd, zonder dat deze
schade exact dient te worden berekend. Hetgeen andere schuldeisers op hun vordering
hebben of zullen ontvangen speelt geen rol bij de bepaling van de schadevergoeding.

Uit alinea 49 van de Toelichting op art. 63a lid 3 Fw24 blijkt dat de rechter-
commissaris bij het toekennen van een vergoeding alle omstandigheden in aanmerking
kan nemen, waaronder de omstandigheid dat de rechthebbende uiteindelijk later wordt
voldaan dan het geval zou zijn geweest zonder afkoelingsperiode.

Bezwaren tegen het voorgestelde art. 63a lid 3 Fw
Met het voorstel om aan de curator een beschikkingsrecht toe te kennen, ben ik het
eens. Zo geeft men de curator een instrument in handen om handelend te kunnen
optreden. Natuurlijk moeten daarbij de rechten van derden in de wet worden gewaar-
borgd, maar tegen de voorstellen daaromtrent in het voorstel heb ik bezwaren.

De keuze voor toekenning van een vergoeding zelfs in de situatie dat louter sprake
is van opschorting van de bevoegdheid tot verhaal of opeising, gaat mij te ver. Uit
mijn onderzoek is mij gebleken25 dat derden de curator even rust gunnen om te
inventariseren, zeker indien de afkoelingsperiode in de aanvang van de deconfiture
is bepaald. Terecht mijns inziens, omdat zo een van de doelstellingen van de afkoe-
lingsperiode kan worden gerealiseerd. Ik heb daarbij de indruk gekregen dat derden
er in het algemeen geen onoverkomelijke problemen mee hebben, indien niet meteen
een vergoeding wordt betaald. Doorgaans begint een derde zich daarover pas te roeren
indien een verlenging van de afkoelingsperiode wordt gevraagd dan wel indien hij
na verloop van tijd de indruk krijgt dat er geen zicht is op continuïteit van de onder-
neming. Tijdige en goede informatie van derden door de curator over de gang van
zaken is dan ook essentieel.

Bezwaren tegen het voorgestelde art. 63a lid 4 Fw
Het uitgangspunt bij de omvang van de schadevergoeding dat de derde zoveel mogelijk
in de positie moet worden gebracht waarin hij zou hebben verkeerd indien geen
afkoelingsperiode was afgekondigd, dan wel dat richtsnoer de werkelijke schade is,
lijkt mij onjuist. Enerzijds belast men de boedel op voorhand met nog meer (boe-
del)schulden voordat de curator zijn werkzaamheden heeft kunnen aanvangen. Immers
aan schulden was al geen gebrek, er is niet voor niets een faillissement uitgesproken.
Anderzijds maakt men de derden waarschijnlijk blij met een dode mus. De meeste
faillissementen eindigen immers door opheffing bij gebrek aan baten. Het faillissement

23 Kamerstukken II 1999/2000, 27 244, nr. 3 p. 12.
24 Kamerstukken II 1999/2000, 27 244, nr. 3, p. 13.
25 Zie Van der Aa 1995, p. 77-78.
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is niet meer het moment om de boom op te tuigen en voor derden vol te gaan hangen
met aanspraken, die doorgaans niet gerealiseerd kunnen worden.

De toevoeging dat de toegekende vergoeding naar redelijkheid wordt bepaald,
is evenmin geruststellend. Het zet de deur wagenwijd open voor uitgebreide discussies
over de vraag wat ‘redelijk’ is. Ik vind dat de curator zich in of door de afkoelings-
periode volop met de afwikkeling van een faillissement moet kunnen bezighouden.
Een incidentele procedure hoort daar ook bij, maar niet met alle derden die ook maar
door de afkoelingsperiode in het faillissement worden betrokken. De afkoelingsperiode
wordt zo een paradijs voor advocaten en een nachtmerrie voor toch al overbelaste
rechters.

6.3.2 Mijn voorstel om de rechten van de derden beter te waarborgen

Ik denk dat de rechten van derden beter te waarborgen zijn door een reëlere voorstel-
ling van zaken te geven en door in de wet duidelijk aan te geven:
- wanneer (g)een aanspraak kan worden ingesteld en
- wat de grens van een eventuele aanspraak kan zijn om zo het debat over eventuele

aanspraken te kunnen afsnijden.

Mijn uitgangspunten zijn:
- Ken de curator een beschikkingsrecht toe.26

- De derde moet in beginsel van tevoren kunnen weten wanneer hij een aanspraak
op een vergoeding ter zake van gebruik en/of schade heeft.

- Die vergoeding moet zo hoog zijn dat zijn neiging om zijn belangen veilig te
stellen in het zicht van het faillissement wordt verminderd27 maar

- anderzijds ook zo laag dat hij niet gaat zitten wachten op het faillissement, in
de wetenschap of verwachting dat hij er dan toch wel uit zal springen.

- Partijen proberen in eerste instantie zelf tot een oplossing te geraken; lukt dat niet
dan beslist de rechter-commissaris op basis van een taxatierapport over de hoogte
van de vergoeding; van de beslissing van de rechter-commissaris staat geen hoger
beroep open.

26 De beschikkingsbevoegdheid, of beter het ontbreken daarvan, is in hoofdstuk 3.4 vanuit het doel
en de strekking van de afkoelingsperiode benaderd en in hoofdstuk 7.4 in het kader van de aansprake-
lijkheid van de curator.

27 Vgl. advies Raad van State van 4 april 2000 en het nader rapport van 17 juli 2000, Kamerstukken
II, 1999/2000, 27 244, A.
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Mijn voorstel luidt:
1. Neem in de wet op wanneer de afgekoelde schuldeiser al dan niet een aanspraak

op (schade)vergoeding heeft.

a. in beginsel geen aanspraak op vergoeding, indien alleen de rechten van derden
worden opgeschort. Ik licht dit toe aan de hand van twee voorbeelden: vertragingsrente
en waardevermindering.

Vertragingrente. Indien door de afkoeling schade optreedt in de vorm van vertra-
gingsrente, is daarvan ingevolge art. 128 Fw uitsluitend vergoeding mogelijk indien
en voor zover de in zekerheid verbonden goederen voldoende opbrengen voor de
hoofdsom plus rente tot aan de datum van faillissement en de daarna verschenen rente.
Art. 128 Fw geldt thans uitsluitend voor de pandhouder en hypotheekhouder indien
deze zich binnen faillissement als schuldeiser op de boedel trachten te verhalen. Art.
128 Fw speelt geen rol indien de pandhouder en hypotheekhouder zich als separatist
buiten faillissement verhalen omdat verificatie dan niet aan de orde is.

Art. 128 Fw geldt thans niet voor bijvoorbeeld een leverancier onder eigendoms-
voorbehoud. De leverancier onder eigendomsvoorbehoud hoeft immers thans niet te
executeren. Vaak strekt zijn eigendomsvoorbehoud in wezen tot zekerheid voor zijn
vordering. De leverancier blijkt weliswaar eigenaar van de geleverde zaken zolang
deze niet betaald zijn, maar vaak heeft hij in feite al ‘afscheid’ van zijn zaken geno-
men; er is dus eigenlijk sprake van een eigendom met een zekerheidskarakter.28 Het
zou dan meer voor de hand liggen hem in die situatie de bevoegdheid van verhaal
te geven in plaats van die van opeising.29 Voor de toekomst zou ik wel willen uitgaan
van een verhaalsrecht en een executieplicht voor de leverancier, die een uitgebreid
eigendomsvoorbehoud heeft bedongen. Uitgaande van een executieplicht bepleit ik
uitbreiding van art. 128 Fw tot andere schuldeisers die in wezen een verhaalsrecht
hebben. Mocht de rechtspositie van de leverancier ook in de toekomst ongewijzigd
blijven, dus zonder executieplicht, dan kan hij zijn zaak terughalen en heeft hij art.
128 Fw niet nodig.

Waardevermindering. Indien door de afkoeling schade optreedt in de vorm van
waardevermindering door veroudering (dus niet door gebruik), acht ik deze inherent
aan de afkoelingsperiode. In situaties dat dit apert onredelijk uitpakt, zoals bij kostbare
zaken met een korte economische levensduur, is bezwaar bij de rechter-commissaris
mogelijk nadat partijen eerst getracht hebben er onderling uit te komen. De rechter-
commissaris beslist op het bezwaar op basis van een uit te brengen taxatierapport.
Van deze beslissing op het bezwaar is geen hoger beroep mogelijk.

28 Zie over het zekerheidskarakter van het eigendomsvoorbehoud: Van der Aa 1995, p. 78; Verstijlen
1996, p. 226: het pleegt de leverancier niet te gaan om de zaak zelf maar om het voldaan krijgen
van zijn vordering.

29 Vgl. het Duitse recht, waar ook sprake is van een duaal eigendomsvoorbehoud en onderscheid wordt
gemaakt al naar gelang het om het einfacher, verlängerter of erweiterter Eigentumsvorbehalt gaat.
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b. wel een aanspraak op vergoeding indien de curator over afgekoelde goederen
beschikt in de zin van vervreemding of verbruik.

Dit betekent dat indien de voorraden onverwerkt/ongebruikt blijven liggen, de
curator dus niets hoeft te vergoeden. Dit zal doorgaans het geval zijn in de periode
van inventarisatie. Zodra de curator weet van wie de voorraden zijn én dat hij deze
niet gaat verbruiken, zal hij de rechthebbende in de gelegenheid moeten stellen op
een door de curator te bepalen dag of op een ander moment zijn zaken terug te halen.
Het is wenselijk dat de schuldeiser/rechthebbende die ophaaldag dan natuurlijk wel
benut.30 Na een verzoek van de schuldeiser/rechthebbende om teruggave kan de
curator niet met een beroep op de afkoelingsperiode besluiten gewoon niet terug te
geven en de voorraad staaldraad intussen ‘gewoon’ laten liggen verroesten of de
voorraad vis laten verrotten. Voor zover de schade wordt veroorzaakt door toedoen
van de curator en als onrechtmatige daad kan worden gekwalificeerd, moet die vergoed
worden.31

c. wel een aanspraak op vergoeding indien de curator over afgekoelde goederen
beschikt in de zin van gebruik, indien het gebruik de kern van de prestatie raakt (dat
is dus in beginsel wel het geval bij huur of lease, maar niet bij pand, hypotheek,
eigendomsvoorbehoud). De curator die het verhypothekeerde bedrijfspand van gefail-
leerde gebruikt, is dus geen vergoeding aan de hypotheekhouder verschuldigd. Is het
bedrijfspand verhuurd, dan is de curator wel een vergoeding verschuldigd aan de
verhuurder.32

d. wel een aanspraak op vergoeding indien overigens door toedoen van de curator
schade wordt toegebracht (waardevermindering door gebruik of door beschadiging;
schending van de zorgplicht van de curator, ondeugdelijke bewaking/bewaring,
onderverzekering).

2. Geef een grens aan voor de omvang van de vergoeding voor gebruik, verbruik
of vervreemding en/of schadevergoeding.

Factoren die van belang kunnen zijn bij het bepalen van de omvang van de vergoeding
voor beschikking:

30 Weliswaar niet op straffe van verlies van rechten, maar als de leverancier geen gebruik maakt van
de eventuele ophaaldag, heeft dat mijns inziens wel invloed op de omvang van de aansprakelijkheid
van de curator voor de schade, doordat de leverancier die schade niet heeft beperkt. Er is wellicht
sprake van eigen schuld aan de schade. Zie de casus van Mobell in hoofdstuk 3.2.3.5.

31 Er kan voor deze schade ook een andere oorzaak zijn, bijvoorbeeld geen stroomtoevoer of geen
toegang tot het pakhuis of perceel waar is opgeslagen, omdat de retentor een hek om het terrein
heeft gezet of de toegangsdeur heeft afgesloten.

32 Zie art. 7:225 BW voor de situatie dat de curator het gehuurde na het einde van de huur onrechtmatig
onder zich houdt.
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- de aard van de inbreuk (gebruik, verbruik of vervreemding).33

- de aard van het recht, waarop inbreuk wordt gemaakt: dit is niet identiek aan de
vraag of de schuldeiser het recht van opeising of recht van verhaal heeft.34

a. Bij beschikking in de zin van vervreemding of verbruik van een goed dat de derde
op grond van reële eigendom kan opeisen, hoeft er niets geregeld te worden. Het is
evident dat de curator reële eigendom (van bijvoorbeeld een huurauto) niet mag
vervreemden. Deze situatie wordt afdoende bestreken door een actie op grond van
onrechtmatige daad tegen de curator.

b. Bij beschikking in de zin van vervreemding of verbruik van een goed dat de derde
op grond van zijn eigendom met een zekerheidskarakter kan opeisen dan wel waarop
hij verhaal kan halen, geldt als ondergrens: het bedrag dat door de curator kan worden
voldaan om het ‘zekerheidsgoed’ te lossen; als bovengrens: de executiewaarde; bij
gebreke van lossing is de executiewaarde niet het vertrekpunt maar het eindpunt van
de discussie.35

Het belangrijkste is dat snel en rechtvaardig knopen worden doorgehakt. Ik stel
mij voor dat partijen daartoe eerst zelf de gelegenheid krijgen om tot overeenstemming
te geraken. Komen partijen er onderling niet uit, dan bepaalt de rechter-commissaris
op verzoek van (een van) partijen de waarde op basis van een taxatierapport van een
erkend bureau. De kosten van dat rapport zijn aan te merken als executiekosten. Hoger
beroep tegen de beslissing van de rechter-commissaris moet worden uitgesloten.

3. Als een recht op vergoeding voor gebruik en/of schade tijdens de afkoelingsperiode
wordt toegekend, is die vergoeding een boedelschuld.

Door vooraf duidelijkheid te verschaffen, zal mijn voorstel in de praktijk tot minder
discussie leiden; overigens bevat het meer waarborgen voor de derden dan het huidige
recht of het voorgestelde recht.

33 Verstijlen 1998, p. 346 e.v. noemt deze en de volgende factor in verband met de persoonlijke
aansprakelijkheid van de curator.

34 Is sprake van een verhaalsrecht dan gaat het om verhaal op de opbrengst bij wijze van zekerheid.
Bij het recht van opeising kan het gaan om het behouden van het eigendomsverband, dus om de
zaak zelf (reële eigendom); bij het recht van reclame en bij het eigendomsvoorbehoud is wel sprake
van opeising maar (meestal) niet van reële eigendom: deze verkoper heeft doorgaans niet zozeer
belang bij het behouden van een eigendomsverband met de zaken zelf als wel bij het ontvangen
van de koopprijs. Vgl. inzake het eigendomsvoorbehoud: EHRM 23 februari 1995, BNB 1995, 262.
Zie hierover ook Verstijlen 2006b, p. 19.

35 Vgl. Verstijlen 2005b, p. 48 e.v.
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6.4 Enkele juridische acties van de derde tijdens de afkoelingsperiode36

Welke acties kan de derde eigenlijk ondernemen als zijn (zekerheids)recht in het
gedrang komt of dreigt te komen?
i De derde kan een machtiging vragen aan de rechter-commissaris om de zaak

alsnog uit de boedel op te eisen dan wel zich te verhalen op het boedelbestanddeel;
art. 63a lid 1 Fw.

Wordt de machtiging geweigerd, dan kan de derde daartegen hoger beroep
instellen bij de rechtbank (art. 67 Fw).

ii De derde kan er bij de rechter-commissaris op aandringen aan de (verlengde)
afkoelingsperiode of aan de geweigerde machtiging (alsnog) een voorwaarde te
verbinden ter beperking of tot vergoeding van het door hem geleden of te lijden
financieel nadeel (art. 63a lid 2 Fw).

Stel dat de curator over bepaalde afgekoelde vermogensbestanddelen zou willen
beschikken en de derde heeft daar op zichzelf geen bezwaar tegen mits zijn
aanspraken op betaling worden gewaarborgd. De derde kan dan de rechter-commis-
saris verzoeken om aan zijn beslissing om de machtiging te verlenen of aan zijn
opvolgende beslissing inzake de afkoelingsperiode een ontbindende voorwaarde
te verbinden, dat indien niet binnen vijf dagen door de curator aan de voorwaarde
wordt voldaan, de (verlengde) afkoelingsperiode eindigt dan wel de machtiging
(alsnog) wordt verleend na vijf dagen. Na vervulling van de ontbindende voorwaar-
de kan de derde alsnog zijn bevoegdheid tot verhaal of opeising uitoefenen. Ook
kan gekozen worden voor een opschortende voorwaarde: in dat geval dient de
voorwaarde te worden verbonden aan de machtiging dat de curator de derde niet
binnen vijf dagen heeft betaald dan wel binnen dat tijdsbestek geen zekerheid
heeft gesteld. Blijft betaling dan wel zekerheidsstelling binnen vijf dagen achter-
wege dan kan de derde alsnog zijn vermogensbestanddelen ophalen. Intussen heeft
de curator de afgekoelde goederen niet mogen verwerken of daarover anderszins
mogen beschikken.

iii De derde kan op voorhand protesteren tegen verlenging dan wel gebruik etc.; mede
gelet op de korte tijdsspanne kan een dergelijke informele actie heel effectief
werken, omdat dit aanleiding kan vormen tot het voorafgaand horen van de derde,
het inwinnen van nadere informatie door curator, die dan beter beslagen ten ijs
kan komen én door de rechter-commissaris die, goed geïnformeerd, daardoor op
zijn beurt beter en sneller kan beslissen.

iv De derde kan hoger beroep instellen tegen de afgekondigde afkoelingsperiode;
art. 67 Fw.

v De derde kan een kort geding entameren. Ook al is in art. 63a Fw een specifieke
rechtsgang gecreëerd voor de derde en al is de rechter-commissaris specifiek
aangewezen om te beslissen om aan de derde al dan niet een machtiging te
verlenen om zijn bevoegdheid tijdens de afkoelingsperiode toch te mogen uitoefe-

36 Processuele aspecten van de afkoelingsperiode komen in dit onderzoek niet expliciet aan de orde.
Zie daarover in het bijzonder Van der Aa 1994, p. 107 -109; 1995a, p. 73-76; 1995b, p. 55-62.
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nen, dit neemt niet weg dat de voorzieningenrechter aanvullend bevoegd blijft
om een voorlopige voorziening te geven indien de derde dit vordert. Zo kan de
derde in geval van dreigende schade een gebruiksverbod vorderen op grond van
een onrechtmatige daad van de curator dan wel afgifte in geval van misbruik van
bevoegdheid door de curator.

Bij een gebruiksverbod plaats ik twee kanttekeningen. Van belang is in de
eerste plaats dat de voorzieningenrechter net als de rechter-commissaris het
maatschappelijke belang zal laten meewegen indien de derde een gebruiksverbod
vordert tegen de curator, die de afgekoelde zaak gebruikt dan wel wil gebruiken.
Gaat het om de voortzetting van de onderneming waarvoor bestanddelen van de
derde beslist nodig zijn en betekent een gebruiksverbod in feite een voortijdige
stillegging van het bedrijf van de schuldenaar, dan heeft de voorzieningenrechter
de bevoegdheid die vordering af te wijzen op grond van zwaarwegende maatschap-
pelijke belangen (art. 6:168 BW).37

In de tweede plaats zal sprake kunnen zijn van misbruik van bevoegdheid
aan de kant van de derde. In dat geval zal de rechter de verbodsvordering tot ge-
of verbruik afwijzen.

Misbruik van bevoegdheid kan worden aangenomen op een van de in art. 3:13
lid 2 BW genoemde gronden: de uitoefening van de bevoegdheid met geen ander
doel dan een ander te schaden of de uitoefening van de bevoegdheid met een ander
doel dan waarvoor zij is verleend of de uitoefening van de bevoegdheid in geval
men, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefe-
ning en het belang dat daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot die
uitoefening had kunnen komen.

Lindijer signaleert dat in de literatuur op grond van de jurisprudentie daarnaast
nog een vierde grond is onderkend, bestaande in het ontbreken van elk ‘redelijk
belang’ bij de uitoefening van een bevoegdheid. Zijns inziens staat alsdan niet
de onevenredigheid van belangen voorop maar het ongeoorloofde karakter van
het belang dat een partij met de bevoegdheidsuitoefening beoogt te dienen. In
bepaalde situaties is dat criterium beter bruikbaar.38

Van misbruik van bevoegdheid tijdens de afkoelingsperiode is overigens niet
reeds sprake indien de derde zijn eigendomsrecht als breekijzer hanteert om meer
en/of snel(ler) betaling te verkrijgen van de curator. Anderzijds zal een gebruiks-
verbod met een beroep op zijn eigendomsrecht juist tijdens de afkoelingsperiode
eerder als misbruik kunnen worden betiteld. Immers door de afkoelingsperiode
kan de derde het afgekoelde goed sowieso niet opeisen of zich daarop verhalen.
Als die derde dan stelt dat de curator het ook niet mag gebruiken, dan heeft
niemand nog iets aan die afgekoelde zaak.

37 Zie Asser/Hartkamp deel III, nr. 118 h en 119 over het belang van werkgelegenheid en het milieu-
belang.

38 Zie over het leerstuk misbruik van bevoegdheid nader: Lindijer, nr. 539 e.v.
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De derde kan op zijn beurt afgifte jegens de curator vorderen indien de curator
afgifte weigert met een ander doel dan waarvoor de afkoelingsperiode is bedoeld
(misbruik van bevoegdheid, art. 3:13 BW).39

vi De derde kan de zaak, waarop hij rechten claimt, feitelijk aan de afkoeling onttrek-
ken. (Vergelijk het onttrekken van een zaak aan een beslag). Deze vorm van
eigenrichting is in strijd met de wet en zal doorgaans ook overigens onrechtmatig
zijn omdat het onzorgvuldig is, in het bijzonder tegenover de curator, indien deze
gehinderd wordt in de uitoefening van zijn wettelijke taak.

Wat kan de derde niet
De derde kan niet op basis van art. 69 Fw bij de rechter-commissaris opkomen tegen
het gebruik of verbruik door de curator van de zaak die hij als derde ingevolge art.
63a Fw niet kan opeisen of waarop hij zich niet kan verhalen, of een bevel uitlokken
dat de curator het voorgenomen gebruik of verbruik van die zaak nalaat.40

Art. 69 Fw geeft de schuldeisers en de gefailleerde invloed op het beheer over
de failliete boedel. Menen zij dat bij dat beheer fouten zijn gemaakt, dan kunnen zij
de rechter-commissaris te hulp roepen om deze fouten bij de afwikkeling van de boedel
te laten herstellen of voorkomen. De rechter-commissaris toetst het beleid van de
curator in volle omvang, ook als doelmatigheidsaspecten aan de orde zijn.41

Art. 69 Fw stelt schuldeisers niet in de gelegenheid op deze eenvoudige wijze
hen persoonlijk toekomende rechten tegenover de boedel geldend te maken. Art. 69
is niet bedoeld om een schuldeiser invloed te laten uitoefenen op de behandeling van
zijn persoonlijke belangen.

Wil de schuldeiser tijdens de afkoelingsperiode een vermogensbestanddeel opeisen
of zich daarop verhalen, dan is bij uitstek een individueel belang aan de orde.

De schuldeiser mag uiteraard zijn eigen belang nastreven, maar art. 63a Fw kent
daarvoor een eigen regeling in lid 1 en 2: de derde kan een machtiging vragen of
voorwaarden aan de beslissing laten verbinden. Beroep op de rechter-commissaris
ingevolge art. 69 Fw is niet mogelijk, zolang niet een belang van schuldeisers bij
beheer van de boedel in het geding is.

6.5 Conclusie

In dit hoofdstuk zijn enkele juridische mogelijkheden naar huidig recht voor de
schuldeiser/rechthebbende tijdens de afkoelingsperiode genoemd nadat in het bijzonder
aandacht is besteed aan een recht op (schade)vergoeding, de eventuele juridische

39 Vgl. hoofdstuk 7.5, waarin ik de situatie behandel dat de curator niet (meer) het recht heeft het
afgekoelde goed (langer) vast te houden.

40 Ten onrechte anders: S. Franken, Insolventierecht als een corporate governance mechanisme, in:
Ondernemingsrecht 2005, p. 477.

41 Vgl. bijvoorbeeld HR 10 mei 1985, NJ 1985, 791, 792 en 793. Zie nader Verstijlen 1998, p. 372
en Polak/Wessels, nr. 4228 e.v.
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grondslagen daarvoor, bij gebreke van een daarop toegesneden wettelijke regeling
en de factoren die bij de omvang van de (schade)vergoeding een rol kunnen spelen.

Daaruit blijkt dat er in de Faillissementswet zelf geen bepalingen zijn opgenomen
om de afgekoelde rechten van derden te waarborgen. De derde is daardoor aangewezen
op zijn eigen inventiviteit (dan wel die van zijn advocaat) ten aanzien van het ver-
mogensrecht en anders nagenoeg geheel afhankelijk van anderen, in het bijzonder
van een zorgvuldige curator en/of een oplettende rechter-commissaris die zijn belangen
wel in het oog houden, ook al is de vraag of dit hun taak is. Die laatst gestelde vraag
belicht ik in de hoofdstukken hierna over de curator en rechter-commissaris.

Ik heb voorgesteld in de Faillissementswet zelf een aanspraak op vergoeding te
regelen voor de derde en tevens suggesties gedaan op welke wijze verdere discussie
over de omvang van de vergoeding kan worden gereguleerd. In de wetenschap dat
de afkoelingsperiode in faillissement soms wel vier maanden kan duren heb ik tot
slot een aantal juridische acties genoemd die de derde intussen kan instellen om indien
nodig zelf voor zijn belangen op te komen.




