
7 De curator en de afkoelingsperiode

7.1 Inleiding

Alvorens ik de taak en bevoegdheden van de curator tijdens de afkoelingsperiode
behandel, ga ik in 7.2 in op het afkondigen van een afkoelingsperiode en de rol van
de curator daarbij.

Meestal neemt de curator het initiatief tot een verzoek aan de rechter-commissaris
om een afkoelingsperiode te bepalen. Ik geef een aantal voorbeelden uit de praktijk
waarin de curator een dergelijk verzoek heeft gedaan. Tevens schets ik de gevolgen
indien de curator juist geen afkoelingsperiode heeft verzocht, terwijl daartoe achteraf
gezien wel reden was geweest.

Zodra een afkoelingsperiode is bepaald, krijgt de curator de tijd om te inventari-
seren en plannen te maken over de afwikkeling van het faillissement via liquidatie,
sanering van de onderneming of een activatransactie. De curator heeft in dat kader
in beginsel – omdat zijn keuze wel consequenties kan hebben voor zijn eventuele
aansprakelijkheid in persoon en/of in hoedanigheid indien hij door die keuze inbreuk
maakt op een recht van een derde en/of jegens deze derde onzorgvuldig handelt –
de keuze de afgekoelde goederen:
- niet af te geven (7.3)
- erover te beschikken (7.4)
- vrij te geven (7.5).
In 7.6 ga ik in op eventuele overige plichten van de curator in het kader van de
afkoelingsperiode, zoals de inventarisatieplicht en de zorgplicht.

In 7.7 behandel ik een eventueel recht op een boedelbijdrage. Meestal claimt de
curator wel een boedelbijdrage van de derde, indien hij medewerking verleent aan
een onderhandse verkoop. Maar de wetgever heeft de curator geen recht op die
(geld)middelen toegekend, ook niet indien hij goederen tijdens de afkoelingsperiode
te gelde maakt, waarop derden zekerheidsrechten hebben. Doorgaans beroept de curator
zich op de separatistenregeling. De vraag is enerzijds wat de juridische status van
deze regeling is. Anderzijds is van belang in hoeverre dergelijke regels bindend zijn
en zo ja, voor wie. In dit verband ga ik in op Glebbeek/curator Amho1 en Tulip/
curatoren Micro Macro.2

1 HR 3 december 1993, NJ 1994, 176.
2 Rb. Den Haag 16 juni 1993, NJ 1995, 205.
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Waar dat mijn inziens functioneel en inspirerend kan zijn, betrek ik het Duitse
recht in mijn betoog. Dit is in het bijzonder het geval bij de beschikkingsbevoegdheid
van de curator.

Tot slot geef ik in 7.8 mijn conclusies weer, waarin ik tevens het mijns inziens
wenselijke recht schets.

7.2 Doel en zin van het al dan niet bepalen van een afkoelingsperiode3

7.2.1 Inleiding

In de eerste jaren na de invoering van de afkoelingsperiode in 1992 was de opvatting
bij curator en rechter te bespeuren dat beter nog even gewacht kon worden met het
verzoek om een afkoelingsperiode: immers de maximale periode was kort (de duur
bedroeg een maand, exclusief eventuele verlenging met maximaal een maand) en de
curator had dan als het ware zijn kruit nog niet verschoten in het geval er echte
noodzaak tot afkoeling bestond.4 De afkoelingsperiode kon in beginsel op ieder tijdstip
tijdens faillissement ingaan en dus ook eerst een paar maanden na de uitspraak
betreffende de faillietverklaring worden afgekondigd. Uit mijn onderzoek op rechtban-
ken (dossieronderzoek), gesprekken met rechters, curatoren en advocaten van derden
tot op heden heb ik de indruk overgehouden dat er in het algemeen begrip voor bestaat
dat de curator in de eerste weken van het faillissement behoefte heeft aan een afkoe-
lingsperiode, omdat dan nog niet alle eigendomsverhoudingen en rechten van betrokke-
nen in kaart zijn gebracht. Dat begrip neemt af naarmate het langer geleden is dat
het faillissement is uitgesproken.

Sinds de wetswijziging van 20055 bestaat er mijns inziens voor de curator minder
reden om een verzoek (om een afkoelingsperiode af te kondigen) nog enige tijd achter
de hand te houden voor noodsituaties, nu de maximale termijn twee maanden bedraagt
exclusief twee maanden verlenging.

Ik acht het door die verdubbelde duur ook niet langer nodig dat de afkoelingsperio-
de in beginsel op ieder tijdstip tijdens faillissement kan ingaan, zoals nu nog het geval

3 Dit is een nadere uitwerking aan de hand van voorbeelden uit de praktijk van hoofdstuk 3.3.
4 Vgl. brief van de griffier van de rechtbank Rotterdam van 16 augustus 1995 aan mr. Morée, die

op verzoek van het ministerie van Financiën een onderzoek naar de toepassing van de art. 63a en
241a Fw heeft ingesteld; van de enquête onder de faillissementsgriffies naar de toepassing van de
artikelen 63a en 241a Fw is op 5 januari 1996 door de Rijksadvocaat verslag gedaan aan het
ministerie van Financiën. Zie voor een concreet voorbeeld Rb. Dordrecht 3 maart 1994 R 94/5089,
waarin de rechtbank te kennen geeft vooralsnog geen aanleiding te zien om het verzoek om een
afkoelingsperiode te bepalen in te willigen. In het verzoekschrift ontbrak daartoe een genoegzame
onderbouwing. Zie nader Van der Aa 1995, p. 73 onder het kopje: verzoeker en belang bij een
verzoek.

5 Wet van 24 november 2004 in verband met het bevorderen van de effectiviteit van surseance van
betaling en faillissement (Stb. 615).
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is.6 Ik ben tot de bevinding gekomen dat de curator in het algemeen vooral in de
hectiek van de eerste weken van het faillissement behoefte aan een afkoelingsperiode
heeft. Het lijkt mij dan ook juister tegenover de af te koelen derde om als regel te
hanteren dat de afkoelingsperiode alleen in de beginfase wordt afgekondigd. Sinds
de langere duur van de afkoelingsperiode vanaf 2005 acht ik het ten opzichte van
de af te koelen derde ook minder juist dat in een later stadium van het faillissement
te doen, tenzij de curator daarvoor een heel goede reden heeft. De rechter zou naarmate
het faillissement langer duurt, wat mij betreft dan ook hogere eisen mogen stellen
aan de motivering van het late(re) verzoek door de curator.

Wellicht is het voor alle betrokkenen nog wenselijker dat de afkoelingsperiode niet
langer telkens afzonderlijk moet worden bepaald, maar voortaan als gevolg van de
faillietverklaring kan gelden en daarom tegelijk met het uitspreken van het faillissement
van kracht wordt. De curator zou dan automatisch in de beginfase van het faillissement
de rust die hij nodig heeft voor zijn onderzoek krijgen; de afgekoelde derden zouden
meteen weten waar zij aan toe zijn zodra zij op de hoogte zijn van het faillissement.
Zij zouden hierover dan ook niet meer expliciet geïnformeerd hoeven te worden door
de curator.7

En – in het kader van de door de rechterlijke macht zo voortdurend benadrukte
hoge werkdruk – de rechter-commissaris hoeft zich er niet meer apart over te buigen.

Thans is de curator bevoegd en niet verplicht, om zelf een afkoelingsperiode te
verzoeken. In 7.2.2 behandel ik wanneer een dergelijk verzoek raadzaam is (gebleken).
Soms lijkt een verzoek daartoe zinloos (7.2.3). De situatie dat achteraf gezien de
curator ten onrechte een verzoek om een afkoelingsperiode achterwege heeft gelaten,
behandel ik in 7.2.4.

Ook behandel ik in dit kader de mogelijke consequenties van persoonlijke aanspra-
kelijkheid indien de curator geen afkoelingsperiode verzoekt waar achteraf gezien
wel reden toe was. De beschikkingsbevoegdheid van de curator in het kader van diens
aansprakelijkheid komt overigens uitvoerig aan de orde in 7.4.

6 De Minister van Justitie heeft overigens bij de verdubbeling van de termijn weloverwogen voor
behoud van de flexibiliteit gekozen. Zie Kamerstukken II 2001/2002, 27 244, nr. 5, p. 13.

7 Informatie gebeurt tot op heden doorgaans per circulairebrief, soms wordt aan leveranciers onder
eigendomsvoorbehoud specifiek per fax de afkoelingsbeslissing verzonden. Vindingrijk vind ik ook
de curator die de beslissing van de afkoelingsperiode van de Rb. Assen (R-C) 24 maart 1993, F
93/34 op alle deuren van het failliete bedrijf liet plakken. De Rb. Amsterdam liet een tijd lang, in
ieder geval in 1993 en 1994, ook in de publicatie van haar beslissingen in de NRC en andere
dagbladen vermelden indien tevens een afkoelingsperiode door de rechtbank was bevolen. Zie
bijvoorbeeld NRC 1 april 1993 betreffende Rb. Amsterdam 31 maart 1993, F 93/150-154 en NRC
9 september 1994 betreffende Rb. Amsterdam 6 september 1994, F 94/0431. Het centrale insolventie-
register, waarvoor de wettelijke basis is gelegd in de wet van 24 november 2004, Stb. 615, is sinds
1 februari 2006 (Stb. 2006/24) operationeel: daarin zijn in feite alle gegevens die voorheen in de
nieuwsbladen werden gepubliceerd, te vinden. Via de site www.rechtspraak.nl is zo informatie over
de uitspraken van het faillissement en de benoemde of vervangen curator te vinden, maar niets over
de vraag of een afkoelingsperiode is bepaald.
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7.2.2 In welke situatie dient de curator een afkoelingsperiode te verzoeken?

Zodra het faillissementsvonnis is uitgesproken, verzamelt de curator informatie bij
de schuldenaar. Vaak licht de griffier van de rechtbank de curator meteen bij zijn
benoeming in over wat uit de stukken is gebleken dan wel ter zitting bij de behande-
ling van de faillissementsaangifte of aanvrage ter tafel is gekomen, indien snel maat-
regelen tegen al te opdringerige derden getroffen lijken te moeten worden. Ook de
advocaat van de aanvrager van het faillissement kan een belangrijke bron voor informa-
tie zijn.

Ik geef hieronder enkele voorbeelden uit de praktijk.8

Het meest voor de hand liggend is de situatie dat de curator tijd nodig heeft om
te inventariseren. Zo deed de curator in het faillissement van een diamanthandel er
goed aan een afkoelingsperiode te laten bepalen, toen hij moest uitzoeken welke
diamant aan welke belegger was verpand.9

Ingeval onduidelijk is of de zaak die zich in de macht van de curator bevindt wel
tot de boedel behoort, is het gebruik van een afkoelingsperiode niet oneigenlijk:
voorkomen moet worden dat die zaak uit de boedel verdwijnt voordat de eigendoms-
vraag tot klaarheid is gebracht.10 Een hiermee vergelijkbaar geval lijkt mij dat nog
uitgezocht moet worden wie de beste papieren heeft om tot opeising of verhaal over
te gaan: de leverancier onder eigendomsvoorbehoud of de pandhouder op de bedrijfs-
voorraad.11

Ook het grote aantal leveranciers, dat aan de schuldenaar onder een eigendoms-
voorbehoud heeft geleverd of een beroep op een recht van reclame12 jegens de
schuldenaar kan doen, evenals het grote aantal filialen13 van een vestiging van de
schuldenaar kan een afkoelingsperiode gewenst dan wel noodzakelijk maken. Hetzelfde

8 Zie voor nadere gegevens over het hieraan ten grondslag liggende onderzoek Van der Aa 1995,
p. 72 e.v. Dit onderzoek is een aantal jaren later voortgezet aanvankelijk voornamelijk bij de Rb.
Rotterdam (tot 2000) en bij de Rb. Maastricht (tot 1997), en bij de Rb. Leeuwarden (van 2003 tot
2006), waarover niet afzonderlijk is gepubliceerd.

9 Rb. Groningen 14 november 1995, F 95/193.
10 Rb. Amsterdam (R-C) 29 mei 1992, S 92/21.
11 Zie hierover bijvoorbeeld Rb. Zutphen 8 april 2004, F 04/126 en het derde faillissementsverslag

van april 2005, alinea 5.6; zie over deze problematiek ook: Sj. Warringa, Eigendomsvoorbehoud
en wederverkoperverlies, TvI 2004, p. 172 en H. J. Snijders, Verpanding van onder eigendomsvoor-
behoud geleverde zaken, NTBR 2006, 6, p. 223 e.v.

12 Vgl. de surseances van het Daf-concern: Rb. Den Bosch (R-C) 2 februari 1993, S 93/77-79, Rb.
Den Bosch (R-C) 4 februari 1993, S 93/92, Rb. Den Bosch (R-C) 5 februari 1993, S 93/94 en 93/95,
waar meer dan 5000 leveranciers (met eigendomsvoorbehoud of recht van reclame) werden geteld;
in de rechterlijke beslissingen werd als motief genoemd: ‘verwezenlijking van de herstructurerings-
plannen zou doorkruist kunnen worden door de uitoefening van rechten van derden etc.’

13 Rb. Zutphen 8 april 2004, F 04/126: na de opsomming van de 80 filialen van gefailleerde wordt
simpelweg gemeld: ‘Er zijn redenen een afkoelingsperiode te gelasten’; uit het eerste faillissements-
verslag van 22 april 2004 blijkt dat er een paar duizend schuldeisers met een eigendomsvoorbehoud
of met een recht van reclame waren; in het daaropvolgende verslag van 22 december 2004, alinea
7c wordt tevens melding gemaakt van 6600 kwesties inzake het afwikkelen van reparaties en klachten
waartoe gefailleerde opdracht had gegeven respectievelijk die liepen op het moment van het uitspre-
ken van het faillissement.
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geldt indien de curator van doen heeft met leveranciers die substantiële delen van
de voorraad willen terugnemen waardoor voortzetting van het bedrijf feitelijk onmoge-
lijk wordt.14 Dit is ook aan de orde indien een lessor zijn geleasde machines die
essentieel zijn voor de bedrijfsvoering wil terughalen, terwijl zich een gegadigde voor
overname heeft aangediend.15 Onderhandelingen over gehele of gedeeltelijke over-
name van de onderneming zouden zo doorkruist worden indien derden hun bevoegd-
heden zonder meer zouden kunnen uitoefenen.16

Vóór de toevoeging van art. 63c Fw in 2005 werd nogal eens verzocht een
afkoelingsperiode te bepalen om een al door de fiscus geplande veiling van de bedrijfs-
inventaris of andere bedrijfsmiddelen te blokkeren, waarop een pandrecht rustte of
die in lease waren gegeven dan wel onder eigendomsvoorbehoud waren geleverd.17

Dit was/is logisch omdat een executoriale verkoop daarvan al gauw zou leiden tot
beëindiging van de bedrijfsactiviteiten. Sinds de inwerkingtreding van art. 63c Fw
is minder reden tot angst daarvoor nu de fiscus zijn bodembeslag niet kan tegenwerpen
aan de pandhouder en de (zekerheids)eigenaar van de bodemzaak indien laatstgenoem-
den maar voordat het beslag was gelegd bij deurwaardersexploot aanspraak op afgifte
van die zaak hebben gemaakt.18

Bij een aangezegde veiling van het bedrijfspand door de hypotheekhouder of een
aangekondigde ontruiming van dat pand door de verhuurder op grond van een ontrui-
mingsvonnis19 is het nog steeds raadzaam een afkoelingsperiode te verzoeken om
de optie van voortzetting van de onderneming20 open te houden.

7.2.3 Een verzoek om een afkoelingsperiode lijkt soms zinloos

7.2.3.1 Huurconstructie e.d. door separatist

Stel dat de bank een geldig stil pandrecht op alle bedrijfsmiddelen heeft en vlak voor
het faillissement van de schuldenaar/later gefailleerde het bedrijfspand heeft gehuurd.
Daardoor krijgt de bank die bedrijfsmiddelen in vuistpand. De curator mag dan niet
meer in dat aan de bank verhuurde bedrijfspand, ook niet als hij er achter komt dat
in het bedrijfspand tevens zaken liggen die aan gefailleerde onder (geldig) eigendoms-
voorbehoud zijn geleverd. De curator kan dan niet veel anders dan de bank meedelen

14 Rb. Amsterdam 4 juni 1993, F 93/228.
15 Rb. Den Haag 20 januari 1993, F 93/019.
16 Het betrof hier een opvolgend faillissement na een surseance; Rb. Alkmaar (R-C) 27 januari 1993,

F 93/11.
17 Rb. Arnhem 24 maart 1992, F 92/69 en Rb. Arnhem 21 april 1992, F 92/96; Rb. Den Haag 20 januari

1993, F 93/019.
18 Ik heb dit nader uitgewerkt in hoofdstuk 5.3, 5.4 en 5.6 onder pandhouder respectievelijk fiscus.
19 Rb. Haarlem (R-C) 25 juni 1993, F 93/162.
20 Ik kom daar op terug in 7.3.
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dat hij het eigendomsvoorbehoud van de leverancier erkent en de leverancier voor
uitlevering naar de bank verwijzen.21

Overigens kan de pandhouder ook zonder (huur)constructie, en soms zelfs zonder
machtiging van de voorzieningenrechter22 alle aan haar verpande zaken daags voor
het faillissement weghalen, waardoor de curator een lege bedrijfshal aantreft.23

Naar ik aanneem kan de bank die hypotheekhouder is, eenzelfde effect als met
een verhuurconstructie bewerkstelligen indien hij eerder een beheersbeding in de
hypotheekakte heeft opgenomen (3:267 BW). De bank is dan bevoegd bij verzuim
van de schuldenaar het verhypothekeerde goed in beheer te nemen (daarvoor is wel
een machtiging nodig van de rechter) of de verhypothekeerde zaak onder zich te nemen
met het oog op de executie.

In feite werd de in het voorbeeld genoemde huurconstructie tot voor kort vooral
gebezigd door banken, leasemaatschappijen en leveranciers onder eigendomsvoor-
behoud om zich te wapenen tegen het dreigende fiscale bodembeslag of bodemrecht.
Door deze constructie wordt het verband tussen de zaken en de bodem doorgesneden
door de bodem als het ware onder de schuldenaar weg te schuiven hetzij door het
huren door bijvoorbeeld de bank van het bedrijfsgebouw vóór het fiscale bodembeslag
hetzij door die zaken tijdig af te voeren.24

Thans lijkt deze constructie door zekerheidsgerechtigden vooral te worden gebruikt
tegen de curator met het oog op de eventueel door deze te initiëren afkoelingsperiode.

Gevolg van het gebruik van voormelde constructie door de separatist
Voor zover de goederen van gefailleerde door voormelde handelingen van schuldeisers
in het onmiddellijk houderschap van de zekerheidsgerechtigde zijn gekomen, heeft
de curator die (verpande en verhypothekeerde) goederen nog steeds in zijn (juridische)
macht: die goederen behoren immers tot de boedel. De curator heeft daarvan alleen
nog het middellijke bezit.

Voor zover de goederen onder eigendomsvoorbehoud aan gefailleerde geleverd
zijn, is sprake van middellijk houderschap bij de curator.

Op zichzelf is middellijk bezit/houderschap van de curator voldoende om de
afkoelingsperiode te laten werken tegenover derden, zodat deze zijn goederen niet
kan opeisen dan wel zich op die goederen niet kan verhalen. Maar zolang de curator
die goederen feitelijk niet meer onder zich heeft, is de band met de onderneming van
gefailleerde veelal verbroken. De vraag rijst wat de curator dan kan doen om deze

21 Rb. Alkmaar (R-C) 25 mei 1993, F 93/81.
22 Ingevolge art. 496 Rv lid 1; in de situatie dat het pandrecht niet bij authentieke akte is gevestigd

is art. 496 Rv lid 2 van belang; voor het pandhoudersbeslag is voorafgaand verlof van de voorzienin-
genrechter nodig.

23 Rb. Groningen (R-C) 5 januari 1996, F 95/208.
24 Vgl. Vetter/Wattel/Van Oers, nr. 1411.
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goederen weer onder zich te krijgen ten behoeve van de onderneming van gefailleer-
de.25

Actie curator jegens separatist
Door de afkoelingsperiode kan en moet de curator in deze situatie prioriteit geven
aan lossing in de zin van art. 58 lid 2 Fw. De curator dient datgene te voldoen waar-
voor het pand- of hypotheekrecht tot zekerheid strekt, vermeerderd met rente en kosten.
De curator kan ook onderhandelen over vrijgave tegen vergoeding van de waarde.
Daartoe kan hij een overeenkomst met de separatist sluiten waarbij hij zich verbindt
om het verbonden goed na toestemming van de rechter-commissaris te verkopen en
de vordering van de separatist te voldoen, zonder dat deze laatste hoeft bij te dragen
in de algemene faillissementskosten. Deze contractuele lossing wordt ook beschouwd
als een lossing in de zin van art. 58 lid 2 Fw.

Nadien zijn nog wel andere acties te entameren. Natuurlijk zal de curator nagaan of
er een onrechtmatige daad jegens de boedel is gepleegd door de bank/fiscus. Ook
zal de curator onderzoeken of de schuldenaar/pandgever die verplicht is tot afgifte
van verpande zaken ingevolge art. 3:237 lid 3 BW, ook verplicht is (geweest) tot
medewerking aan de verhuurconstructie.26 Komt de curator tot de conclusie dat sprake
is van een verplichte of onverplichte rechtshandeling dan kan soms aangewezen zijn
de nietigheid van de huurovereenkomst op grond van de pauliana van art. 47 respectie-
velijk 42 Fw in te roepen,27 maar voorzichtigheid in een casus als hiervoor vermeld,
is daarbij wel geboden. Immers na vernietiging bevinden de (bodem)goederen van
gefailleerde of van anderen zich (weer) op de bodem van de schuldenaar; daardoor
kan de leverancier dan wel pandhouder geconfronteerd worden met het bodembeslag
van de fiscus respectievelijk het fiscale voorrecht. Onder omstandigheden zouden die
derden er de curator op hun beurt weer een verwijt van kunnen maken, als zij daartoe
niet tevoren zijn geïnformeerd zodat zij niet in de gelegenheid zijn gesteld tijdig
aanspraak te maken op afgifte jegens de fiscus gelet op art. 63c Fw.

Binnen het korte tijdsbestek van de afkoelingsperiode bieden deze acties op grond
van een onrechtmatige daad en/of pauliana echter weinig soulaas voor de curator om
met kans op succes de goederen weer (snel) onder zich te krijgen.

Het enige gevolg van de afkoelingsperiode voor de pandhouder en de hypotheekhouder
is dat zij zich tijdens de afkoelingsperiode niet kunnen verhalen op de verbonden
goederen (verhalen in de zin van ‘zich voldoen uit de opbrengst’). Na afloop van de

25 Vgl. het Duitse recht: heeft de Verwalter de zaken niet in ‘Besitz’ dan heeft hij ingevolge § 166
respectievelijk 172 InsO geen recht tot Verwertung of Nutzung.

26 Hierover kan verschillend worden gedacht: zie Vzr. Middelburg 6 januari 2005, JOR 2005, 103
en Rb. Utrecht 15 december 2004, JOR 2005, 80.

27 Zie voor de benadering waarin men de Actio Pauliana behandelt als een bijzondere vorm van de
vordering uit de onrechtmatige daad: F.P. van Koppen, Actio Pauliana en onrechtmatige daad
–vordering, 1988, p. 86 en J.H. Nieuwenhuis, De Actio Pauliana begrepen als vordering uit onrecht-
matige daad, in: L. Timmerman, vragen rond de faillissementspauliana, 1998, p. 51 e.v.
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afkoelingsperiode herleeft hun verhaalspositie weer en kunnen de pandhouder en de
hypotheekhouder hun positie als separatist weer uitoefenen.

7.2.3.2 Constructie door fiscus

Overigens laat ook de fiscus zich intussen niet onbetuigd. De fiscus kiest er soms
net als een andere schuldeiser voor om zaken waarop hij zich krachtens zijn voorrecht
wil verhalen, daags voor of op de datum van het faillissement te veilen dan wel die
zaken in het zicht van het faillissement buiten het bereik van de curator te houden
door deze elders, bijvoorbeeld bij een naburige onderneming, in bewaring te geven.28

Gevolg van de constructie door de fiscus
Voor zover het goederen van de gefailleerde betreft, kan de fiscus zich daarop door
het faillissement niet meer verhalen op grond van art. 33 Fw; de fiscus heeft namelijk
geen separatistpositie.

Voor zover het om goederen van derden gaat, die in de onderneming van gefail-
leerde in gebruik waren, en die vlak vóór het faillissement door de fiscus zijn beslagen
en elders in bewaring gegeven, is de band met de onderneming in feite al definitief
verbroken. Als de failliete onderneming vóór het faillissement uiteengevallen is doordat
daaruit voor de onderneming belangrijke bestanddelen zijn weggehaald, is duidelijk
dat de afkoelingsperiode dan veelal te laat komt om nog een rol van betekenis te
kunnen spelen bij het behoud van de onderneming van de schuldenaar. Het enige
gevolg van de afkoelingsperiode voor de fiscus is dan dat hij zich tijdens de afkoe-
lingsperiode niet kan verhalen op de goederen van derden. Indien overigens aan de
voorwaarden van de Leidraad Invordering is voldaan, kan de fiscus zich daarop pas
na afloop van de afkoelingsperiode verhalen.

Actie curator jegens de fiscus
Indien de fiscus onwillig is en de bestanddelen voor de boedel van belang zijn, dan
is het zaak te bekijken of mogelijk is deze in de onderneming terug te brengen met
behulp van de zogenaamde Sigmacon-constructie. Met het oog daarop moet de curator
gaan onderhandelen met een bank over lossing van de derden, die door het bodem-
beslag van de fiscus zijn getroffen. Na lossing vallen ‘hun’ goederen in de faillisse-
mentsboedel en ontsnappen zo alsnog aan het bodembeslag van de fiscus.

Voorts kan de curator achteraf eventueel procederen op grond van een onrechtmati-
ge daad en/of pauliana. Niet reëel is te veronderstellen dat de curator daardoor de
beslagen zaken nog tijdig in de onderneming kan terug brengen.

Zonodig kan de afkoelingsperiode dan nog wel dienen om eigendomsverhoudingen
en rechten van betrokkenen in kaart te brengen.

28 Vgl. Rb. Leeuwarden (R-C) 8 april 2005, F 05/79.
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7.2.4 Mogelijke consequentie van persoonlijke aansprakelijkheid, indien de curator
geen afkoelingsperiode laat afkondigen, indien daartoe – achteraf gezien –
wel reden toe was geweest

Ik schets eerst een casus, waarin de afkoelingsperiode mijns inziens aangewezen was
geweest en daarna ga ik in op het belang van Maclou en Prouvost.29

Casus
Een verhuurder vordert de ontruiming van een bakkerij, winkel en woonhuis van zijn
huurders; ik duid de huurder in het vervolg aan als de bakker (in enkelvoud). Die
vordering wordt bij vonnis30 toegewezen. Vervolgens wordt de bakker op 13 juli
1995 door de rechtbank Maastricht in staat van faillissement verklaard. De bakker
noch de curator heeft tegen voormelde ontruiming bezwaar gemaakt ex art. 116 lid 5
(oud) Rv. Daarop wordt de ontruiming door de verhuurder aangezegd tegen 8 augustus
1995.

De curator die de bedrijfsactiviteiten van de bakker tijdelijk wil voortzetten, vordert
daarop de staking van de executie in een kort geding. De kortgedingrechter weigert
de voorziening, omdat het gehuurde object niet tot de boedel behoort.31 De curator
kan vervolgens niet tijdig ontruimen, met alle schade van dien, waarvoor hij mijns
inziens in beginsel aansprakelijk is jegens de verhuurder.

Voor de goede orde: het ontruimingsvonnis is al uitgesproken voordat de schulde-
naar in staat van faillissement wordt verklaard, maar de tenuitvoerlegging door de
verhuurder is pas aangezegd op 8 augustus, dus een paar weken nadat het faillissement
was uitgesproken.

Vervolgens kiest de curator ervoor om in plaats van een afkoelingsperiode te
verzoeken, een kort geding te beginnen om de tenuitvoerlegging van dat vonnis op
te schorten.

Dit is geen gelukkige keuze geweest van de curator. Tot 1992 had de curator geen
keuzemogelijkheid en moest hij in een dergelijke situatie wel een kort geding entame-
ren.32 Vanaf 1992 heeft de curator die keuze wel. Mijns inziens had de curator daar-
om (tevens) in ieder geval een afkoelingsperiode moeten verzoeken!

De procedure van de afkoelingsperiode is simpel, snel en trefzeker: doorgaans
is een telefonisch verzoek van een curator voldoende om dit verzoek omgaand te
honoreren, met als gevolg dat de tenuitvoerlegging van het ontruimingsvonnis onmid-
dellijk zou zijn opgeschort, waarna de curator de tijd en kans zou hebben gehad om
andere mogelijkheden te onderzoeken en daarover te onderhandelen met de verhuurder.

Voor het aanhangig maken van een kort geding daarentegen moet eerst worden
gedagvaard en de pleidooien voor de rechter worden gehouden door advocaten, al
dan niet met bijstand van een procureur. Naast de langere termijn waarop de rechter

29 HR 19 april 1996, NJ 1997, 727.
30 Ktr. Sittard 30 juni 1995, R 95/945.
31 Pres. Rb. Maastricht 4 september 1995 R 95/357.
32 Vgl. Rb. Breda 1 december 1982, KG 1983, 4 (Sigmacon).
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uitspraak doet, is ook een verschil dat de uitkomst van het vonnis ongewis is, ook
al kan de voorzieningenrechter ingevolge art. 3:12 BW wel degelijk naast de belangen
van partijen (huurder en verhuurder) rekening houden met maatschappelijke belangen,
zoals het behoud van de onderneming. Zou de rechter de maatschappelijke belangen
hebben laten prevaleren dan zou de verhuurder alsnog hebben moeten gedogen dat
de curator in het kader van de voortzetting van de onderneming over het desbetreffende
bedrijfspand had beschikt. Grond daarvoor is dat tenuitvoerlegging van het vonnis
door de verhuurder te kwalificeren is als misbruik van executiebevoegdheid (art. 3:13
BW). Indien de verhuurder jegens de curator een verbod had gevraagd om het bedrijfs-
pand te blijven gebruiken, dan had de rechter dat verzoek hoogstwaarschijnlijk afgewe-
zen op grond van zwaarwegende belangen (art. 6:168 BW).33

De kracht van art. 63a Fw in het licht van Maclou en Prouvost34

In voormeld arrest besteedt de Hoge Raad in r.o. 3.6 aandacht aan de bijzondere
kenmerken van de taak van de curator in het kader van de vraag welke maatstaf moet
worden gehanteerd bij de persoonlijke aansprakelijkheid van de curator, die

‘bij de uitoefening van zijn taak uiteenlopende, soms tegenstrijdige belangen moet behartigen
en bij het nemen van zijn beslissingen – die vaak geen uitstel kunnen lijden – óók rekening
behoort te houden met belangen van maatschappelijke aard.’

Verstijlen35 sluit niet uit dat voormeld arrest wel eens een krachtiger wapen in de
handen van de curator zou kunnen blijken dan art. 63a Fw. Ik vraag mij af of dit
helemaal juist is.

Dit arrest is wel in 1996 gewezen, maar heeft in feite betrekking op een faillisse-
ment dat al ver voordien, namelijk op 7 januari 1987, was uitgesproken. Vóór 1992
was het niet mogelijk een afkoelingsperiode in faillissement te laten bepalen, waardoor
de curator werd overspoeld door een veelheid aan taken die veelal onder tijdsdruk
moesten worden verricht. Het is goed voorstelbaar dat mede onder die tijdsdruk fouten
werden gemaakt. Om de curator die prioriteiten moet stellen bij het uitoefenen van
zijn taken de helpende hand toe te steken, moest de Hoge Raad daarom mijns inziens
op een andere wijze ruimte scheppen om te voorkomen dat respect voor rechten van
derden bij de curator zou omslaan in angst voor het maken van fouten jegens die
derden.

De keerzijde daarvan is dat de curator indien hij heden ten dage geen verzoek
heeft gedaan om een afkoelingsperiode te bepalen, zich ter afwering van een aanspra-
kelijkstelling in persoon minder snel kan beroepen op het argument dat er wel erg
veel op hem afkwam en dat hij beslissingen onder grote tijdsdruk heeft moeten nemen.
Dan had hij maar gebruik moeten maken van de mogelijkheden die de wet hem daartoe

33 Na afloop van de afkoelingsperiode kan de verhuurder zijn reële eigendom alsnog opeisen.
34 HR 19 april 1996, NJ 1996, 727.
35 Verstijlen 1998, p. 196.
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nu biedt en een afkoelingsperiode moeten vragen.36 Door de afkoelingsperiode ver-
dwijnt uiteraard niet de tijdsdruk waaronder de curator moet blijven werken, maar
hij is wel beter in staat datgene eerst te doen wat prioriteit heeft: de afweging maken
tussen voortzetting van de bedrijfsactiviteiten of stillegging daarvan. Andere vragen
kan hij dan heel even van zich af houden, zo kan hij bijvoorbeeld derden zonodig
op een iets later tijdstip in de gelegenheid stellen hun eigendommen in de boedel te
verifiëren en te inventariseren. Overigens staat voor mij buiten kijf dat de curator ook
in de afkoelingsperiode voortvarend te werk moet blijven gaan: het is geen rustperiode!

7.2.5 Voorlopige conclusie

Voor zover geen afkoelingsperiode is bepaald bij zijn benoeming tot curator, kan de
curator deze zonodig zelf verzoeken.

Wenselijk is overigens dat de afkoelingsperiode als sequeel van het faillissement
gaat gelden.

Wanneer de curator een lege bedrijfshal aantreft of er achter komt dat constructies
zijn gebezigd of handelingen verricht waardoor bedrijfsmiddelen en/of bedrijfspanden
zich feitelijk al vóór het faillissement niet meer in de macht van de schuldenaar
bevonden, dient de curator de afkoelingsperiode te gebruiken om te gaan lossen dan
wel daarover te onderhandelen met de derde om zo effect te kunnen sorteren voor
het behoud van de onderneming; bij gebreke van overeenstemming is de afkoelings-
periode nog onverkort zinvol voor de inventarisatie van de boedel. Voorts biedt de
wet wel de mogelijkheid paulianeuze rechtshandelingen van de zekerheidsgerechtigden
ongedaan te maken dan wel hen aan te spreken voor de schade op grond van een
onrechtmatige daad, maar niet te verwachten is dat deze acties daadwerkelijk tot gevolg
hebben dat de goederen die uit de onderneming zijn gehaald, omgaand weer in de
boedel terechtkomen. De vraag is of dit op andere wijze moet worden gerepareerd.

Sinds 1992 kan en moet de curator indien nodig een afkoelingsperiode laten
afkondigen. Daardoor krijgt hij tijd voor een goede belangenafweging. De curator
dient te beoordelen of een afkoelingsperiode nodig is én blijft.

Door geen gebruik te maken van de bevoegdheid om een afkoelingsperiode te
vragen, vergroot de curator de kans op aansprakelijkstelling, indien fouten zijn ge-
maakt. Een verkeerde keuze zou thans niet alleen tot aansprakelijkheid q.q., maar
ook tot persoonlijke aansprakelijkheid van de curator kunnen leiden gelet op Maclou
en Prouvost:37 de ‘modelcurator’ laat in een bepaalde situatie niet na (tevens) een
afkoelingsperiode te laten afkondigen. Ik vind dus dat art. 63a Fw door genoemd arrest
niet aan kracht heeft ingeboet, maar juist aan kracht heeft gewonnen.

Overigens vrijwaart de afkoelingsperiode de curator niet voor aansprakelijkheid.
Ik kom hierop in 7.4 uitvoerig terug.

36 Dit betekent natuurlijk niet dat de afkoelingsperiode de curator vrijwaart voor aansprakelijkheid,
indien hij tijdens de afkoelingsperiode fouten maakt.

37 HR 19 april 1996, NJ 1996, 727.
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7.3 De curator heeft in beginsel het recht afgekoelde goederen niet af te geven

7.3.1 Faillissementswet

De enige bevoegdheid die de wet aan de curator geeft in art. 63a Fw is de goederen
niet af te geven voor verhaal of opeising.38 Dit wordt anders zodra de rechter-commis-
saris aan de derde een machtiging heeft gegeven om zijn bevoegdheid wel uit te mogen
oefenen. De curator moet dan zijn medewerking aan de uitvoering daarvan verlenen.
Hij heeft geen bevoegdheid iets anders te doen.

7.3.2 Rechtspraak inzake machtiging

Meestal wordt de machtiging geweigerd door de rechter-commissaris. Zo heeft een
rechter-commissaris het verzoek van de hypotheekhouder afgewezen om de executie
van onroerende goederen te kunnen voortzetten en uitvoeren, overwegende dat de
bewindvoerder ten aanzien van de veilingen nog geen oordeel heeft kunnen vormen
over de omvang en staat van de boedel, dat de afkoelingsperiode onder meer ten doel
heeft om nader overleg tussen de boedel en de hypotheekhouder tot stand te brengen
teneinde een betere opbrengst te verwerven en een schadelijke executie te vermijden
temeer nu onderhandelingen gaande zijn tussen de sursiet en een koper. Bij de af-
weging van belangen dient daarom het belang van de boedel vooralsnog te prevaleren
boven dat van de hypotheekhouder.39

Vraag is wat er gebeurt indien de machtiging achteraf bezien ten onrechte is geweigerd.
Er is een uitspraak gepubliceerd over een verhuurder die een ontruimingsvonnis wil
executeren jegens de saniet.40 De bewindvoerder en de rechter-commissaris gaan
ervan uit dat een schuldsanering ook dient ter stabilisering van de leefsituatie van
de saniet, waarmee een ontruiming niet te rijmen valt. De rechter-commissaris weigert
daarom de machtiging. De verhuurder gaat van die weigering in beroep bij de recht-
bank. De verhuurder stelt dat de afkoelingsperiode net als in faillissement slechts dient
om na te gaan wat in de boedel valt. Vaststaat dat de huurwoning op het moment
van de beschikking niet meer in de boedel valt. De rechtbank is het eens met de
verhuurder en vernietigt de beschikking van de rechter-commissaris.41

De uitspraak lezende krijgt men het gevoel dat de machtiging achteraf gezien ten
onrechte is geweigerd en dat dus de ontruiming op onjuiste gronden enige maanden
is tegengehouden met alle schadelijke gevolgen voor de verhuurder van dien. Kan

38 Zie hoofdstuk 3.4.
39 Rb. Amsterdam 12 september 1996, JOR 1996, 125.
40 Rb. Utrecht 2 juli 2002, NJ 2002, 452.
41 Maar dat had geen effect omdat de afkoelingsperiode al geëindigd was; zie hierover nader hoofdstuk

5.9.
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de verhuurder voor die schade de bewindvoerder aanspreken op grond van een onrecht-
matige daad?

Lankhorst stelt daaromtrent42 dat de bewindvoerder die afgaat op de weigering
van de rechter-commissaris om te mogen executeren, niet onzorgvuldig handelt door
zich jegens die derde te beroepen op die opschorting van bevoegdheden. Daar ben
ik het mee eens, in zoverre dat de bewindvoerder in een dergelijke situatie niet
persoonlijk aansprakelijk is, ervan uitgaande dat de bewindvoerder de rechter-commis-
saris over de onderhavige zaak juist heeft ingelicht.43

Maar ik deel niet de opvatting van Lankhorst dat de bewindvoerder zelfs geen
vrijheid heeft om een ander standpunt in te nemen totdat de gelding aan de weigering
van de machtiging is komen te ontvallen door appel of doordat de afkoelingsperiode
op een eerder moment ten einde is.44 Het weigeren van een machtiging betekent
in wezen dat de rechter-commissaris niet toestaat dat de derde het goed opeist tegen
de wil van de curator; het is geen bevel van de rechter-commissaris aan de curator
ingevolge art. 69 Fw. Zodra het goed niet meer nodig is voor de verwezenlijking van
de doelstelling van de afkoelingsperiode, kan de curator het afgekoelde goed desge-
wenst vrijgeven, ja zelfs moet de curator dat goed mijns inziens afgeven op straffe
van aansprakelijkheid: hij heeft geen bevoegdheid iets anders te doen (zie nader in 7.5).

Toch wil de curator de afgekoelde goederen – denk aan het bedrijfspand dat is gehuurd
of verhypothekeerd, aan materialen zoals grondstoffen en halffabricaten die vaak onder
eigendomsvoorbehoud zijn verkocht en geleverd of waarop pandrechten rusten, aan
geleasde machines, waarop de fiscus bodembeslag heeft gelegd – vaak blijven gebrui-
ken of verbruiken, bijvoorbeeld omdat hij bepaalde orders wil afhandelen of de
onderneming voorlopig wil voortzetten, al dan niet om deze vervolgens als going
concern te kunnen verkopen. Naar huidig recht zal hij daartoe dan in beginsel de

42 Lankhorst 2003, p. 77.
43 Uitgaande van deze feiten lijkt mij ook niet aannemelijk, dat de curator q.q. aansprakelijk is. De

curator heeft geen inbreuk gemaakt op het recht van de derde, ook al wordt die derde wel gefrustreerd
in de uitoefening van zijn recht. Een eventuele aansprakelijkheid q.q. van de rechter-commissaris,
zodat de derde een vordering krijgt op de Staat, ligt evenmin voor de hand. De rechter-commissaris
hoeft namelijk geen fout te hebben gemaakt; hij kan op basis van dezelfde feiten op doelmatigheids-
gronden een andere afweging hebben gemaakt dan de rechtbank nadien. Maar ook al valt aan
bewindvoerder noch rechter-commissaris iets te verwijten, is het niet onbevredigend dat de derde
die part noch deel heeft aan de ontstane situatie, de rekening krijgt gepresenteerd? Zo ja, is dan
mogelijk of wel wenselijk het risico bij de boedel te leggen? In het rechtspersonenrecht kan als een
handelend orgaan niets te verwijten valt, de wederpartij soms de achterliggende rechtspersoon
aanspreken. Zouden de bewindvoerder en de rechter-commissaris als organen van een rechtspersoon
kunnen worden beschouwd? Voor de derde zal dat geen probleem vormen, voor hem zijn de curator
en de rechter-commissaris ‘twee handen op een buik’ (in dit geval de boedel). De faillissementsboedel
is echter juridisch geen rechtspersoon, ook al kan worden gesteld dat de boedel een afgescheiden
vermogen vormt (vgl. Verstijlen 1998, p. 41). Een andere optie die de derde heeft, ligt in het instellen
van een vordering tot veroordeling in de proceskosten. Maar dit is een doekje voor het bloeden en
geen vergoeding van het nadeel dat hij mogelijk lijdt door de later vernietigde beslissing van de
rechter-commissaris. Nader onderzoek lijkt mij gewenst.

44 Aldus Lankhorst 2003, p. 77.
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vordering van de derde moeten voldoen of moeten lossen (dat wil zeggen: de vordering
voldoen, waarvoor het zekerheidsrecht strekt ingevolge de art. 58 lid 2 en 60 Fw)
dan wel een andere (betalings)regeling met hen moeten treffen (contractuele lossing).

Zonder voorafgaande betalingen aan of afspraken met de getroffen derde om de
afgekoelde goederen (nog even) te behouden voor dan wel terug te brengen in de
boedel, heeft de curator dus ingevolge de huidige bepalingen in de Faillissementswet
geen bevoegdheden met betrekking tot de afgekoelde goederen, in het kader van de
voortzetting van de onderneming noch van de liquidatie.

Hoewel art. 63a e.v. Fw de curator dus geen enkele beschikkingsbevoegdheid
toekent biedt de rechtspraak inzake de aansprakelijkheid van de curator, zoals hieronder
zal blijken – in ieder geval de facto – wel enige ruimte voor de curator.

7.4 Beschikkingsbevoegdheid in het kader van de aansprakelijkheid van de
curator in hoedanigheid en/of persoonlijk45

7.4.1 Inleiding

Vaak besluit de curator min of meer bij automatisme de onderneming van gefailleerde
voorlopig voor te zetten,46 omdat als een bedrijf eenmaal is stilgelegd, de kansen
op een voortzetting of overdracht doorgaans definitief gefrustreerd blijken.47

45 In hoofdstuk 3.4 heb ik (het ontbreken van) de beschikkingsbevoegdheid van de curator behandeld
in het perspectief van het doel en de strekking van de afkoelingsperiode aan de hand van de wet,
de literatuur en de rechtspraak met betrekking tot art. 63a Fw. In dit hoofdstuk behandel ik de vraag
wanneer de curator dient te vrezen voor aansprakelijkstelling in hoedanigheid en/of persoon door
de derde in de situatie dat de curator feitelijk toch over de afgekoelde goederen beschikt, waardoor
hij mogelijk onrechtmatig handelt (art. 6:162 BW).

46 Praktijkregel 2.3 neemt tot uitgangspunt dat de curator de onderneming alleen voortzet als aannemelijk
is dat het belang van de boedel of een ander zwaarwegend belang dat een prudent handelend curator
zich mede behoort aan te trekken, dat vergt. In de toelichting daarop is vermeld (Willems, p. 35):
‘Eén van de eerste beslissingen die de curator van een gefailleerde die een onderneming drijft heeft
te nemen is de vraag of hij die onderneming zal voortzetten of niet. Tenzij aanstonds duidelijk is
dat voortzetting niet in het belang van de boedel is kan de curator besluiten om hangende zijn
onderzoek of voortzetting zinnig is de onderneming voorlopig voort te zetten. (…). Dat zal in het
algemeen slechts het geval zijn als aannemelijk is dat voortzetting per saldo leidt tot extra inkomsten
voor de boedel.’ Ik vind de toelichting duidelijker dan de regel! Ook het Duitse recht gaat vooralsnog
uit van voortzetting van de onderneming, tenzij aan de voorlopige Insolvenzverwalter stillegging
wordt bevolen door de rechtbank om aanzienlijke vermindering van het vermogen te voorkomen
(zie § 22 InsO; zie ook § 157 InsO inzake de beslissing van de schuldeisers over de vraag of het
bedrijf van gefailleerde stilgelegd of voorlopig voortgezet kan worden).

47 Aldus Verstijlen 1998, p. 247. Een illustratief voorbeeld vind ik het faillissement van een besloten
vennootschap met een fabriek waarin kunststof spoelbakken werden vervaardigd. Om de overname-
besprekingen niet al op voorhand te frustreren, mochten de machines, waarmee een soort hars werd
verwerkt, niet stil komen te staan en moesten dus wel blijven doordraaien, waarvoor de door de
leveranciers onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken nodig waren die zij dreigden terug te
halen. Rb. Groningen 30 maart 1993, F 93/67.
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Beschikt hij daarbij zonder toestemming over de afgekoelde goederen, dan maakt
hij inbreuk op een recht van een derde en pleegt hij een onrechtmatige daad door
de rechten van derden niet te respecteren. Zeker indien hij daarbij onzorgvuldig handelt
jegens hen, is hij voor die onrechtmatige daad in beginsel aansprakelijk, in hoedanig-
heid en/of persoonlijk op grond van art. 6:162 BW.

De curator is in hoedanigheid (qualitate qua, vaak afgekort tot q.q.) aansprakelijk
indien hij aan de belangen van de separatist tekort doet: zijn positie verschilt dan als
zodanig niet van een willekeurige andere deelnemer in het maatschappelijk verkeer.
Hij moet zich houden aan de regels die in het maatschappelijk verkeer gelden: hij
heeft zich net als ieder ander te onthouden van een inbreuk op iemands goederenrechte-
lijke recht. Dit kwam nadrukkelijk aan de orde in het arrest Mobell.48 Niet ter zake
doet of de curator met het oog op de belangen van de boedel verdedigbaar heeft
gehandeld.49

Voor de aansprakelijkheid van de curator in persoon (pro se) hanteert de Hoge
Raad een andere norm dan voor de curator q.q. Zo gaat de Hoge Raad er in het arrest
Maclou en Prouvost van uit dat een curator behoort te handelen zoals in redelijkheid
mag worden verlangd van een over voldoende inzicht en ervaring beschikkende curator
die zijn taak met nauwgezetheid en inzet verricht.50 Nu is wel degelijk van belang
of de curator met het oog op de belangen van de boedel verdedigbaar heeft gehandeld.
In het arrest Maclou stemde de Hoge Raad de norm voor de persoonlijke aansprakelijk-
heid af op de bijzondere positie van de curator die bij de uitoefening van zijn (wettelij-
ke) taak uiteenlopende, soms tegenstrijdige belangen moet behartigen en bij het nemen
van zijn beslissingen – die vaak geen uitstel kunnen lijden – óók rekening behoort
te houden met belangen van maatschappelijke aard.

De persoonlijke aansprakelijkheid van de curator is vooral van belang voor de
getroffen derde indien de boedel leeg is; zo is alsnog verhaal, maar dan op het per-
soonlijke vermogen van de curator, mogelijk. Overigens is deze aansprakelijkheid
ook voor de schuldeisers van gefailleerde van belang omdat zo fouten van de curator
niet op hen worden afgewenteld en ten laste van de boedel komen.

Is de curator in hoedanigheid aansprakelijk, dan komt de schadevergoedingsplicht
ten laste van de boedel; is hij persoonlijk aansprakelijk, dan komt de schadevergoe-
dingsplicht ten laste van zijn persoonlijk vermogen.

7.4.2 De Hoge Raad plaatst de ‘beschikkingsbevoegdheid’ van de curator in de
sleutel van de aansprakelijkheid in persoon of in hoedanigheid

Ter illustratie vergelijk ik de uitspraak van de Hoge Raad inzake Maclou met die
inzake Mobell, omdat aan deze arresten een vergelijkbare casus ten grondslag heeft

48 Vgl. HR 19 december 2003, NJ 2004, 293 (Mobell): doelmatige afwikkeling van de boedel.
49 Vgl. Verstijlen, p. 210; vgl. HR 21 februari 1992, NJ 1992, 321; HR 19 december 2003, NJ 2004,

293.
50 Aldus HR 19 april 1996, NJ 1996, 727 (Maclou en Prouvost).
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gelegen in zoverre dat daarin door curatoren zaken uit de boedel waren verkocht
waarop een eigendomsvoorbehoud bleek te rusten.51

In beide gevallen was ook een beding opgenomen in de koopovereenkomst met
de overnemer (LWS) respectievelijk koper (UTB), waaruit bleek dat deze de rechten
van derden moest respecteren en afwikkelen.52

In Maclou draaide het om de persoonlijke aansprakelijkheid van curatoren; de
Hoge Raad was van oordeel dat curatoren in redelijkheid mochten vertrouwen dat
LWS die verplichting zou nakomen, zodat voor het bedingen van specifieke garanties
geen aanleiding bestond (r.o. 3.5.3).

In Mobell heeft de Hoge Raad alleen een uitspraak gedaan over de aansprakelijk-
heid q.q., de persoonlijke aansprakelijkheid was niet aan de orde gesteld. De Hoge
Raad vond het in r.o. 3.5.2 niet onbegrijpelijk dat het hof (r.o. 4.8) in de overeenkomst
kennelijk niet voldoende waarborg van de belangen van Interplan had gezien, onder
toevoeging in r.o. 3.6 dat het voor het beoordelen van het handelen van de curatoren
er om ging of Interplan voldoende vertrouwen had in UTB om met haar het eigen-
domsvoorbehoud af te wikkelen.53

In Maclou waren de leveranciers niet persoonlijk op de hoogte gesteld van het
faillissement en zij hadden zich dan ook niet tijdig bij de curatoren gemeld.

In Mobell waren de leveranciers wel op de hoogte gesteld en zij deden vervolgens
schriftelijk een beroep op hun eigendomsvoorbehoud.

In Maclou mochten de curatoren prioriteit geven aan maatschappelijke belangen,
zoals het behoud van de onderneming en werkgelegenheid, boven die van de leveran-
ciers.

In Mobell hadden de curatoren de (op)koper UTB een faillissementsuitverkoop
laten houden, gericht op liquidatie. Er was geen sprake van continuïteit van de onder-
neming of behoud van de werkgelegenheid. De curatoren hadden daarbij een doelmati-
ge afwikkeling van het faillissement op het oog. Zij probeerden nog die doelmatige
afwikkeling in de sleutel van de maatschappelijke belangen te zetten, maar het hof
had simpelweg geconstateerd dat dit niet tot de zwaarwegende maatschappelijke
belangen behoorde die soms kunnen prevaleren boven die van individuele schuldeisers.

51 Zie voor het feitencomplex mijn beschrijving in hoofdstuk 3.2.3.
52 Het feit dat een vrijwaring is bedongen brengt niet mee dat daarop het verwijt van de derde aan

de curator van een onrechtmatige daad afstuit. Dit is logisch nu een vrijwaring is bedongen tussen
de boedel en/of de curator en de overnemer. Zie Rb. Amsterdam 28 december 2005, JOR 2006,
110, r.o. 4.11. Zie ook Rb. Amsterdam 14 februari 1996, JOR 1996, 28 (Euretco/curatoren), waarbij
de curatoren – ondanks vrijwaring – persoonlijk en in hoedanigheid aansprakelijk werden geacht
nu zij de derde niet in de gelegenheid hadden gesteld zijn zaken aan te wijzen voordat de curatoren
de zaken feitelijk uit hun macht hadden gegeven.

53 Saillant detail is dat LWS kort na de overname zelf in deconfiture is geraakt en de verplichtingen
ten opzichte van Maclou niet zijn nagekomen, in Mobell is dat ten opzichte van Interplan wel
gebeurd. Zie 14e verslag inzake F 97/226: ‘dat de koper van de activa (UTB, MJA) die curatoren
c.q. de boedel diende te vrijwaren voor aanspraken van derden, deze leverancier (Interplan, MJA)
schadeloos heeft gesteld’.
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De curatoren hadden geen omstandigheden gesteld54 – en die waren ook niet anders-
zins gebleken – die de conclusie konden rechtvaardigen dat voor curatoren sprake
was van bij wijze van beheren en vereffenen van de boedel betrokken belangen van
maatschappelijk aard (hof r.o. 4.4 en 4.5; HR r.o. 3.2 en 3.5.2).

Maclou c.s. was niet getroffen door een afkoelingsperiode. Die kon voor 1992
niet worden afgekondigd.55

In Mobell was een afkoelingsperiode bepaald ook ten opzichte van Interplan.
De Hoge Raad is van oordeel dat de afkoelingsperiode haar betekenis had verloren

zodra de curatoren hadden besloten tot liquidatie van de onderneming (r.o. 3.4.4).
In Maclou speelde voor de Hoge Raad alleen de persoonlijke aansprakelijkheid

een rol. De Hoge Raad was van oordeel, dat de curatoren met het oog op de maat-
schappelijke belangen verdedigbaar hadden gehandeld. De curatoren werden niet
persoonlijk aansprakelijk geacht.

In Mobell was niet de persoonlijke aansprakelijkheid van de curatoren in het
geding, maar die in hoedanigheid. Het ging om de vordering van de afgekoelde derde
tegen de boedel. De curatoren werden wel in hoedanigheid aansprakelijk geacht, omdat
de curatoren naar het oordeel van de Hoge Raad niet zonder voorafgaande toestemming
van de derde hadden mogen beschikken over diens afgekoelde goederen. Het gaat
er bij deze aansprakelijkheid van de boedel niet meer om of de curatoren met het
oog op de belangen van de boedel verdedigbaar hebben gehandeld.56 De schade komt
ten laste van de boedel, dus uiteindelijk ten laste van de gewone schuldeisers, die
daardoor niets of minder uit de boedel zullen ontvangen, tenzij de boedel een aanspra-
kelijkheidsvordering heeft op de curator pro se. Daarvoor is bepalend, dat de curator
in zijn verplichtingen tegenover de boedel tekortgeschoten is.57

Uit vergelijking van de twee arresten volgt mijns inziens dat indien de curator zonder
toestemming van de rechthebbende of zekerheidsgerechtigde over de afgekoelde
goederen van de derde beschikt, de curator afhankelijk van de omstandigheden en
overigens van datgene wat door hen is gesteld, in hoedanigheid of in persoon aanspra-
kelijk kan zijn. De Hoge Raad weegt daartoe individuele en maatschappelijke belangen.

De Hoge Raad biedt de curator wel enige beleidsruimte in het geval maatschappe-
lijke belangen conflicteren met de belangen van separatisten, maar geen zekerheid.

De curator zal omzichtig te werk moeten gaan om te voorkomen dat hij rechten
van derden aantast die hij moet respecteren. Voor de curator (en de faillissementsprak-
tijk) is belangrijk dat hij niet al te snel persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld om

54 Ik heb daardoor de indruk dat de uitkomst van de procedure mede een gevolg is van de wijze van
procederen.

55 De maatstaf voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de curator buiten de afkoelingsperiode lijkt
mij dezelfde als die binnen de afkoelingsperiode.

56 Vgl. Keirse & Verstijlen, p. 396 e.v.
57 Ik denk daarbij aan de situatie dat de curator te verwijten valt dat hij niet tijdig de juiste mensen

de goede instructies heeft gegeven ter afhandeling van de claims van de derden of door niet tijdig
een boedelkrediet te regelen dan wel te verhogen om die mensen in te huren/claims af te kopen.
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te voorkomen dat er straks geen curator meer te vinden is die een ingewikkelde boedel
wil afwikkelen.58

7.4.3 Literatuur en feitenrechtspraak inzake de aansprakelijkheid

Ik kan mij dan ook goed voorstellen dat de literatuur meer duidelijkheid en zekerheid
wil en een stapje verder gaat dan de Hoge Raad.

Zo acht Verstijlen59 wenselijk dat aan curatoren een ‘hard and fast rule’ wordt
geboden. ‘Elke onzekerheid die blijft bestaan over persoonlijke aansprakelijkheid leidt
er gemakkelijk toe dat curatoren al te voorzichtig worden, hetgeen de behartiging van
de maatschappelijke belangen niet ten goede komt.’ Hij acht in de afweging van
maatschappelijke belangen tegenover de belangen van separatisten in het bijzonder
drie factoren van belang: de noodzaak van de inbreuk, de aard van het recht en de
aard van de inbreuk. Ik ga in op deze factoren en toets deze zo mogelijk mede aan
een voorbeeld uit de praktijk.

Noodzaak van de inbreuk
De noodzaak van de inbreuk acht Verstijlen pas gerechtvaardigd wanneer die noodzaak
betrekking heeft op de voortzetting van de onderneming.

Het komt mij voor dat deze beperking op voorhand tot voortzetting van de onder-
neming niet noodzakelijk, althans niet wenselijk is. Onder omstandigheden kan ook
tijdelijke voortzetting van de onderneming dan wel een (geleidelijke) liquidatie een
noodzaak tot inbreuk vormen. Dit doet zich voor indien de curator bijvoorbeeld de
onder eigendomsvoorbehoud geleverde grondstoffen of halffabricaten nodig heeft voor
het afhandelen van het onderhanden werk. Misschien maakt het bedrijf daardoor meer
kans op een (gedeeltelijke) doorstart met behoud van een deel van de werkgelegenheid.
Ook voorstelbaar is dat het milieubelang of het belang van de woonomgeving door
het afhandelen van de order is gediend omdat met behulp van de grondstoffen van
de leverancier bepaalde gevaarlijke stoffen of stinkende afvalstoffen (tijdig) kunnen
worden verwerkt.

Stel dat die (grond)stoffen niet of niet snel genoeg elders zijn te betrekken, maar
de curator heeft op dat moment nog geen geld in de boedel om de leverancier meteen
de gefactureerde waarde te vergoeden, mag de curator die goederen dan alvast ge-
of verbruiken?

Dat hangt af van de omstandigheden van het geval waarbij met name van belang
is in hoeverre de rechten van derden binnen een bepaalde termijn zijn te waarborgen
door betaling of teruggave en in hoeverre die termijn voor de derde acceptabel is.
Tevens is van belang of de derde met succes een ge- of verbruiksverbod kan vorderen.

Ter illustratie van de noodzaak van de inbreuk ga ik in op de afkoelingsperiode
in de surseance van de warenhuisketen Ter Meulen in Rotterdam. De afkoelingsperiode

58 Vgl. Vriesendorp 2004, p. 184.
59 Verstijlen 1998, p. 347 e.v.



Hoofdstuk 7 151

is verzocht door de bewindvoerders en door de rechtbank toegestaan als verzocht om
de voortzetting van het bedrijf kans van slagen te geven, een faillissement te voor-
komen en daardoor ook werkgelegenheid te behouden.60 Daarvoor was nodig de
leveranciers onder eigendomsvoorbehoud de door hen verkochte en afgeleverde zaken
niet te laten terugnemen en voorts om de normale verkoop te laten doorgaan, ook
van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde voorraden. Over de positie van de
leveranciers was te voren overleg gepleegd tussen de rechter-commissaris en de
bewindvoerders waarbij met name aan de orde is geweest hoe de eigendomsrechten
van de leveranciers dan wel de rechten van reclame van de leveranciers zo goed
mogelijk konden worden gewaarborgd.61

Pas tijdens de verlengde afkoelingsperiode hebben vier leveranciers geprotesteerd
dan wel om een machtiging gevraagd. Een van de leveranciers heeft na zijn protest
bij de bewindvoerder en diens reactie daarop geen machtiging meer gevraagd aan
de rechter-commissaris. Een andere leverancier heeft zijn verzoek om een machtiging
ingetrokken, na een uitvoerige correspondentie met de rechter-commissaris en na de
toezegging van een snellere betalingsregeling, toen deze leverancier zelf in ernstige
betalingsmoeilijkheden dreigde te geraken door het niet steeds terstond afrekenen van
de verkopen van zijn goederen tijdens de surseance van Ter Meulen.62 De twee
andere verzoeken zijn niet ingewilligd door de rechter-commissaris. De weigering
van de machtiging is telkens gemotiveerd als volgt: toewijzing van het verzoek zou
het beleid van de bewindvoerders doorkruisen en de bepaling van een afkoelingsperio-
de en de verlenging daarvan zinloos maken. Door de bewindvoerders is in voldoende
mate aangetoond dat de rechten van de leveranciers voortvloeiend uit het door hen
gemaakte eigendomsvoorbehoud zijn gewaarborgd door betaling en/of terugname voor
een bepaalde datum. Zo werden bijvoorbeeld de opbrengsten van deze verkoop gereser-
veerd en als boedelschuld aan de leveranciers betaald na een bepaalde datum.63

In een situatie zoals hiervoor is geschetst, zal de bewindvoerder/curator gelet op
de Maclou-norm niet persoonlijk aansprakelijk zijn op grond van de onrechtmatige
daad. Wel zal hij in hoedanigheid aansprakelijk zijn voor zover inbreuk op het recht
van de derde wordt gemaakt.

Wegens die (dreiging van de) onrechtmatige daad kan de derde een gebruiks-
of verbruiksactie tegen de curator instellen. Niet aannemelijk lijkt mij dat een dergelij-
ke verbodsactie succesvol zal zijn, indien de curator deze afgekoelde zaken van de
derde wil/moet gebruiken/verbruiken in het kader van een voortzetting van de onder-
neming waarvoor die zaken beslist nodig zijn en er geen andere mogelijkheden op
korte termijn voorhanden zijn om die zaken te betrekken. Dit geldt zeker indien het
verbod in feite stillegging van de onderneming tot gevolg zou hebben. Dan heeft de

60 Rb. Rotterdam 15 september 1992, S 92/0049.
61 Van dit overleg wordt melding gemaakt in de standaardbrief van 22 september 1992 van de bewind-

voerders aan de hen bekende leveranciers inzake S 92/0049.
62 Aldus verzoekschrift van leverancier L aan rechter-commissaris Rb. Rotterdam van 12 oktober 1992,

en de brieven aan de rechter-commissaris van 15, 16 en 30 oktober 1992 inzake S 92/0049.
63 Aldus Rb. Rotterdam (R-C) 21 oktober 1992 (leverancier K) en 5 oktober 1992 (leverancier B) inzake

S 92/0049.



152 De curator en de afkoelingsperiode

voorzieningenrechter immers de bevoegdheid die vordering af te wijzen op grond
van zwaarwegende maatschappelijke belangen (6:168 BW).

Ook kan de vordering van de derde worden afgewezen op grond van misbruik
van bevoegdheid van de derde (art. 3:13 lid 2 BW). Hiervoor in hoofdstuk heb ik
betoogd dat een door de derde gevorderd gebruiksverbod met een beroep op zijn
eigendoms- of verhaalsrecht des te eerder in de afkoelingsperiode als misbruik zal
worden aangemerkt, nu de derde door de afkoelingsperiode het afgekoelde vermogens-
bestanddeel toch al niet kan opeisen of zich daarop kan verhalen. Een gevorderd
verbod zou impliceren dat dan ook de curator niets aan die afgekoelde zaak heeft.
Bovenstaand antwoord betekent dat de curator in deze situatie feitelijk beschikkings-
bevoegd is.

De aard van het recht
Wat betreft de aard van het recht is er ingeval maatschappelijke belangen moeten
worden afgewogen tegen de belangen van derden volgens Verstijlen meer ruimte voor
de curator om over een goed te beschikken naarmate het recht van de derde meer
een zekerheidskarakter heeft. Zo heeft eigendom ook een zekerheidselement bij
financial lease en bij eigendomsvoorbehoud. Wat betreft het eigendomsvoorbehoud
is de afspraak dat zolang die zaak (of ingeval van een verlengd eigendomsvoorbehoud
andere zaken, of andere vorderingen van dezelfde verkoper), niet is betaald na de
aflevering door de koper, de verkoper daarvan eigenaar blijft. Maar na wanbetaling
blijkt veelal dat het de leverancier/rechthebbende niet te doen is om het goed zelf
maar om het voldaan krijgen van zijn vordering.64 Met andere woorden: hij wil niet
zozeer zijn spullen terug, maar hij wil geld.

De aard van de inbreuk
Bij de aard van de inbreuk is van belang of de inbreuk bestaat uit het gebruik van
het afgekoelde goed of om verbruik dan wel vervreemding van dat goed. Zo hoeft
minder bezwaar te bestaan tegen voortgezet gebruik door de curator van een door
gefailleerde gehuurd winkelpand overeenkomstig de bestemming tijdens de afkoelings-
periode dan tegen verbruik van voorraden. Daardoor verdwijnt immers de eigendom
en de zekerheid van de derde. Belangrijk is dat dan waarborgen worden gegeven aan
de derde voor de betaling. Zie het hiervoor gegeven voorbeeld inzake Ter Meulen.

Eigen opvatting
In het kader van de analyse van de aansprakelijkstelling bieden genoemde factoren
achteraf wel inzicht in de vraag waarom de curator aansprakelijk is gesteld, maar geen
zekerheid vooraf dat de curator niet aansprakelijk is. De kans op aansprakelijkstelling
kan wel worden verminderd door aan de orde te stellen hoe de eigendomsrechten van
de derde zo goed mogelijk kunnen worden gewaarborgd: door betaling en/of terugname
voor een bepaalde datum, waartoe de dagopbrengsten van de verkoop worden gereser-

64 Vgl. Van der Aa 1995, p. 78 en het daar aangehaalde arrest van EHRM 23 februari 1995, BNB
1995, 262.
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veerd en als boedelschuld aan de leveranciers worden betaald. Door de rechten van
derden op deze wijze te waarborgen hebben de bewindvoerders blijk gegeven van
respect voor de rechten van derden, maar hebben zij nog niet de zekerheid dat zij
niet hoeven te vrezen voor aansprakelijkheid.

De uitspraken van de Hoge Raad65 geven curatoren minder houvast dan gewenst.
Om te voorkomen dat mede ten gevolge daarvan respect voor de rechten van derden
omslaat in angst voor aansprakelijkheid bij curatoren66 acht ik wenselijk dat de curator
onder bepaalde voorwaarden in de wet een bevoegdheid tot beschikking krijgt tijdens
de afkoelingsperiode.

Ter inspiratie bestudeerde ik de Duitse InsO, die wel geen afkoelingsperiode kent,
maar waar de Verwalter (curator) in de § 166 InsO en volgende wel onder bepaalde
voorwaarden het recht van Verwertung (te gelde maken) en Nutzung (gebruik) krijgt
en waarin tevens aandacht is voor de (waarborging van de) rechten van de Gläubiger
(schuldeisers).

7.4.4 Vergelijking van de Nederlandse Faillissementswet met de Duitse Insolvenz-
ordnung op het punt van de bevoegdheden van de curator ten aanzien van
de (zekerheids)rechten van derden

7.4.4.1 Behoud van de onderneming

In een Nederlands faillissement kan ingevolge art. 63a Fw op elk moment tijdens het
faillissement een afkoelingsperiode worden afgekondigd; doorgaans geschiedt dat echter
in de beginfase van een faillissement op verzoek van de curator; de duur van de
afkoelingsperiode in faillissement is inmiddels in het nieuwe art. 63a lid 1 Fw uitge-
breid maar toch nog steeds beperkt in tijd, namelijk tot maximaal vier maanden
inclusief één verlenging. In de parlementaire geschiedenis van art. 63a Fw wordt wel
een enkel woord gewijd aan de voortzetting van het bedrijf van gefailleerde, maar
wil de curator het bedrijf van gefailleerde voortzetten, dan heeft de curator daarvoor
een (aparte) machtiging nodig van de rechter-commissaris (art. 98 Fw),67 ook indien
hij dit tijdens de afkoelingsperiode wil doen. Overigens zal de curator ‘ten deze,
evenals bij alles, in de eerste plaats met de belangen van de boedel te rade gaan.’
Het is namelijk niet de bedoeling dat de voortzetting gebeurt op kosten van de schuld-
eisers.68

65 Ik doel hier zowel op Maclou en Prouvost als op Mobell.
66 Vgl. voor de angst voor aansprakelijkstelling Willems, p. 29 in zijn beschouwingen naar aanleiding

van de vaststelling van de Praktijkregels: met het oog op het voorkomen van aansprakelijkstellingen
van curatoren zijn de praktijkregels aanmerkelijk ingekort.

67 Ik ga even voorbij aan de in de wet genoemde mogelijkheid van machtiging van de commissie van
schuldeisers, omdat die zelden is gebruikt.

68 Vgl. Van der Feltz II, p. 57.
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In het Duitse insolventierecht kent men geen afkoelingsperiode zoals in art. 63a Fw.
De Insolvenzordnung is wel doordesemd van de gedachte aan het behoud van de
onderneming. Zie § 1, 22 en 157 InsO. Voortzetting van het bedrijf van de schuldenaar
is echter geen doel op zichzelf, maar blijft een middel69 om de schuldeisers zo goed
mogelijk te voldoen (§ 1 InsO).70 Er wordt van uitgegaan dat de curator in beginsel
de onderneming voortzet in ieder geval tot aan de Berichtstermin (§ 157 InsO); in
die vergadering beslissen de schuldeisers of de onderneming van de schuldenaar wordt
stilgelegd of voorlopig wordt voortgezet. Daartoe wordt de Verwalter een aantal
faciliteiten geboden om de onderneming voorlopig voort te zetten; zo heeft de Verwal-
ter onder bepaalde voorwaarden de bevoegdheid tot Verwertung en Nutzung. Uit de
wet blijkt niet dat deze bevoegdheid van de Verwalter wordt beperkt door zijn keuze
om de ‘Insolvenz’ af te wikkelen door voortzetting van de onderneming of anderszins
zoals door (geleidelijke) liquidatie.

De Verwalter en Aussonderungsberechtigten
Ingevolge § 35 InsO omvat de boedel het vermogen van de schuldenaar ten tijde van
het faillissement en hetgeen hij tijdens het faillissement verwerft.71 Wat niet tot de
boedel behoort, wordt daarvan ‘ausgesondert’. Zo heeft degene die kan bewijzen dat
hij (reëel)72 eigenaar is,73 een aanspraak op ‘Aussonderung’: de ‘Aussonderungs-
berechtigte Gläubiger’, kan zijn zaken zonder meer te allen tijde uit de boedel halen
(§ 47 InsO). Dat (reële) eigendomsrecht wordt door het faillissement niet aangetast.
Deze zaken mogen door de Verwalter ook niet te gelde gemaakt worden.74

Ook de eigenaar van een zaak die onder Eigentumsvorbehalt (eigendomsvoor-
behoud) aan gefailleerde is geleverd, kan zijn zaak in beginsel uit de boedel halen.75

Maar ‘Aussonderung’ van een zaak die onder Eigentumsvorbehalt is verkocht, wordt
wel aanzienlijk bemoeilijkt ingevolge § 103 II jo. 107 II InsO. Heeft de schuldenaar

69 Dit ligt anders bij een groot faillissement, aldus Mönning 1997, Rdn. 1601. Dit lijkt mij een juiste
constatering. Ook in Nederland is tijdens de faillissementen van Daf en Fokker bijvoorbeeld gebleken
dat in de eerste plaats belang gehecht werd aan onderzoek naar de mogelijkheid van instandhouding
van (delen van) de onderneming in verband met het behoud van know how en werkgelegenheid
voor een paar duizend werknemers van de gefailleerde bedrijven en hun toeleveranciers.

70 Blijkens § 22 InsO gaat de wetgever er van uit dat de onderneming in beginsel wordt voortgezet
tot de opening van het faillissement.

71 Vgl. art. 20 Fw.
72 Ik gebruik reële eigendom in tegenstelling tot eigendom met een zekerheidskarakter zoals Sicherungs-

eigentum, waarover hieronder nader.
73 In het Duitse en Nederlandse recht geldt het wettelijke vermoeden dat degene die de zaak onder

zich heeft, deze voor zichzelf houdt. De Eigenbesitzer (bezitter) wordt voorts vermoed rechthebbende
te zijn, behoudens tegenbewijs. In faillissement gelden deze regels ook: als gevolg daarvan wordt
de curator resp. de Verwalter die de zaak onder zich heeft/in Besitz heeft, vermoed rechthebbende
te zijn, behoudens tegenbewijs. Vgl. 3:109 en 119 BW met § 1006 BGB. In het Duitse recht is nog
wel van belang dat als de gefailleerde de zaak onder zich heeft, de Verwalter ingevolge § 148 Abs.1
InsO van de gefailleerde teruggave kan verlangen.

74 Vgl. Frege e.a., Rdn. 1080.
75 Dit geldt in ieder geval voor zover het gaat om een einfache Eigentumsvorbehalt; is sprake van

een verlängerte of erweiterte Eigentumsvorbehalt dan wordt dit aangemerkt als Absonderungsrecht.
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vóór het faillissement een zaak onder Eigentumsvorbehalt gekocht en van de verkoper
het ‘Besitz’ van de zaak verkregen, dan moet de Verwalter zich er op verzoek van
de verkoper over uitlaten of hij gebruik maakt van zijn Wahlrecht (keuzerecht) om
alsnog de overeenkomst na te komen. De Verwalter moet dat ‘unverzüglich’ (onver-
wijld) doen ingevolge § 103 II, zij het pas ‘nach dem Berichtstermin’ (vergadering
van schuldeisers) ingevolge § 107 II.76 Daar de Berichtstermin doorgaans plaatsvindt
een paar maanden na de opening van het faillissement, hoeft de Verwalter de zaak
normaliter tot dat moment niet af te geven. Niet onomstreden is of hij de zaak intussen
ook mag gebruiken.77

De Verwalter en Absonderungsberechtigten
De schuldeiser met een Absonderungsrecht is in zijn algemeenheid78 te vergelijken
met de pandhouder of hypotheekhouder naar Nederlands recht: het gaat om een
verhaalsrecht. Naar Duits recht heeft een dergelijke schuldeiser ingevolge § 49 e.v.
InsO recht op ‘abgesonderte Befriedigung’. Dat betekent dat de schuldeiser zich kan
verhalen op het onderpand bij de schuldenaar om zich uit de opbrengst daarvan te
voldoen voor zijn vordering, inclusief rente en kosten. Er dient nu onderscheid gemaakt
te worden tussen ‘unbewegliche und bewegliche Gegenstände’ (onroerende en roerende
goederen).

Heeft het Absonderungsrecht betrekking op een onroerende zaak, bijvoorbeeld
in de vorm van een ‘Hypothek’ of ‘Grundschuld’,79 dan mag de zekerheidsgerechtigde
zich nog steeds zelf op dat onderpand verhalen. Intussen kan de Verwalter in het
faillissement ook aansturen op een executoriale verkoop ingevolge § 165 InsO. De
Verwalter kan voorts verzoeken om ‘einstweilige Einstellung’ waardoor wordt bewerk-
stelligd dat de executie wordt opgeschort, in ieder geval totdat een schuldeiser aan
de rechtbank verzoekt om intrekking van dat verzoek.80 Uitstel van executie blijkt,
naar verluidt, in de praktijk van belang om voortzetting van het bedrijf door de

76 Er geldt overigens wel een Ausübungsperre als een aanzienlijke waardevermindering van de boedel
te verwachten is en schuldeiser de Verwalter daarop gewezen heeft. Daaruit kan m.i. worden afgeleid
dat buiten het daar genoemde geval gebruik in beginsel wel is toegelaten, maar verbruik en vervreem-
ding niet.

77 Vgl. Wellensiek, Kölner Schrift I, Rdn. 38. Deze stelt dat in de wet niet uitdrukkelijk is geregeld
of de Verwalter de onder ‘einfachen Eigentumsvorbehalt’ geleverde zaak mag gebruiken gedurende
de tijd dat de Verwalter wacht met het nemen van zijn beslissing over het gestand doen van de
overeenkomst. § 172 Abs.1 Satz 1 InsO is op Aussonderungsrechte niet onmiddellijk toepasbaar,
‘so dass ein spezifisch insolvenzrechtliches Recht zur Weiterbenutzung insoweit fehlt.’ Mönning
2000, p. 239 en 259: ‘Das Nutzungsrecht des Insolvenzverwalters ist an seine Verwertungskompetenz
gebunden.’ Er zit wel beweging in: uit de in het Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines
Gesetzes zur Vereinfachung des Insolvezverfahrens, voorgestelde § 21 leid ik af dat overwogen
wordt de curator ook vermogensbestanddelen waarvan Aussonderung verlangd zou kunnen worden,
bij de voortzetting van de onderneming in te zetten en dus ook te gebruiken.

78 Specifiek zijn de verschillen dermate groot dat ik de positie van de pandhouder en hypotheekhouder
naar Duits recht niet functioneel kan vergelijken met die naar Nederlands recht.

79 Hypothek is vergelijkbaar met een vaste hypotheek naar Nederlands recht; Grundschuld is vergelijk-
baar met een Nederlandse bankhypotheek, aldus Strothmann & Rendels, p. 159.

80 Zie hierover nader Uhlenbruck InsO § 165, Rdn. 19.



156 De curator en de afkoelingsperiode

Verwalter te kunnen realiseren81 en is ook de regel. Vindt tijdens de opening van
de insolventieprocedure toch een executoriale verkoop plaats, dan worden op de
executoriale verkoopprijs ‘Feststellungskosten’ (vaststellingskosten) van 4% op de
executoriale verkoopprijs ingehouden ten behoeve van de boedel (§ 10 Abs. I nr. 1a
ZVG).

Heeft het Absonderungsrecht betrekking op een roerende zaak, bijvoorbeeld in
de vorm van een ‘Sicherungsübereignung’,82 dan is essentieel of deze zaak in ‘Besitz’
van de Verwalter is. In de literatuur is omstreden of hier ‘unmittelbares Besitz’
vereist83 is of dat ‘mittelbares Besitz’ voldoende is. Heeft de Verwalter geen Besitz,
dan kan de schuldeiser zich nog steeds op die zaak verhalen. Heeft de Verwalter de
zaak wel in ‘Besitz’ dan is ‘Inbesitznahme’ door de schuldeiser niet meer mogelijk
en is uitsluitend nog de Verwalter bevoegd tot het onderhands te gelde maken van
die zaak (§ 166 I InsO). De opbrengst daarvan wordt afgedragen aan de zekerheids-
gerechtigde na inhouding daarop door de Verwalter van kosten: 4% ‘Feststellungs-
kosten’ over de opbrengst ter zake van kosten om het bestaan van zekerheidsrechten
vast te stellen, 5% ‘Verwertungskosten’ over de opbrengst ter zake van kosten van
uitwinning van de tot zekerheid dienende zaken. Voorts houdt de Verwalter indien
omzetbelasting verschuldigd is, deze belasting ad 16 % in op de opbrengst om deze
vervolgens af te dragen aan de fiscus (§ 170 en 171 I en II InsO).84 Dit betekent
voor de zekerheidsgerechtigde dat de Verwalter in totaal al 25% van de opbrengst
aftrekt, voor de Verwalter dat 9% van de opbrengst in de boedel vloeit.

Ook al is de Verwalter bevoegd tot Verwertung, hij dient de getroffen schuldeiser
wel tevoren in te lichten dan wel in de gelegenheid te stellen de zaak te bezichtigen
(§ 167 InsO: Auskunft) of de mogelijkheid te bieden hem op een voor de schuldeiser
gunstiger mogelijkheid tot Verwertung te wijzen (§ 168 InsO).

Zaken die de Verwalter te gelde mag maken, mag hij ook ‘benutzen’ (gebruiken)
voor de boedel (§ 172 I InsO), als hij het waardeverlies maar (doorlopend) vergoedt
aan de schuldeiser, indien de door het gebruik optredende waardevermindering diens
zekerheid aantast. De Verwalter mag die zaken ook ‘verbinden, vermischen und
verarbeiten’ (dit is te vertalen als natrekken, vermengen en verwerken en komt in
ieder geval neer op verbruik van de zaken), mits geen afbreuk wordt gedaan aan de

81 Zie voor de verplichting na de Berichtstermin: § 159 (verplichting Verwertung daarna onverwijld
ter hand te nemen) jo. 160 InsO (toestemming commissie schuldeisers voor belangrijke handelingen).

82 Deze vorm vervult de rol die in Nederland de stille verpanding van roerende zaken vervult: de zaken
kunnen bij de schuldenaar blijven; de zaken zijn formeel-juridisch eigendom van de ‘Sicherungs-
nehmer ‘ (doorgaans de bank), maar die bank heeft geen recht op de zaak zelf maar op de opbrengst
van de waarde daarvan, tot de hoogte van zijn gezekerde vordering. Vgl. Bork 1995, Rdn. 240.

83 Kirchhof 2004, Rdn. 177. Dit betekent dat zolang de curator de zaak niet in zijn ‘Besitz’ heeft, de
Absonderungsberechtigte de zaak te gelde mag maken.

84 De zekerheidsgerechtigden proberen deze belasting door de van hen verplichte bijdrage in de kosten
op hun beurt af te dekken door meer zekerheid te vragen dan hun vordering groot is. Het BGHZ
94, 105, 114 f billijkt deze ‘Übersicherung’ om hun ‘Kostenpflicht ab zu sichern.’Vgl. Bork 1995,
Rdn. 257.
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zekerheidspositie van de schuldeiser (§ 172 II InsO). Die bevoegdheid tot verbinden
etc. is als het er op aankomt vrij beperkt.85

Betreft de roerende zaak een vordering, die tot zekerheid is overgedragen,86 dan
is alleen de Verwalter bevoegd om die vordering te innen of op andere wijze uit te
winnen (§ 166 II InsO). Ook nu wordt van de schuldeiser een kostenbijdrage verlangd
(§ 171 InsO).

Van zijn kant is de Verwalter verplicht de schuldeiser in te lichten over de vorde-
ring of inzage te geven in de boekhouding van de schuldenaar (§ 167 II InsO).

7.4.4.2 Wat zou ik uit het Duitse recht willen overnemen?

De in het systeem ingebouwde checks en balances vind ik het bestuderen waard. Ik
vat eerst de bevoegdheden van de Verwalter en daarna de waarborgen voor de Gläu-
biger naar Duits insolventierecht nog even kort samen.

In de Insolvenzordnung worden aan de Verwalter uitdrukkelijk de bevoegdheden
van ‘Verwertung en Nutzung’ (om te gelde te maken en te gebruiken) toegekend in
de § 166 e.v. InsO met betrekking tot roerende goederen waarop een zekerheidsrecht
rust en die hij in zijn ‘Besitz’ heeft. Die ‘overdracht’ van het ‘Verwertungsrecht’ aan
de Verwalter heeft een aantal voordelen:87 de Verwalter krijgt op grond van de wet
een originaire, dat wil zeggen niet van de schuldeiser of van de schuldenaar afgeleide
rechtspositie, die hem de bevoegdheid geeft over de roerende goederen waarop een
zekerheidsrecht rust, te beschikken door deze te vervreemden of de vordering op naam
te innen. Die regeling heeft volgens Landfermann ook overigens voordelen, die ik
vrij vertaal als volgt: de boel wordt nog even bijeen gehouden, waardoor de kansen
op een voortzetting en sanering van de onderneming verbeteren. Verder wordt het
te gelde maken van goederen waarop een zekerheidsrecht rust, in de praktijk vergemak-
kelijkt doordat de curator dit doet voor zover hij die goederen onder zich heeft.88

Naar Duits recht blijft de positie van degene met een Aussonderungsrecht onaange-
tast: wat niet tot de boedel behoort moet de rechthebbende er zonder meer uit kunnen
halen. Zie § 35 en § 47 InsO. Maar de leverancier met een Eigentumsvorbehalt krijgt
wel een speciale regeling!

De regeling van het Eigentumsvorbehalt in § 103 II in combinatie met § 107 II
InsO komt er op neer dat de Verwalter die zaak niet hoeft af te geven of diens vorde-
ring niet hoeft te voldoen voor de Berichtstermin. Voor zover het Eigentumsvorbehalt

85 Vgl. Mönning 2000, p. 239: ‘In der Insolvenzpraxis stösst die Anwendung der Vorschrift auf
erhebliche Schwierigkeiten da vor allem die Bestimmung der Höhe des Wertverlustes im Einzelfall
steitig sein wird’; Landfermann InsO, § 172 Rdn. 2.

86 Vergelijking met Nederlands recht is moeilijk, daar fiduciaire cessie verboden is ingevolge art. 3:84
lid 3 BW; wel is stille cessie of verpanding van een vordering mogelijk.

87 Aldus Landfermann InsO, § 166, Rdn. 4.
88 Aldus Landfermann InsO § 166, Rdn. 5-7. Daar vermeldt hij ook nog het derde voordeel dat ik

pas in 7.7 over de boedelbijdrage behandel, namelijk dat de curator een technisch hulpmiddel krijgt
om de verdeling van de kosten te verwezenlijken.
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een Absonderungsrecht betreft, dat is dus niet altijd zo, mag de Verwalter die de zaak
in Besitz heeft onder bovengenoemde voorwaarden ook verwerten en benutzen.

Wat betreft de waarborgen voor de Gläubiger naar Duits recht valt op dat § 167
InsO een verplichting voor de Verwalter bevat om de Gläubiger in te lichten over
de toestand waarin die zaak zich bevindt dan wel deze door hem te laten bezichtigen;
§ 168 legt de verplichting op de Verwalter om de Gläubiger mee te delen hoe hij wil
vervreemden, voorts dient hij de Gläubiger de gelegenheid te bieden op een andere
Verwertungsmöglichkeit te wijzen. Tot slot moet de Verwalter ingevolge §172 het
waardeverlies door gebruik vergoeden/compenseren.

7.4.4.3 Voorlopige conclusie

Wat betreft de voorwaarden aan beschikkingsbevoegdheid zijn er een aantal belangrijke
beslispunten, die ik na bestudering van het Duitse recht als volgt zou willen oplossen:
- De curator mag over alle goederen beschikken die in zijn macht zijn geraakt, ook

indien deze aan anderen dan gefailleerde toebehoren, voor zover deze zijn te
kwalificeren als eigendom met een zekerheidskarakter.

- De curator moet de goederen in zijn macht hebben; middellijke macht is voldoen-
de.

- De curator moet een originaire (eigen) bevoegdheid tot beschikken krijgen in plaats
van een van de schuldenaar afgeleide bevoegdheid.

- De curator heeft een bevoegdheid tot beschikking die niet afhankelijk gesteld hoeft
te worden van de voortzetting van de onderneming, deze kan ook worden toege-
kend indien de curator kiest voor een andere wijze van afwikkeling.

- De rechten van derden moeten worden gewaarborgd in het kader van het respect
voor hun rechten. Voor de wijze waarop kunnen elementen uit de §167 en 168
InsO een begin van richting geven.

7.5 De curator heeft niet (meer) het recht het afgekoelde goed (langer) vast
te houden

7.5.1 De rechter-commissaris heeft een machtiging verleend

Aan de derde kan op zijn verzoek een machtiging zijn verleend om zijn bevoegdheid
uit te oefenen: de curator moet dan meewerken aan de uitvoering daarvan.

Indien een leasemaatschappij de door haar gefinancierde friteuse terug wil halen
omdat de bewindvoerder geen betaling kan doen of zekerheid kan stellen voor de
kosten en/of de waardevermindering door het voortgezette gebruik, verleent de rechter-
commissaris de leasemaatschappij de begeerde machtiging. Ten slotte is de afkoelings-
periode niet bedoeld om rechten van derden te frustreren.89

89 Vgl. Rb. Roermond (R-C), S 93/4177.
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7.5.2 De curator heeft geen reden het afgekoelde goed in zijn macht te houden

Na inventarisatie kan blijken dat zich goederen van derden in de boedel te bevinden
die daarvoor niet van enige waarde zijn. Ook kan het voorkomen dat het bewaren
van die goederen meer kost dan het opbrengt of dat er in de boedel geen geld is
aangetroffen om de kosten van bewaring daarvan incl. verzekering nog langer te
dekken. De curator zal de derden dan moeten inlichten dat hij die goederen niet onder
zich wil of kan houden, met het verzoek die goederen op te halen, opdat zijn zorgplicht
eindigt en daarmee ook de kans op aansprakelijkheid wordt beperkt.90

Een ander voorbeeld heeft betrekking op de situatie dat de curator het afgekoelde
goed niet langer nodig heeft om het doel van de afkoelingsperiode te realiseren en
dit ondanks verzoek van de derde toch niet vrijgeeft.

Een dergelijke situatie deed zich in 1999 voor in de deconfiture van Air Hol-
land.91

Een lessor had aan Air Holland tegen betaling een luchtvaartuig in gebruik ver-
strekt. In die deconfiture werd tevens een afkoelingsperiode bepaald. De lessor en
de bewindvoerders/curatoren (er was eerst sprake van een surseance en daarna van
een faillissement) gaan ervan uit dat de lessor de leaseovereenkomst met onmiddellijke
ingang heeft ontbonden. Door de afkoelingsperiode kon de lessor het luchtvaartuig
niet opeisen bij Air Holland dan met een machtiging van de rechter-commissaris. De
lessor wendde zich echter in eerste instantie niet tot de rechter-commissaris maar tot
de bewindvoerders/curatoren met het verzoek het luchtvaartuig binnen 48 uur af te
geven. De curatoren lieten doorschemeren dat zij tegen betaling van de door hen
gepretendeerde vordering op de lessor wel mee wilden werken aan (versnelde) terug-
gave en zich overigens op de afkoelingsperiode beriepen om niet te hoeven teruggeven
onder mededeling dat die ook nog eens met twee maanden verlengd kon worden.92

Wat daarvan zij: de curatoren voldeden niet aan dit verzoek, ook al hadden zij
de stelling van de lessor dat het luchtvaartuig voor Air Holland van geen betekenis
meer was niet weersproken. Integendeel, zij hadden erkend dat het luchtvaartuig vanaf
begin november 1999 (surséance dateerde van 2 november 1999, MJA) niet meer
had gevlogen en dat zij beëindiging van de lease overeenkomst met de lessor wensten.
In het licht van de doelen van de afkoelingsperiode hadden zij dan ook geen reden
het luchtvaartuig in hun macht te houden. De curatoren hadden ook niet aangevoerd
dat de termijn van 48 uur die de lessor in zijn brief van 17 november 1999 voor de
teruggave van het luchtvaartuig had gesteld, te kort was of dat zij zich ter zake van
de vordering op de lessor op een retentierecht beriepen.

90 Zie voor de zorgplicht verder onder 7.6.2.
91 Air Holland dat is opgericht in 1985 kende de afgelopen 10 jaar een reeks van faillissementen; telkens

opnieuw werd weer ‘doorgestart’. Zo is er ook een doorstart geweest van het in 1999 gefailleerde
bedrijf, dat vervolgens op 25 maart 2004 weer in staat van faillissement is verklaard. De casus over
de vrijgave heeft betrekking op de handelwijze van de curatoren in het faillissement dat in 1999
was uitgesproken en is ontleend aan Rb. Amsterdam 2 februari 2005, JOR 2005, 81.

92 Op zichzelf juist, maar wel suggestief!
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De rechter oordeelt als volgt:

‘tot de doelen van de afkoelingsperiode (en het daaraan verbonden recht om goederen niet
af te geven) behoort niet het vergemakkelijken van de incasso van (al dan niet betwiste)
vorderingen op de betrokken derden.’

Met andere woorden: ook al was er een afkoelingsperiode gelast, zij hadden geen
reden om het luchtvaartuig in hun macht te houden en hadden aan het verzoek van
de lessor moeten voldoen om het luchtvaartuig vrij te geven. De curatoren werden
in hun hoedanigheid in dat faillissement aansprakelijk gesteld door de lessor. De Rb.
Amsterdam93 besliste dat de curatoren q.q. onrechtmatig hadden gehandeld en aan-
sprakelijk waren wegens schending van de zorgvuldigheidsnorm door het luchtvaartuig
nog enige tijd in hun macht te houden.

Eigen opvatting
In de gegeven voorbeelden moet de curator het afgekoelde goed zonder meer vrijgeven.
Hij mag de afkoelingsperiode niet gebruiken voor andere doeleinden. Zo mag de
curator die vrijgave niet afhankelijk stellen van betaling van een geldbedrag.94 De
afkoelingsperiode is niet bedoeld om de incasso van vorderingen op door de afkoe-
lingsperiode getroffen derden gemakkelijker te maken. Dit is een oneigenlijk gebruik
van de afkoelingsperiode waardoor bovendien uitsluitend de rechten van een afgekoel-
de derde zijn gefrustreerd.

Deze materie raakt de kern van de afkoelingsperiode!

7.6 Overige rechten en plichten van de curator

7.6.1 Inlichtingenplicht, inventarisatieplicht en feitelijke overgave

Uit de wet95 blijkt dat er een algemene inlichtingenplicht op de curator rust; uit de
rechtspraak96 volgt dat er op de curator onder omstandigheden ook een specifieke
inlichtingenplicht rust. Een dergelijke verplichting kan wel op praktische bezwaren
stuiten. Vaak is niet meteen bekend wie er door de afkoelingsperiode getroffen zullen
worden. Is dat wel bekend dan kan het ondoenlijk zijn hen allen schriftelijk te benade-
ren en persoonlijk te gaan inlichten vanwege het grote aantal derden.97 Bepaalde
rechtbanken zoals die van Amsterdam publiceerden in een dergelijke situatie nog wel
eens in de nieuwsbladen dat een faillissement was uitgesproken en dat daarin tevens
een afkoelingsperiode was bepaald. Publicatie in de nieuwsbladen is geschrapt in de

93 Rb. Amsterdam 2 februari 2005, JOR 2005, 81.
94 Vgl. Uhlenbruck InsO § 60 Rdn. 21.
95 Art. 19, 19a en 109 Fw; Zie ook Verstijlen 1998, p. 258.
96 HR 19 april 1996, NJ 1997, 727 (Maclou en Prouvost/curatoren).
97 Vgl. Rb. Rotterdam 15 september 1992, S 92/0049, waar in beginsel alleen al een kleine 2500

leveranciers onder eigendomsvoorbehoud door de afkoelingsperiode konden worden geraakt.
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wet en inmiddels is het centrale faillissementsregister operationeel.98 Via de internet-
site www.rechtspraak.nl kan iedereen zich laten informeren over welk faillissement
waar op een bepaalde datum is uitgesproken.99 Maar aan de rechtbank is niet de
mogelijkheid geboden op deze wijze (via de site) te publiceren of tevens een afkoe-
lingsperiode is bepaald.100

Die praktische bezwaren vervallen, zodra duidelijk is dat de afkoelingsperiode
bijvoorbeeld maar één derde zal treffen. De curator kan de desbetreffende derde dan
rechtstreeks informeren. Daartoe is de curator in ieder geval verplicht indien de curator
voornemens is de boedel te liquideren. Voorts dient de curator de derde te informeren
vóór de overdracht van de onderneming aan een ander.

In de praktijk wordt het aldus opgelost dat de curator kort na zijn aanstelling een
gestandaardiseerde brief101 verstuurt aan hem bekende schuldeisers met de uitnodi-
ging hun vordering gedocumenteerd in te dienen. Tevens verzoekt hij hen kenbaar
te maken indien zij van mening zijn bijzondere rechten te kunnen doen gelden op
zich in de boedel bevindende goederen, op grond van een eigendomsvoorbehoud,
hypotheek of pand. In die brief is dan vaak tevens vermeld of een afkoelingsperiode
is bepaald en of en zo ja wanneer de ophaal/boedeldagen worden gehouden.

Separatisten moeten voor hun eigen belangen waken. De curator is ten opzichte van
hen tot op zekere hoogte passief; hij maakt gebruik van de gewone regelingen in het
BW: zo dient hij zich tegenover een leverancier die pretendeert eigenaar te zijn van
door hem onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, in principe te beroepen
op art. 3:109 en 119 BW. Zolang de door de leverancier geleverde zaken zich in de
macht van de gefailleerde/curator bevinden, geldt het vermoeden dat de gefailleerde
bezitter en eigenaar daarvan is, totdat het tegendeel daarvan door de leverancier onder
eigendomsvoorbehoud is aangetoond. Het gaat in zijn algemeenheid te ver, dat de
curator eigen onderzoek doet.102 Dat eigen onderzoek is ook praktisch gezien vaak
niet goed mogelijk voor de curator, vanwege de staat waarin de boekhouding en
voorraadadministratie van gefailleerde zich bevindt: die is vaak deplorabel en door-

98 Wet van 24 november 2004, Stb. 615; inwerkingtreding van art. 19a Fw op 1 februari 2006, Stb.
2006/24.

99 Een nobel streven; de tijd zal leren of het faillissement door internet in beeld komt of juist uit het
zicht verdwijnt, nu niet langer in de regionale pers wordt gepubliceerd.

100 Een gemiste kans, waarom wordt dit feit niet ook gepubliceerd? Nu wordt volstaan met vermelding
van wie tot curator is benoemd; weliswaar kan de belanghebbende via deze weg de benodigde
informatie kan achterhalen, maar hij moet wel eerst weer de curator ‘lastigvallen’.

101 Aldus Praktijkregel 2.7.1 in Praktijkregels voor curatoren, vastgesteld in de Buitengewone Ledenver-
gadering van Insolad op 8 september 2004; zie hierover Willems p. 30 die opmerkt dat deze
praktijkregels richtlijnen zijn waaraan geen rechtskracht toekomt en dat de praktijkregels voor het
grootste deel een beschrijving van de gangbare praktijk onder curatoren zijn. Mij lijkt het niet
inachtnemen van de Praktijkregels een factor die meeweegt bij de beantwoording van de vraag of
de curator aansprakelijk is.

102 Vgl. in deze zin voor het Duitse recht: Uhlenbruck InsO inzake de vaststelling van Aussonderungs-
rechte bij § 60 Rdn. 21; Thomas Barnert, Insolvenzspezifische Pflichten des Insolvenzverwalters
gegenüber Aussonderungsberechtigten, KTS 4/2005, p. 437 e.v.; Abeltshauser, Nehrlich Römerman
bij § 60 Rdn. 38.
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gaans niet bijgewerkt tot het moment waarop de schuldenaar in staat van faillissement
is verklaard. De curator moet bedacht zijn op eventuele aanspraken van derden, zodra
hij over concrete aanknopingspunten beschikt. Dit is het geval indien de leverancier
kenbaar maakt dat hij bepaalde rechten pretendeert. Ook kan de curator anderszins
op diens rechten zijn gewezen, bijvoorbeeld door de (directeur van) gefailleerde.

Uit de parlementaire geschiedenis103 blijkt dat de afkoelingsperiode aan de curator
gelegenheid wil bieden tot inventarisatie met het oog op het boedelbelang; er is in
dit verband niet gesproken over de mogelijkheid om de afkoelingsperiode tevens te
benutten om de derde aan zijn recht te helpen. Het is de vraag of dit terecht is, daar
de derden zelf niet in staat zijn tijdens de afkoelingsperiode hun rechten veilig te
stellen. Essentieel is dat de in het faillissement betrokken derde bij de curator bekend
is dan wel raakt door zich tijdig en op de juiste wijze bij hem te melden.

De eerste vraag is wanneer en hoe de derde zich tijdig en adequaat meldt bij de
curator (stap één).

De tweede vraag betreft de situatie, dat de curator in ieder geval de plicht heeft
de rechten van derden in kaart te brengen, in het bijzonder wanneer de curator bij
een verkoop de goederen uit handen geeft: vóór of na inventarisatie (stap twee).

Ik ga hierna op deze stappen in en behandel tevens de gevolgen van een misstap
voor de curator en/of de derde (aansprakelijkheid van de curator dan wel eigen schuld
derde). In hoeverre spelen maatschappelijke belangen hierin een rol?

7.6.1.1 Stap één: de derde moet zich tijdig en adequaat melden

Stel dat een derde even telefonisch aan de curator doorgeeft dat hij heeft geleverd
onder eigendomsvoorbehoud. Los van de vraag of tijdig is gemeld: is dit ook een
adequate melding? De rechtbank Utrecht vindt van niet. Mist een curator een dergelijke
melding, dan is dit onvoldoende om tot aansprakelijkheid van de curator te conclude-
ren. De rechtbank motiveert dit als volgt:

‘Gelet op de vaak hectische omstandigheden vlak na het uitspreken van een faillissement,
kan een vermeende eigenaar niet verwachten dat een enkele mondelinge mededeling, –
over getoonde stukken ter onderbouwing van deze mededeling is niet[s] gesteld – zijn
eigendomsrecht afdoende onder de aandacht van een curator brengt. Hiertoe is meer nodig,
bijvoorbeeld een schriftelijke bevestiging of telefonische herhaling van de mededeling.’104

Ook overigens blijkt er in casu te weinig gesteld om tot onrechtmatig handelen van
de curator te kunnen concluderen. De curator heeft de koper van de activa voorafgaan-
de aan de koop goed geïnformeerd. Voorts heeft hij de belangen van zakelijke gerech-
tigden voldoende behartigd door de koper er op te wijzen dat er leveranciers zijn die

103 Parl. Gesch. Wijziging Rv. e.a.w. (Inv. 3, 5 en 6), p. 414.
104 Aldus Rb. Utrecht 16 juni 1999, JOR 1999, 186 (Vrije Schuimplastic Industrie (VSI)/curator Berkel

in het faillissement van ZMI).
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een beroep op hun eigendomsvoorbehoud hebben geclaimd. Ook heeft hij een clausule
opgenomen in de koopovereenkomst dat eventuele rechten van leveranciers met een
eigendomsvoorbehoud van voorraden van de koop zijn uitgezonderd. De vordering
tot aansprakelijkheid van Berkel persoonlijk is mijns inziens dan ook terecht afgewe-
zen, nu nergens uit blijkt dat hij op lichtvaardige wijze de belangen van de leverancier
heeft geschaad. Dit laat mijns inziens een aansprakelijkheid q.q. onverlet (maar die
was in casu niet gesteld); tenslotte is er wel een onrechtmatige daad gepleegd door
activa uit de boedel te verkopen, waarvan de verkoper/eigenaar heeft medegedeeld
dat daarop een eigendomsvoorbehoud rust. Overigens kan dan de houding van de
derde (die een enkele mondelinge mededeling heeft gedaan over zijn aanspraken) wel
gevolgen hebben bij de toerekening van die onrechtmatige daad respectievelijk de
eigen schuld.

Stel dat de leverancier pas reageert met de mededeling dat hij eigendomsaanspra-
ken claimt, twee maanden na ontvangst van de circulaire brief van de curatoren en
ruim een maand nadat hij op de hoogte is gesteld van de verkoop. Kan de curator
zich er dan op beroepen ter afwering van zijn aansprakelijkheid in hoedanigheid dat
de derde maar eerder iets van zich had moeten laten horen? Het feit dat de derde niet
adequaat reageert, kan niet de onrechtmatigheid aan de gedraging van de curator
ontnemen; tenslotte heeft de curator een inbreuk gemaakt op een recht van de derde
door diens afgekoelde goederen uit handen te geven. Ook al is de reactie mijns inziens
rijkelijk laat, er blijft sprake van een onrechtmatige daad van de curator, waarvoor
hij in hoedanigheid aansprakelijk is. (Zolang de curator niet bedacht hoefde te zijn
op eventuele aanspraken van de derde, is er geen reden voor een persoonlijke aanspra-
kelijkheid). Iets anders is dat de houding van de derde wel gevolgen kan hebben bij
de toerekening van die onrechtmatige daad respectievelijk de eigen schuld van de
derde.105

Anderzijds moet ook de curator adequaat reageren op een claim van een derde.
Dat doet hij niet door pas twee maanden na ontvangst van die claims een verzoek
om nadere inlichtingen te sturen.106 Op de aansprakelijkheid van de curatoren in
dezen (Euretco) kom ik hieronder terug.

7.6.1.2 Stap twee: de curator mag afgekoelde goederen pas uit handen geven óf na
toestemming van de derde óf na inventarisatie en het veiligstellen van de
rechten van de derde

Een koopovereenkomst met de koper van de activa met de gebruikelijke clausule dat
de koper de eigendomsrechten van derden moet respecteren, is niet zonder meer

105 Vgl. de openbare faillissementsverslagen met betrekking tot F 97/226 (Rb. Den Bosch 25 juni 1997,
F 97/226). Een van de leveranciers heeft de curatoren in rechte gedagvaard voor Rb. Den Bosch,
R 2392/98: die zaak is volgens het zesde openbare verslag van curatoren inzake F 97/226 van 26
juli 2000 geschikt. Vergelijking van de processtukken die aan dat verslag zijn gehecht en het verslag
zelf geeft de indruk dat geschikt is voor een aanmerkelijk lager bedrag dan de door de derde eerder
geclaimde schade.

106 Rb. Amsterdam 14 februari 1996, JOR 1996, 28, alinea 4.5 (Euretco).
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voldoende om de curator te vrijwaren van aansprakelijkheid in hoedanigheid. De Hoge
Raad (inzake Mobell) ziet daarin niet een voldoende waarborg van de belangen van
derden. De curatoren moeten de afweging van de belangen van de derde bij de
afwikkeling van een faillissement aan die derde zelf overlaten; curatoren mogen de
goederen van de derde niet zonder voorafgaande toestemming van die derde uit handen
geven aan de opkoper.107

Heeft de leverancier de curator vóór de verkoop door de curator aan een ander
(opkoper) gewezen op zijn rechten, dan dient de curator die rechten zelf te (laten)
onderzoeken ofwel de leverancier in staat te stellen zijn goederen aan te wijzen. De
curator dient dit te (laten) doen vóórdat hij overgaat tot het feitelijk uit handen geven
van die goederen aan die ander (opkoper) ingevolge de verkoop.108 Het cruciale
moment is dus niet de verkoop maar het feitelijk uit handen geven aan een ander.109

Zou de curator het wel voordien feitelijk uit handen mogen geven, dan zou de curator
als het ware de verantwoordelijkheid van zich afschuiven dan afwentelen op de ander:
hij mag dus niet feitelijk uit handen geven voordat de rechten van de derden zijn
onderzocht. De curator moet toezicht houden op de nakoming van de verplichtingen
van de ander jegens de leveranciers en andere derden. Hij hoeft dat onderzoek niet
zelf te doen, doorgaans worden daarvoor deskundigen zoals taxateurs ingeschakeld,
als hij maar zelf de controle houdt dan wel het toezicht uitoefent.110 Bij verzuim
leidt dit in ieder geval tot aansprakelijkheid in hoedanigheid.

Beide stappen komen aan de orde in de uitspraak van de Rb. Amsterdam inzake
Euretco.111 Vanaf het moment van het bereiken van overeenstemming met de koper
dient de curator bedacht te zijn op de eigendomsaanspraken van de leverancier nu
vaststaat dat hem de voorgaande dag een brief van die leverancier waarin van die
aanspraken melding werd gemaakt had bereikt (stap één).

Naar aanleiding van die brief heeft de curator niet nog een nader onderzoek
ingesteld, noch heeft hij de leverancier in de gelegenheid gesteld om zijn goederen
aan te wijzen. Evenmin heeft hij de eventuele rechten van Euretco veiliggesteld. De
curator heeft de goederen zonder meer verkocht (stap twee).

Terecht oordeelt de rechtbank dan ook dat de curator door de afkoelingsperiode
juist de gelegenheid had om door derden gepretendeerde rechten zorgvuldig te onder-

107 HR 19 december 2003, NJ 2004, 293, in welk arrest de curatoren in hun hoedanigheid aansprakelijk
werden geacht.

108 Ook het Duitse recht kent een soortgelijke regeling ter waarborging van de rechten van de zekerheids-
gerechtigde. Zie § 168 I InsO: De Verwalter dient de Absonderungsberechtigte van tevoren te
informeren, dat hij een vermogensbestanddeel aan een ander wil vervreemden om de Absonderungs-
berechtigte de gelegenheid te geven de Verwalter binnen een week op een gunstiger mogelijkheid
te wijzen voor het te gelde maken van dat vermogensbestanddeel.

109 Aldus expliciet Rb. Amsterdam 14 februari 1996, JOR 1996, 28; vgl. HR 19 december 2003, NJ
2004, 293 Mobell/Interplan r.o. 3.5.2.

110 De regie houd je mijns inziens als curator niet, door van de leverancier te vragen maar vertrouwen
te hebben in de correcte afwikkeling van het eigendomsvoorbehoud door de ander (overnemer).
Vgl. HR 19 december 2003, NJ 2004, 293 Mobell/Interplan r.o. 3.6.

111 Rb. Amsterdam 14 februari 1996, JOR 1996, 28, alinea 2.



Hoofdstuk 7 165

zoeken. Dat heeft hij niet gedaan. Bovendien heeft de curator na de verkoop de periode
tot het moment van het feitelijk uit handen geven van de goederen niet benut om in
overleg met de koper aan Euretco de goederen af te dragen waarop Euretco rechten
kon uitoefenen. Voorts heeft de curator de schade voor Euretco niet voorkomen of
beperkt door de koper over de gang van zaken in te lichten. De curatoren worden
zowel in hoedanigheid als persoonlijk aansprakelijk geacht wegens het tekortschieten
in de verplichting om de rechten van de leverancier te onderzoeken en veilig te stellen.

Met deze uitspraak ben ik het van harte eens, temeer nu de taxateur een exacte
bepaling van eigendomsrechten niet had uitgesloten, maar slechts had aangegeven
dat daarmee meer tijd zou zijn gemoeid (r.o. 4.1). En die tijd had de curator juist door
de afkoelingsperiode gekregen en dus moeten benutten met het oog op de belangen
van derden.

7.6.1.3 Kan stap twee worden overgeslagen indien maatschappelijke belangen een
snelle(re) doorstart vereisen?

Mijns inziens is voor iedere doorstart een voorafgaande inventarisatie onontbeerlijk.
Bovendien biedt de afkoelingsperiode daartoe thans ook de tijd. De gelegenheid daartoe
moet te baat worden genomen om te voorkomen dat de derde de dupe wordt van een
te voortvarend handelend curator, die de afgekoelde goederen verkoopt, waardoor
deze mogelijk een onrechtmatige daad pleegt jegens de derde, met alle schade voor
de derde van dien. Wat betreft zijn bewijspositie tegenover de curator, loopt de derde
immers aan tegen de bewijsvermoedens van art. 3:109 en 119 BW: de curator wordt
vermoed voor zichzelf te houden en rechthebbende te zijn. Wat betreft de kwestie
of tussen de (eventuele) onrechtmatige daad van de curator en de schade een causaal
verband bestaat, moet de derde volgens de gewone regels van het bewijsrecht (150 Rv)
het causale verband stellen en indien betwist, bewijzen. De Hoge Raad heeft weliswaar
in bepaalde gevallen uitzonderingen op deze regel van verdeling van de bewijslast
aangenomen, maar of ook voor ‘onze’ derde een zogenaamde omkeringsregel bij het
aannemen van een causaal verband tussen de onrechtmatige daad en het ontstaan van
de schade kan gelden op grond van de redelijkheid en billijkheid,112 is ongewis en
overigens een vraag van procesrechtelijke aard, die ik daarom hier verder buiten
beschouwing laat, temeer nu die regel onverlet laat dat de derde vervolgens hoe dan
ook zelf de omvang van zijn schade door het handelen of nalaten van de curator moet
aantonen of aannemelijk maken.113 En dat laatste vormt een wezenlijk probleem
voor de derde als de zaken ‘ongemerkt’ vóór de inventarisatie uit handen zijn gegeven.

Mijns inziens dient daarom op de curator in ieder geval tijdens de afkoelingsperio-
de de verplichting te worden gelegd om én de betrokken derde voorafgaand te informe-
ren over een eventuele doorstart én de derde vervolgens in de gelegenheid te stellen
binnen een kort tijdsbestek van een week op de doorstartplannen van de curator te

112 HR 29 november 2002, NJ 2004, 304 en 305; zie over de omkeringsregel ook: T. Hartlief in AA
2003, p. 298-306 en G.R. Rutgers in AA 2003, p. 307-313.

113 Aldus: Hugenholz/Heemskerk, nr. 79.
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reageren teneinde zijn rechten veilig te stellen. Vgl. 168 InsO. Dit dient met het oog
op de belangen van derden ook te gelden indien de curatoren vanwege maatschappelij-
ke belangen tijdens de afkoelingsperiode een snelle doorstart willen bewerkstelligen.

7.6.2 Zorgplicht

7.6.2.1 Wet

De Faillissementswet legt de curator in art. 92 Fw wel de verplichting op tot bewaring
van de boedel, maar deze verplichting geldt niet ten aanzien van de goederen, die
niet tot de boedel behoren. Door de afkoelingsperiode kunnen zich echter niet alleen
goederen van gefailleerde waarop een verhaalsrecht rust van een pandhouder of
hypotheekhouder, maar ook goederen van andere derden in de macht van de curator
bevinden.

Een zorgplicht voor deze afgekoelde goederen is niet in de Faillissementswet
geregeld.

Als ik uitwijk naar het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering vind ik daar mogelijk
enige aanknopingspunten in de regeling van de gerechtelijke bewaring in het kader
van een beslag in art. 506 en 709 Rv.

Stel dat een afkoelingsperiode is te vergelijken met een beslag,114 dan zou de
curator te vergelijken zijn met de gerechtelijk bewaarder en de derde met de beslagene.

Ook dan blijven de vragen onbeantwoord of van de curator met zijn veelzijdige
positie115 gevergd mag worden dat hij tijdens de afkoelingsperiode de afgekoelde
goederen in goede staat houdt;116 of voldoet de curator al aan zijn plicht als hij er
op toeziet die goederen te behouden?117

7.6.2.2 Rechtspraak

Ten aanzien van onder eigendomsvoorbehoud geleverde voorraden zijn curatoren en
de leveranciers het doorgaans wel eens over het feit dat de curator een zorgplicht heeft,
maar partijen verschillen nog wel eens van mening over de inhoud daarvan dan wel

114 Ik laat even daar of een afkoelingsperiode wel te beschouwen is als een het faillissement aanvullend
beslag op de afgekoelde goederen van derden die tijdelijk hun bevoegdheden niet kunnen uitoefenen;
die vergelijking van de afkoelingsperiode met een beslag gaat mank, waar een beslag strekt tot verhaal
of afgifte en een afkoelingsperiode dat juist tijdelijk tegenhoudt.

115 Vgl. Kortmann 1996, p. XIII: de curator is geen schaap met vijf poten, maar een octopus, een
achtpoot.

116 Vgl. art. 506 Rv.
117 Vgl. art. 709 jo. 446 Rv.
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over de vraag voor wiens risico de kosten gemoeid met de effectuering daarvan dienen
te komen.118

De rechtbank (Tulip/curatoren q.q. Micro Macro)119 spreekt over de zorg van
een goed bewaarder die curatoren in acht te nemen hadden in het kader van de door
hen noodzakelijk gemaakte kosten.

De Hoge Raad (Van der Hel q.q./Edon)120 overweegt alleen dat het de bedoeling
is dat de afgekoelde goederen tijdens de afkoelingsperiode in beginsel niet verloren
gaan, zodat de rechthebbenden hun bevoegdheden na het verstrijken van de afkoelings-
periode alsnog kunnen uitoefenen. Dit doet eerder denken aan behoud van het goed
dan het in goede staat houden van een goed.

In het onder het oude recht gewezen arrest over de gerechtelijk bewaarder wordt
de maatstaf gehanteerd van de zorg van een goed huisvader.121

7.6.2.3 Literatuur

Verstijlen is van mening dat de curator ten aanzien van goederen van derden de zorg
van een goed huisvader in acht moet nemen.122 Ik sluit mij daarbij graag aan. Dit
brengt mee dat de curator de goederen veilig moet stellen en in goede staat moet
houden.123

De curator dient afgekoelde goederen niet louter te bewaren, maar er op toe te
zien dat deze hun waarde behouden dan wel dat hun waarde als verhaalsobject niet
verloren gaat; concreet betekent dit dat hij die afgekoelde goederen onder meer moet
bewaken en verzekeren.124

Hij zal daarbij adequaat moeten handelen door de goederen ook deskundig te laten
opslaan: de ene keer zullen de goederen tijdig in de diepvries moeten worden opgesla-
gen, de andere keer op een droge, koele plaats, weer een andere keer zal hij bij
gebreke van de daartoe benodigde penningen zo snel mogelijk met betrokkenen om
de tafel moeten gaan zitten om het probleem snel te klaren en bijvoorbeeld goederen
moeten vrijgeven.

Deze (zorg)plicht eindigt pas een redelijke termijn nadat de curator de zaken heeft
vrijgegeven aan de derde, zodat deze derde in de gelegenheid is geweest zijn goederen
te laten ophalen na vrijgave. Tot dat moment is de boedel aansprakelijk bij gebreke
van vervulling van de zorgplicht door de curator voor de schade, indien de curator
de belangen van de derden niet voldoende in het oog gehouden heeft door de afgekoel-
de goederen te bewaken en te verzekeren. Heeft de curator die goederen niet verzekerd

118 Vgl. Rb. Den Haag 16 juni 1993, NJ 1995, 205 (Tulip/curatoren q.q. in het faillissement van Micro
Macro.

119 Rb. Den Haag 16 juni 1993, NJ 1995, 205, r.o. 13.
120 Vgl. HR 16 oktober 1998, JOR 1999, 17 (Van der Hel q.q./Edon) r. 3.7.
121 HR 18 december 1992, NJ 1993, 571.
122 Vgl. Verstijlen 1998, p. 343 e.v.
123 Vgl. Verstijlen 1998, p. 343 e.v.
124 Vgl. voor de voorbeelden: De Liagre 1991, p. 206.
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en bewaakt dan wel niet adequaat, dan kan de curator afhankelijk van de omstandig-
heden ook persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

7.7 Recht op een boedelbijdrage

7.7.1 Inleiding

Stel dat zich tijdens de afkoelingsperiode de situatie voordoet dat onderhandse verkoop
van alle activa door de curator aangewezen is,125 inclusief de goederen waarop de
pandhouder en hypotheekhouder zich buiten de boedel om hadden kunnen verhalen
als er niet een afkoelingsperiode van kracht was geweest en inclusief een voorraad
goederen, die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en (deels) niet zijn betaald
door gefailleerde. Er is bijvoorbeeld een gegadigde koper of overnemer van de onder-
neming, die een snelle doorstart kan en wil maken mits de overdracht tevens de
machines en de aanwezige voorraden omvat. Onderhandse verkoop brengt echter wel
bemoeienis van de curator126 en dus kosten ter zake van verkoopbemiddeling met
zich mee. Voorts zijn er kosten in het kader van de inventarisatie/uitlevering/creditering
van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken. Is redelijk de daarmee gemoeide
kosten voor rekening van de boedel te laten, nu de pandhouder, de hypotheekhouder
en de leverancier met een eigendomsvoorbehoud met name zullen profiteren van de
verkoop respectievelijk de uitlevering? Gevolg daarvan is immers dat daardoor de
kans dat de gewone schuldeisers hun vorderingen voldaan krijgen, nog verder afneemt.
Het is een feit van algemene bekendheid dat de meeste faillissementen worden opgehe-
ven bij gebrek aan baten.

7.7.2 De Faillissementswet bevat geen regeling

De curator kan niet zonder meer met succes een bijdrage in de algemene faillissements-
kosten en/of bijzondere faillissementskosten jegens afgekoelde derden eisen. De
Nederlandse Faillissementswet bevat geen bepaling van dien aard. Art. 182 Fw regelt
slechts dat separatisten die hun executierechten hebben uitgeoefend in de zin van art.
57 en 60 Fw, buiten de omslag in de algemene faillissementskosten vallen. Onder
separatisten wordt in dit verband verstaan: de pandhouder, hypotheekhouder en
retentor. Tijdens de afkoelingsperiode kunnen zij dat recht van parate executie echter
niet uitoefenen.

125 Ik laat hier buiten beschouwing de onderhandse verkoop ingevolge art. 101 en 173 en 176 Fw.
126 De curator moet onderhandelingen voeren met gegadigden, contracten opstellen of controleren en

heeft toestemming nodig van de rechter-commissaris voor een onderhandse verkoop; bovendien
moet hij tevoren de pretense aanspraken van de zekerheidsgerechtigde hebben gecheckt.
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Degene die op grond van zijn eigendomsaanspraken zijn zaken zou kunnen
separeren, zoals de leverancier onder eigendomsvoorbehoud, wordt door de wet niet
tot de separatisten gerekend.

De pandhouder en hypotheekhouder hebben ingevolge art. 57 Fw recht op parate
executie tenzij een afkoelingsperiode is bepaald dan wel de curator die executie
voorkomt door lossing in de zin van art. 58 lid 2 Fw.

Vaak geven pandhouder en hypotheekhouder de voorkeur aan een onderhandse
verkoop door de curator. Zij dringen daar bij de curator op aan, omdat de opbrengst
meestal127 hoger is dan bij een openbare veiling,128 wat zowel in het belang van
de boedel als dat van de pandhouder en hypotheekhouder is. Daarnaast leidt onder-
handse verkoop doorgaans ook tot een snellere afwikkeling wat voor alle betrokkenen,
inclusief de faillissementsschuldeisers, van belang kan zijn. Zij willen niet bijdragen
in de algemene faillissementskosten, maar vaak wel een forfaitaire bijdrage dan wel
de kosten betalen die speciaal ten behoeve van het te gelde maken van het verbonden
goed door de curator zijn gemaakt.

De curator op zijn beurt wil doorgaans best meewerken aan een onderhandse
verkoop indien dit in het belang van de boedel is én naast de kosten ook zijn inspan-
ningen ter zake worden vergoed. Welke kosten zijn precies aan te merken als bijzon-
dere faillissementskosten? Zijn de navolgende kosten als zodanig in verband met het
te gelde maken van het verbonden goed aan te merken: kosten ter zake van de inventa-
risatie, van de opslag van het goed of van het regelen van de teruggave? En zijn kosten
die gemoeid zijn met het onderzoek van de pretense aanspraken of het beheer van
de goederen tot het tijdstip van ophalen of verhaal, in wezen niet te beschouwen als
algemene faillissementskosten?

In de praktijk is omstreden op grond waarvan en ter zake van welke kosten een
bijdrage gevorderd kan worden van de zekerheidsgerechtigden en/of rechthebbenden.
Dat was tot aan de invoering van de Insolvenzordnung ook in Duitsland het geval.129

In de nieuwe Insolvenzordnung heeft men er uit rechtspolitieke overwegingen130

voor gekozen om de zekerheidscrediteuren van roerende zaken (forfaitair) bij te laten
dragen in de algemene faillissementskosten. Vgl. § 170 en 171 InsO.131

127 Aldus Boekraad, p. 147.
128 In het algemeen wordt gedacht dat onroerend goed op de veiling minder opbrengt dan via een

reguliere verkoop. ‘Maar de Amsterdamse veiling is de meest lucratieve van heel Nederland’, zo
lees ik in NRC next van 18 september 2006. Daar de mededeling afkomstig is van een anonieme
makelaar, laat ik in het midden in hoeverre dit waar is.

129 Zie Kuhn/Uhlenbruck KO § 43, Rdn. 70a-70g over de vele tegenstrijdige beslissingen over de vraag
op grond waarvan en ter zake van welke kosten precies een bijdrage van de Ab- und Aussonderungs-
berechtigten verlangd kan worden. Het is in een dergelijke situatie zaak dat een wetgever knopen
doorhakt.

130 Dit is niet gebaseerd op het destijds geldende recht. Aldus Kuhn/Uhlenbruck KO, § 43 Rdn. 70 e.
131 Zie hierover nader paragraaf 7.7.5.
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7.7.3 De kosten van verkoopbemiddeling

De wet kent de curator nergens een recht op een bijdrage in de bijzondere faillisse-
mentskosten toe jegens derden indien hij medewerking verleent aan de onderhandse
verkoop, maar de wet verbiedt het ook niet een dergelijke bijdrage te bedingen.

Vaak wordt een forfaitaire bijdrage door de curator bedongen als boedelbijdrage,
maar de curator mag zijn medewerking niet afhankelijk stellen van een bijdrage aan
de boedel.132

Voorts moet de separatist wel opletten: stemt hij wel in met en stuurt hij zelfs
aan op een snelle onderhandse verkoop maar weigert hij de boedelbijdrage te betalen,
dan blijft hij als hij vervolgens niet zelf paraat gaat executeren, niet buiten de omslag
van de algemene faillissementskosten.133

Met andere woorden de separatist zij gewaarschuwd: hij blijft slechts buiten de
omslag wanneer met de curator overeenstemming is bereikt over alle voorwaarden
waaronder de verkoop plaatsvindt, waaronder met name de door de hypotheekhouder
te leveren boedelbijdrage.

7.7.3.1 Separatistenregeling; de strekking

De afspraken met separatisten (pandhouder en hypotheekhouder) zijn gestandaardiseerd
in de zogenaamde Separatistenregeling. In hoeverre is de separatistenregeling bindend?

De separatistenregeling is vervat in een bijlage bij de Richtlijnen in faillissementen
en surseances van betaling, die op 1 januari 2005 in werking zijn getreden.134

Deze (landelijke werkende) richtlijnen (meestal aangeduid als Recofa- richtlijnen)
zijn opgesteld door de rechters-commissarissen in faillissementen na overleg met de
faillissementscommissie van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en de
Vereniging Insolventierecht Advocaten (Insolad) en bevatten bepalingen ter uniforme-
ring van het rolbeleid van de faillissementskamers van de rechtbanken en algemene
instructies aan bewindvoerders en curatoren. In die Richtlijnen wordt in paragraaf 15
bepaald als volgt:

132 Aldus HR 3 december 1993, NJ 1994, 176 (Glebbeek/Dijkstra q.q.). De curator kon wel met de
eerste hypotheekhouder overeenstemming bereiken over een boedelbijdrage doch niet met de tweede
hypotheekhouder. Beiden drongen aan op onderhandse verkoop door de curator, hetgeen geschiedde.
Met de eerste hypotheekhouder was aldus – volgens de Hoge Raad – een regeling tot stand gekomen
als bedoeld in art. 58 lid 2 nu de curator zich had verplicht het verbonden goed te verkopen en de
vordering van de hypotheekhouder te voldoen, zonder dat deze hoefde bij te dragen in de algemene
faillissementskosten; met de tweede hypotheekhouder was geen afspraak over een boedelbijdrage
gemaakt en deze moest daarom, nu hij geen gebruik had gemaakt van de bevoegdheid hem toegekend
in art. 57 lid 1 Fw, wel meedelen in de algemene faillissementskosten.

133 Aldus Boekraad, p. 153.
134 De separatistenregeling is in overleg met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en Insolad

(in vergelijking met die regeling van 2002) aangepast en uitgebreid. Gepubliceerd bijvoorbeeld in
TvI 2005/1.
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‘a. De curator streeft ernaar om met de separatist zo spoedig mogelijk na het uitspreken
van het faillissement tot afspraken te komen over het te gelde maken van activa ten behoeve
van de crediteuren respectievelijk de boedel. Daarbij gaat het met name om de vraag wie
wat doet tegen welke vergoeding.
b. Daarbij worden de uitgangspunten in acht genomen die in de als bijlage 5 bij deze
richtlijnen gevoegde separatistenregeling zijn opgenomen.
c. Afspraken over boedelbijdragen worden steeds ter goedkeuring aan de rechter-commissaris
voorgelegd.
d. De afspraken tussen de bank en de curator worden in de boedelverslagen onder het
hoofdstuk Bank/Zekerheden verantwoord.’

Strekking van de separatistenregeling is dat indien de curator medewerking verleent
aan een onderhandse verkoop van onroerend goed of roerende goederen, daar een
vergoeding aan de boedel tegenover dient te staan die afhangt van de materiële of
formele verkoopinspanningen door de curator. De hoogte van deze vergoeding zal
aldus variëren tussen de C= 1000 – 2500 dan wel een percentage van de koopsom met
een degressief verloop naarmate de opbrengst stijgt bij (on)roerende goederen; betreft
het een vordering op naam dan wordt een percentage van 10% van de geïncasseerde
vorderingen genoemd.

De vergoeding heeft uitsluitend betrekking op de verkoopinspanningen van de
curator in geval van een onderhandse verkoop; werkzaamheden van de curator ter
zake van het inventariseren van de activa en de aanspraken in het kader van een
eigendomsvoorbehoud, verpanding en dergelijke alsmede beslissingen daaromtrent
behoren tot zijn wettelijke taak en maken geen onderwerp uit van de boedelbijdrage-
regeling.135

De separatistenregeling kent geen vergoeding van vaststellingskosten136 (het
is de taak van de curator dat gewoon te doen) en geen vergoeding van BTW aan de
boedel, de separatist mag zich op de gehele opbrengst verhalen inclusief de BTW.
Dit betekent dat als de curator verkoopt en ter zake BTW in rekening brengt, deze
ook moet afdragen aan de fiscus, ook al is dat BTW bedrag niet in de boedel gevloeid/
gebleven. De boedel wordt dus mogelijk opgescheept met een boedelschuld ten gevolge
van de verkoop.

In hoeverre is de separatistenregeling bindend?
In het voorwoord van de Richtlijnen 2005 staat vermeld:

‘De richtlijnen (…) bevatten instructies aan bewindvoerders en curatoren. Het landelijke
overleg van rechters-commissarissen insolventies (Recofa) heeft de richtlijnen opgesteld
na overleg met de faillissementscommissie van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)
en de Vereniging Insolventierecht Advocaten (Insolad).’

135 Zie alinea 5 onderaan van de separatistenregeling.
136 Hier zit een groot verschil met de regeling in § 170 en 171 InsO, waarover hieronder.
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Onder punt 7 van dat voorwoord wordt vermeld, dat de separatistenregeling in overleg
met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en Insolad is aangepast en uitge-
breid en dat deze regeling in bepaling 15 b van toepassing is verklaard, onder toevoe-
ging: ‘Afspraken met de separatist dienen aan de rechter-commissaris ter goedkeuring
te worden voorgelegd.’

In alinea 7 van de Separatistenregeling wordt wel vermeld: ‘Deze richtlijn is in
beginsel toepasselijk tussen banken en curatoren op alle faillissementen.’

Het gaat dus om richtlijnen, dus in feite aanwijzingen hoe te handelen. De werking
wordt meteen al ontkracht door het woord ‘in beginsel.’

Verder: lang niet alle zekerheidsgerechtigden zijn bank. En naar verluidt, zijn ook
niet alle banken bereid de regeling te accepteren!

In de separatistenregeling staat overigens ook geen definitie van begrip separatist;
genoemd zijn alleen de pandhouder en hypotheekhouder; duidelijk is dat de leverancier
onder eigendomsvoorbehoud die op grond van zijn eigendomsaanspraken zijn zaken
zou kunnen separeren, niet gezien wordt als separatist in de zin van de regeling (zie
aldaar onder alinea 3).

Wat de rechter-commissaris betreft, deze kan van de Richtlijnen, en dus ook naar
ik meen van de separatistenregeling afwijken, indien dit in het belang van de boedel
is.137

De rechter-commissaris kan voorts enige druk uitoefenen omdat aan hem afspraken
met separatisten moeten worden voorgelegd. Bovendien kan de rechter-commissaris
op grond van art. 176 Fw bijvoorbeeld geen toestemming geven voor een onderhandse
verkoop138 als de pandhouder of hypotheekhouder niet bereid is een boedelbijdrage
te betalen, onder het motto ‘geen boedelbijdrage, ga dan maar veilen’ (na afloop van
de afkoelingsperiode).

De separatist is overigens vrij om al dan niet een boedelbijdrage te betalen. Dit
blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad (HR 3 december 1993, NJ 1994, 176,
Glebbeek/Dijkstra q.q.). Wordt op aandringen van de hypotheekhouder wel onderhands
verkocht zonder dat een afspraak over een boedelbijdrage is gemaakt, dan moet deze,
als hij geen gebruik heeft gemaakt van de bevoegdheid hem toegekend in art. 57 Fw
lid 1, meedelen in de algemene faillissementskosten. Gelet op de hoogte daarvan is
dit geen echt alternatief.

De regels in de Recofa-richtlijnen en de Separatistenregeling hebben geen wettelijk
bindende kracht.139 Deze rechtersregeling140 is wel gepubliceerd in de juridische

137 Aldus Wessels nr. 4010, die daarbij verwijst naar het Protocol arrest (HR 2 maart 2001, RvdW 2001,
62): afwijking van het protocol is slechts aanvaardbaar indien zulks in het belang van een goede
patiëntenzorg wenselijk is.

138 Zie voor het recht van parate executie en de afwijkende wijze van verkoop voor de pandhouder:
art. 3:248 en 251 BW; zie voor het recht van parate executie voor de hypotheekhouder en de
mogelijkheid onderhands te verkopen na verlof van de voorzieningenrechter: art. 3:268 lid 1 en 2
BW.

139 Zie Asser/Vranken, nr. 87 over zelfregulering op individuele schaal, bijvoorbeeld afkomstig van
beroepsgroepen. Hij gebruikt de kwalificatie soft law voor regels die geen wettelijke bindende kracht
hebben.
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literatuur (TvI, Trema, Advocatenblad/memo) en ruim onder de aandacht gebracht
in de beroepsgroep van advocaten/curatoren en rechter-commissaris. Ze genieten gezag
in de praktijk. Ze worden wel als succesvol gekwalificeerd.141 Naleving van de rege-
ling als zodanig kan in rechte echter niet – met succes – worden afgedwongen.

7.7.4 De kosten van bewaring en uitlevering

Bij voorraden speelt vaak de inventarisatie en uitlevering een belangrijke rol. ‘Dit
vergt meer vlijt en ijver dan dat het juridisch gecompliceerd is’.142 Intussen is het
dus wel arbeidsintensief. De separatistenregeling heeft alleen betrekking op de kosten
van verkoopbemiddeling en geldt overigens ten aanzien van de leverancier met een
eigendomsvoorbehoud niet. Van belang is de uitspraak van Rb. Den Haag inzake Tulip/
curatoren q.q. in Micro Macro.143 Ik schets eerst de casus.

Nadat het faillissement was uitgesproken, troffen de curatoren in het magazijn
van Micro Macro een voorraad producten aan welke voor een deel bleek toe te behoren
aan de banken en aan leveranciers die onder eigendomsvoorbehoud goederen aan
Micro Macro hadden geleverd. Om de uitlevering van goederen aan leveranciers te
organiseren en uit te voeren hebben curatoren een taxatiebureau ingeschakeld. Ter
bestrijding van de kosten van de uitlevering alsook van het in stand houden van het
magazijn van Micro Macro hebben de curatoren van de leveranciers die afgifte
wensten, een forfaitaire vergoeding van 3% van de netto waarde van de daadwerkelijk
door de schuldeisers meegenomen eigendommen gevraagd.

Tulip144 stelde dat voor een boedelbijdrage als door de curatoren bedoeld, geen
grondslag te vinden was in de wet, rechtspraak en in de literatuur; aan de curatoren
kwam haars inziens evenmin een recht toe om een dergelijke bijdrage te vragen op
grond van de redelijkheid en billijkheid. De curatoren moesten de aan Tulip in eigen-
dom toebehorende goederen aan haar ter beschikking stellen zonder daarvoor een
tegenprestatie te verlangen.

Het enige waarover partijen het eens waren, was de zorgplicht van de curatoren
met betrekking tot de voorraden, maar zij verschilden van mening over de vraag voor
wiens risico de kosten gemoeid met de effectuering van die zorgplicht dienen te
komen.

De rechtbank was van mening dat de curatoren op grond van de redelijkheid en
billijkheid wel gerechtigd waren een vergoeding voor deze kosten te verkrijgen. In
r.o.13 motiveert de rechtbank dit als volgt:

140 Zie voor de definitie Teuben, § 1.3.
141 Aldus W.D.H. Asser, H.A. Groen, J.B.M.Vranken, m.m.v. I.N. Tzankova, Een nieuwe balans, Den

Haag 2003, p. 258.
142 Aldus de curatoren in het faillissement van Megapool op p. 9 van het vierde faillissementsverslag

in het faillissement, uitgesproken door Rb. Zutphen 8 april 2004, F 04/126.
143 Rb. Den Haag 16 juni 1993, NJ 1993, 205.
144 Tulip was een van de 4000 schuldeisers; het magazijn was erg groot en de voorraad bestond uit

kostbare producten ter waarde van 40 miljoen gulden (r.o. 9).
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(…) ‘dat de rechtbank van oordeel [is] dat de curatoren in een situatie als hier aan de orde,
van crediteuren (dus ook van Tulip) een boedelbijdrage van 3% kunnen vragen. Vanuit
de zorg die curatoren als goed bewaarder ten aanzien van de zich in het magazijn bevinden-
de goederen van derden in acht hadden te nemen, waren de curatoren gerechtigd die kosten
te maken die zij thans via een boedelvergoeding (gedeeltelijk) willen verhalen. Omdat deze
kosten naar het oordeel van de rechtbank in casu alleen de belangen van de diverse belang-
hebbenden, die hun rechten buiten faillissement geldend konden maken, hebben gediend
en niet de belangen van de boedel, gebiedt de redelijkheid en billijkheid dat die kosten
op enigerlei wijze worden verhaald op diegenen in wiens belang die kosten zijn gemaakt.
Een andere opvatting dan de hiervoor geschetste leidt in casu tot het – in de ogen van de
rechtbank – onaanvaardbare resultaat dat de schuldeisers met een vordering op de (failliete)
boedel, kosten voor hun rekening zouden moeten nemen die niet ten behoeve van de boedel
zijn gemaakt (en ook niet als zodanig zijn gepresenteerd) en waardoor de boedel niet is
gebaat.’

De uitspraak heeft alleen betrekking op een vergoeding voor de door curatoren
gemaakte kosten ter zake van het bewaren en uitleveren van goederen aan de leveran-
ciers onder eigendomsvoorbehoud. Die leveranciers hebben daarvan bij uitstek profijt
gehad. Zouden zij niet hoeven bij te dragen in die kosten, dan komen die kosten ten
laste van de boedel. Zij zouden dan zijn verrijkt ten koste van de gewone schuldeisers
die door hoge faillissementskosten niets dan wel minder ontvangen. Een dergelijke
verrijking lijkt mij niet gerechtvaardigd ten opzichte van deze categorie schuldeisers.
Het is juister dat deze kosten ten laste van de leveranciers worden gebracht: zij
profiteren ervan. De rechtbank baseert haar oordeel op de zorg die curatoren als goed
bewaarder ten aanzien van de goederen van derden in acht hadden te nemen en stelt
dat de curatoren gerechtigd waren de kosten te maken die zij vervolgens willen
verhalen en op grond van de redelijkheid en billijkheid mogen verhalen.

Zou ook zaakwaarneming als grondslag voor de vordering tot schadevergoeding/
vergoeding van de kosten hebben kunnen dienen?

Zou in een geval als het onderhavige aan de vereisten zijn voldaan die art. 6:198
BW stelt?

De curatoren lieten zich willens en wetens (eerste vereiste) en op redelijke grond
(tweede vereiste) in met de behartiging van eens anders belang (derde vereiste).

Aan het vierde vereiste dat de wet stelt, te weten ‘zonder de bevoegdheid daartoe
aan een rechtshandeling of elders in de wet geregelde rechtsverhouding te ontlenen’,
zal echter vaak niet zijn voldaan.

- Contractuele relatie. In het geval van Micro Macro ging het om goederen die
onder eigendomsvoorbehoud waren geleverd

In menige overeenkomst waarbij eigendomsvoorbehoud is bedongen, zit een element
van bewaarneming. Zo is vaak een bepaling opgenomen dat de koper gehouden is
de geleverde goederen te bewaren, al dan niet onder toevoeging ‘als herkenbaar
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eigendom van de onderneming.’145 Is de koper gefailleerd, dan is de curator daartoe
voor zover mogelijk alsnog gehouden.

Ontbreekt een dergelijke bepaling dan zou gesteld kunnen worden dat de overeen-
komst niet alleen verbindt tot hetgeen uitdrukkelijk is overeengekomen, maar ook
tot al hetgeen door redelijkheid en billijkheid gedicteerd wordt.146 Dat is naar mijn
mening ook precies wat de Rb. Den Haag doet, indien zij uitgaat van de zorg die
curatoren in acht hadden te nemen enerzijds en de redelijkheid en billijkheid van het
betalen van de met die zorg gepaard gaande kosten door de leveranciers anderzijds.
Dit ligt ook in de lijn van Schoordijk, die van mening is dat zaakwaarneming een
subsidiaire actie is en dat wij aan zaakwaarneming niet toe dienen te komen in een
contractuele verhouding.147

- Elders in de wet geregelde rechtsverhouding
In Micro Macro lieten curatoren zich qualitate qua in met belangenbehartiging.
Vriesendorp148 noemt bewindvoering als voorbeeld waaruit belangenbehartiging
uit in de wet geregelde verhouding kan voortvloeien. Scheltema149 noemt de faillisse-
mentscurator met name, onder vermelding dat er geen zaakwaarneming is als de wet
een rechtsverhouding schept waaruit de bevoegdheid voortvloeit zich in te laten met
het belang van een ander. Daarmee is echter niet gezegd dat de curator zich ook met
de belangen van de leverancier met een eigendomsvoorbehoud mag inlaten. De
faillissementscurator wordt weliswaar geconfronteerd met de leverancier, of beter
gezegd, met door hem geleverde goederen, maar de wet geeft geen regels aan de
curator hoe hij met andere zaken dat die tot de boedel behoren moet omgaan. En zaken
van derden behoren niet tot de boedel.

In een geval als van Micro Macro komt men naar mijn mening dus in ieder geval
vanwege de contractuele relatie niet toe aan zaakwaarneming.

Dat is jammer. Zaakwaarneming zou immers niet alleen een regeling als die van
de separatisten bij verkoopbemiddeling overbodig maken, maar bij bewaring en
uitlevering tevens perspectief kunnen bieden aan curatoren om hun kosten te verhalen,
indien bepaalde leveranciers hun zaken (welbewust) niet zouden komen ophalen (art.
6:52 jo. 6:200 BW).

Mede gelet daarop ben ik van mening dat de curator meer zekerheid moet krijgen
en een ruimere financiële armslag zowel voor de kosten van verkoopbemiddeling als
die voor bewaring en uitlevering. Een wettelijke regeling lijkt mij dan aangewezen.

Ik vraag mij af of een wettelijke regeling overeenkomstig de InsO wenselijk is.
Ik zet die regeling kort uiteen.

145 Zie art. 17 lid 3 van de Algemene voorwaarden Glas Abeln, gedeponeerd onder nr. 2973 bij KvK
te Groningen; art. 5.2 van Algemene Voorwaarden van Leoxx, gedeponeerd onder nr. 30151348
bij KvK te Utrecht.

146 Schoordijk, p. 15.
147 Schoordijk, p. 12, 14, 17.
148 Vriesendorp 2006, nr. 276.
149 Scheltema, aantek. 13.2 onder art. 6:198 BW.
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7.7.5 Insolvenzordnung

In § 170 en 171 InsO is geregeld dat de boedel recht heeft op een forfaitaire bijdrage
in de kosten, die meteen worden ingehouden op de opbrengst, voordat het restant aan
de Absonderungsberechtigte (zekerheidsgerechtigden) wordt afgedragen150 bij (onder-
handse) Verwertung (te gelde maken) door de Verwalter (curator) van een Mobiliar-
sicherheit (roerend goed) dat hij in zijn Besitz heeft. Het gaat om:
- Feststellungskosten: ter zake van vaststelling van het bestaan van het zekerheids-

recht plus
- Verwertungskosten: die ter zake van uitwinning van de tot zekerheid dienende

goederen, alsmede
- Umsatzsteuer: de verschuldigde BTW.
Uit de rechtspraak blijkt dat de boedel ook recht heeft op een bijdrage ter zake van
Feststellungskosten indien de zekerheidsgerechtigde het goed zelf te gelde maakt.

Ook bij ‘Verwertung’ van een onroerend goed maakt de boedel aanspraak op een
bijdrage in de kosten, uitgedrukt in een % van de opbrengst (§ 165 InsO jo 10 ZVG).

7.6 Is wettelijke regeling in Nederland nodig of wenselijk naast de separatis-
tenregeling?

In het huidge recht is een boedelbijdrage te vorderen, voor zover dat is afgesproken.
Een afspraak is afdwingbaar bij niet nakoming. Voor de separatist, die wel onderhandse
verkoop wenst maar niet een boedelbijdrage conform de separatistenregeling wil
betalen, doemt een omslag in de algemene faillissementskosten op. De separatistenrege-
ling geldt maar voor een beperkte groep en niet voor de leverancier onder eigendoms-
voorbehoud, bovendien regelt deze alleen de kosten van verkoopbemiddeling en niet
die voor bewaring en opslag. Voor die laatste categorie kosten kunnen curatoren altijd
nog een beroep doen op de redelijkheid en billijkheid (vgl. Rb. Den Haag inzake Tulip/
curatoren q.q. Micro Macro).151

Ik vind dat de curator meer financiële armslag moet krijgen bij de afwikkeling
van een faillissement; het meest voor de hand liggend is dat degenen die het meeste
profijt hebben van de uitwinning van goederen waarop hun zekerheidsrecht als pand
of hypotheek rust of van de uitlevering van goederen die in eigendom met een zeker-
heidskarakter aan hen toebehoren, zoals zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn
geleverd, daarvoor een bijdrage in de kosten betalen aan de boedel voor de specifieke

150 Mij is niet bekend of de opbrengst daarvan nu wel ten goede komt aan de concurrente schuldeisers.
Häsemeyer betwijfelt dat en stelt teleurgesteld vast dat de zekerheidsgerechtigden de dans om bij
te moeten dragen veelal ontspringen door een verregaande mate van ‘Ubersicherung’: ‘Das Zerrbild
eines ‘Privilegierteninsolvenzverfahrens’ zu Lasten der ungesicherten Insolvenzgläubiger ist insoweit
geradezu kodifiziert worden’, zie Rdn. 18.07, 18.02 en 7.26.

151 Rb. Den Haag 16 juni 1993, NJ 1995, 205.
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werkzaamheden van de curator inzake die uitwinning/bewaring en uitlevering van
die goederen.

Het is wenselijk dat daarvoor een wettelijke grondslag wordt gecreëerd boven
individuele afspraken tussen curatoren en (afgekoelde) derden of een min of meer
gestandaardiseerde regeling zoals de separatistenregeling.

Een wettelijke regeling vind ik te verkiezen boven niet bindende regelingen. Een
wettelijke regeling geeft ook de mogelijkheid om van alle separatisten, dus inclusief
degenen met eigendomsaanspraken, een vergoeding te vragen.

Niet wenselijk acht ik een regeling analoog aan de Duitse in § 165, 170, 171 InsO
en 10 ZVG. Een dergelijke regeling vind ik te gedetailleerd en te duur voor de
separatisten. Wat mij betreft dient de regeling beperkt te blijven tot het regelen van
een vergoeding van:
- de door de curator verrichte verkoopinspanningen (kosten inzake uitwinning)

alsmede van
- de door de curator gemaakte kosten van bewaring en uitlevering.
Alleen de kosten van vaststelling van rechten dienen voor rekening van de boedel
te blijven. Deze kosten zijn in beginsel te beschouwen als algemene faillissementskos-
ten. Het kan het overwegen waard zijn te onderzoeken of de BTW-kwestie kan worden
opgelost door de BTW-afdracht te verleggen van de boedel naar de separatisten.

7.8 Conclusie

De curator heeft in beginsel de keuze afgekoelde goederen niet af te geven, erover
te beschikken of vrij te geven. De meeste vragen zijn opgeworpen rond de beschik-
kingsbevoegdheid van de curator of beter: het gebrek daaraan.

De wet heeft de curator geen bevoegdheid tot beschikken toegekend. Ook de Hoge
Raad is van oordeel dat de afkoelingsperiode van art. 63a Fw in principe geen ge-
bruiks-, verbruiks- of vervreemdingsbevoegdheid aan de curator verschaft.

In navolging van Maclou en Prouvost/curatoren zijn een aantal rechterlijke uitspra-
ken gewezen, waarin de rechter tot het oordeel komt dat de curator weliswaar onrecht-
matig heeft gehandeld door de afgekoelde goederen te verkopen, maar dat dit dan
niet tot een persoonlijke aansprakelijkheid van de curator leidt omdat geoordeeld wordt
dat deze niet anders heeft gehandeld dan een ‘over voldoende inzicht en ervaring
beschikkende curator’ in die omstandigheden zou hebben gedaan.152 Door deze uit-
spraken kunnen curatoren ‘scherp’ beleid gaan voeren.153

Curatoren zullen zich onder omstandigheden inbreuken op afgekoelde goederen
permitteren in de wetenschap dat dit niet tot persoonlijke aansprakelijkheid hoeft te
leiden. Bij die rechterlijke beoordeling spelen maatschappelijk belangen een rol zoals
het behoud van de onderneming en werkgelegenheid. Gaat het om liquidatie dan zal

152 HR 19 april 1996, NJ 1996, 727 over de zorgvuldigheidsnorm (Maclou en Prouvost/curatoren).
153 Aldus Bakkerus 1996, p. 184.
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de curator deugdelijk moeten stellen en onderbouwen dat er een maatschappelijk belang
in het spel is om daarbij ook de afgekoelde goederen van derden te betrekken (Mobell).

Worden curatoren niet persoonlijk maar ‘slechts’ qualitate qua aansprakelijk geacht
voor de inbreuk op de afgekoelde goederen, dan is aannemelijk dat het door de derde
gevorderde gebruiks- of verbruiksverbod afstuit op grond van art. 6:168 BW respectie-
velijk 3:13 BW in situaties waarin die inbreuk door de curator noodzakelijk is voor
de voortzetting van de onderneming.

Beschikkingsbevoegdheid met betrekking tot afgekoelde goederen kan derhalve
uitsluitend worden ontleend aan voorafgaande (betalings)afspraken dan wel achteraf,
indien die afspraken niet tevoren gemaakt konden worden, aan een rechterlijk oordeel
waarin de curator niet in persoon aansprakelijk wordt geacht te zijn en de door de
derde gevorderde verbodsactie wordt afgewezen.

Daar de uitkomst van die procedure niet op voorhand vaststaat, zal de curator
daaraan (veel) tijd moeten spenderen, die hij doorgaans niet heeft. Ik kies voor
duidelijkheid door toekenning aan de curator van beschikkingsbevoegdheden onder
bepaalde voorwaarden in de wet. De regeling in de Duitse InsO kan tot voorbeeld
strekken, echter niet in alle opzichten.

Wat zou ik van art. 63a Fw willen behouden?
De Nederlandse regeling in art. 63a Fw is eenvoudig en beknopt in vergelijking met
de zeer gedetailleerde Duitse regeling in § 165 -172 InsO.

In al zijn beknoptheid gaat art. 63a Fw toch verder dan de Duitse regeling in de
§ 165 e.v. InsO: niet alleen de zekerheidsgerechtigden, maar zelfs de eigenaar wordt
aan banden gelegd door hem tijdelijk te verbieden zijn zaken op te eisen, die zich
in de macht van de gefailleerde of de curator bevinden. Indien de curator vecht voor
het behoud van de onderneming van gefailleerde heeft hij daaraan zeker behoefte.

Er is in art. 63a Fw voorts een duidelijkere keuze gemaakt om de curator de regie
te geven. Dat moet zo blijven.

In de Insolvenzordnung is sprake van een Gläubigerautonomie, waardoor er
beslissingen over de voortzetting uiteindelijk niet door de Verwalter wordt genomen
maar door de schuldeisers. Daartoe kijken de schuldeisers voortdurend over de schou-
der mee en kan de afwikkeling van een faillissement behoorlijk vertragen door voort-
durend overleg met de Verwalter te eisen. Soms hebben schuldeisers zelfs een blok-
kaderecht.154

Wat zou ik willen toevoegen aan art. 63a Fw?
Art. 63a Fw gaat mijns inziens niet ver genoeg. De curator heeft geen (afgeleide of
originaire) bevoegdheden om over de afgekoelde goederen, waarop een zekerheidsrecht
rust, te beschikken. Ik vind dat de curator onder bepaalde voorwaarden wel over die

154 Heeft de Verwalter een Plan tot voortzetting van de onderneming opgesteld, dan moeten de schuld-
eisers dat goedkeuren in een ingewikkelde stemprocedure. Een minderheid van schuldeisers wordt
onder bepaalde omstandigheden beschermd en kan het Plan in feite blokkeren, als deze er door dat
Plan slechter uit zou komen. Zie met name § 251 InsO.
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goederen moet kunnen beschikken, indien goederen die zich ten tijde van de afkoe-
lingsperiode in de macht van de curator bevinden dan wel daarin door de curator zijn
teruggebracht nadat deze kort voordien daaruit verdwenen zijn al dan niet via een
constructie als voormeld in 7.2.

De rechten van de leverancier op de door hem onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken, zou ik in dit opzicht als zekerheidsrecht willen beschouwen. Uit
hun houding leid ik af dat zij dat zelf ook doen.155

Aan een van de schuldenaar (of derde) afgeleide beschikkingsbevoegdheid voor
de curator kleeft het bezwaar dat de schuldenaar/derden er voor kunnen kiezen om
bepalingen in de overeenkomst met de schuldenaar op te nemen, met de strekking
de bevoegdheid tot beschikken van de schuldenaar te laten eindigen op het moment
van deconfiture.156 Het komt mij voor dat het toekennen van een originaire bevoegd-
heid aan de curator in de wet discussie kan voorkomen. Voordeel daarvan is in de
praktijk dat de curator zonder oponthoud meteen aan de slag kan.

De curator dient uiteraard geen beschikkingsrecht in de zin van vervreemding
te krijgen over goederen die in reële eigendom aan anderen157 toebehoren, maar
wel over andere goederen, die in feite een eigendom met een zekerheidskarakter
betreffen (financial lease, eigendomsvoorbehoud) of waarop een zekerheidsrecht rust
(pand, hypotheek).

De rechten van de derden moeten daarbij wel gewaarborgd worden. Vgl. § 167
en 168 InsO.

Voorts is denkbaar de bevoegdheid tot beschikking te verbinden aan de normale
bedrijfsuitoefening tijdens een voortzetting van de onderneming, zodat beschikking
in geval van (een besluit tot) liquidatie zonder voortzetting is uitgesloten. Ik zie echter
geen grond om de beleidsvrijheid van de curator bij de wijze van afwikkeling meteen
in te perken. Ook een overdracht aan een doorstarter moet kunnen. Vaak verkent de
curator eerst de mogelijkheden van een doorstart of herstart. Behoort dat niet tot de
reële mogelijkheden dan zal de curator vaak kiezen voor een geleidelijke liquidatie.
In dat kader kan gedacht worden aan een voorlopige voortzetting van de onderneming
om het onderhanden werk af te maken, waartoe de curator bijvoorbeeld nog wel even

155 Al te vaak willen leveranciers niet hun spullen terug maar geld. Vgl. Rb. Rotterdam 22 januari 1998,
JOR 1998, 79, r.o. 2.13 inzake Bekaert- Tinsley/curatoren Verto Staalkabel; zie ook de casus van
Maclou en Prouvost en het derde openbare faillissementsverslag p. 3 inzake Mobell (Rb. Den Bosch
25 juni 1997 F 97/226).

156 Dit is bijvoorbeeld heel gebruikelijk bij leveranciers onder eigendomsvoorbehoud. Zie hoofdstuk
5.2. Denk ook het beding in de huurovereenkomst dat de verhuurder recht geeft op ontbinding en
schadevergoeding in geval van surseance van de huurder. In HR 13 mei 2005, NJ 2005, 406 inzake
curatoren BaByXL/Amstel lease is uitgemaakt dat art. 238 respectievelijk 39 Fw niet in de weg
staat aan een beroep op dat beding. Hierdoor wordt volgens Verstijlen art. 37 Fw in feite een dode
letter. Verstijlen 2006a, p. 99.

157 Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de curator de bevoegdheid krijgt de boot van de verhuurder
te verkopen en vervreemden. Ik zie minder snel bezwaren indien de boot aan de gefailleerde in
gebruik is gegeven in het kader van een financial lease overeenkomst.



180 De curator en de afkoelingsperiode

de bedrijfsruimte wil blijven gebruiken en de beschikking over de benodigde voorraad
aan grondstoffen en halffabricaten wil behouden.158

Beslist de curator tot liquidatie zonder enige voortzetting van bedrijfsactiviteiten
in de onderneming, dan dient de curator mijns inziens de derden van die voorgenomen
liquidatie van te voren op de hoogte te stellen en hen in de gelegenheid te stellen
de afgekoelde goederen terug te nemen of aan de opkoper te verkopen tegen een met
de overnemer/opkoper af te spreken prijs.159

Indien de curator aanstonds duidelijk is dat de bedrijfsactiviteiten reeds voor
faillissement zijn gestaakt dan wel voortzetting anderszins niet in het belang van de
boedel is of de benodigde geldmiddelen daartoe ontbreken, dan moet de curator er
ook niet aan beginnen. De curator is in de eerste plaats aangesteld om het faillissement
af te wikkelen en niet om zelf te gaan ondernemen.

In het kader van een doorstart moeten mijns inziens vóór de feitelijke overgave
aan een ander, de rechten van derden steeds zijn geïnventariseerd en veiliggesteld.
De afkoelingsperiode biedt de curator daartoe de tijd én de gelegenheid. De curator
moet die periode ook benutten. Heeft de curator de rechten van de derde niet veilig-
gesteld door teruggave, betaling of zekerheidsstelling daarvoor, dan is hij afhankelijk
van de omstandigheden van het geval aansprakelijk: in hoedanigheid door het maken
van een inbreuk op het recht van die derde; in persoon indien hij daarbij tevens de
Maclou-norm schendt door anders te handelen dan de modelcurator zou hebben
gehandeld; daarvan is in ieder geval steeds sprake bij lichtvaardig handelen. Ik bepleit
in beginsel persoonlijke aansprakelijkheid van de curator indien voorafgaande inventari-
satie en veiligstellen van de rechten van de derde achterwege zijn gebleven. Door
vóór inventarisatie/veiligstellen van rechten desalniettemin tijdens de afkoelingsperiode
afgekoelde zaken van derden feitelijk uit handen te geven weet, althans behoort de
curator te weten dat de derde daardoor in een lastige bewijspositie ingevolge art. 3:109
jo. 119 BW ten opzichte van de curator komt te verkeren. Om te voorkomen dat de
derde daarvan de dupe wordt, verdient het overigens aanbeveling te onderzoeken in
hoeverre de bewijspositie van de derde in de praktijk kan worden verlicht bijvoorbeeld
door de stelplicht van de curator aan te scherpen.

Nieuw is een zorgplicht voor de curator ten opzichte van separatisten. Deze verplich-
ting vloeit voort uit het feit dat derden door de afkoelingsperiode alsnog in het faillisse-
ment zijn betrokken. Wat betreft de omvang van die zorgplicht van de afgekoelde

158 Rechten van derden moeten wel worden gewaarborgd bijvoorbeeld door vergoeding van facturen
of zekerheidsstelling; kwalificatie als boedelschuld is mijns inziens niet bepaald een waarborg. Zie
daarover hoofdstuk 6.3.2.

159 Vgl. curatoren Mobell (Rb. Den Bosch 25 juni 1997, F 97/226) in hun derde verslag p. 3: ‘leveran-
ciers zijn in de gelegenheid gesteld de door hen onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen
terug te nemen, maar bleken praktisch in alle gevallen bereid de terug te nemen zaken te verkopen
aan UTB (de opkoper, MJA) tegen een korting van 50%. Een dergelijke regeling is in veel gevallen
voor leveranciers aantrekkelijk aangezien daarmee diverse problemen/kosten kunnen worden voor-
komen (vervoers (-kosten), administratie (-kosten), oude voorraad, verkoop(-kosten).’ Zie voor
soortgelijke regelingen bij Daf en het warenhuis Ter Meulen ook Van der Aa 1995, p. 78.
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goederen, hij kan niet louter volstaan met bewaring tot behoud, hij moet er ook voor
zorgen dat die goederen in goede staat blijven. Daartoe moet hij waar mogelijk
(veiligheids)maatregelen treffen opdat de (verhaals)waarde van de goederen in tact
blijft. Dat is in het belang van de derden en van de boedel.

Voor een boedelbijdrage ter zake van verkoopbemiddeling beroept de curator zich
vaak op de separatistenregeling. De vraag is echter enerzijds wat de juridische status
van deze regeling is. Anderzijds is van belang in hoeverre dergelijke regels bindend
zijn en zo ja, voor wie. Overigens mag de curator zijn verkoopbemiddeling niet laten
afhangen van het betalen van een boedelbijdrage. Maar de separatist die wel instemt
met een onderhandse verkoop maar weigert een boedelbijdrage te betalen, krijgt dan
wel te maken met een omslag in de algemene faillissementskosten, die niet onaanzien-
lijk zijn.

Van de kosten ter zake van bewaring en uitlevering moet steeds een vergoeding
volgen door degenen die daarvan in het bijzonder profijt trekken. Zie de casus van
Rb. Den Haag 16 juni 1993, NJ 1995, 205 (Tulip/curatoren Micro Macro). Zaakwaar-
neming blijkt als grondslag voor toekenning van deze vordering meestal niet mogelijk.

Ik bepleit een summiere wettelijke regeling die geldt ten opzichte van alle afgekoel-
de derden. De curator dient enige financiële armslag te krijgen door hem in de wet
een forfaitaire boedelbijdrage toe te kennen zowel bij het te gelde maken van afgekoel-
de goederen, indien en in zoverre hij bevoegd is daarover te beschikken, als bij het
maken van kosten bewaring en uitlevering.






