
8 De rechter en de afkoelingsperiode

8.1 Inleiding

De taak van de rechtbank en rechter-commissaris inzake art. 63a Fw is cruciaal: zonder
rechter geen afkoelingsbeslissing!

Zowel de rechtbank als de rechter-commissaris in faillissement kan de beslissing
tot het afkondigen van een afkoelingsperiode nemen. Maar uitsluitend de rechter-
commissaris kan aan de derde een machtiging verlenen of weigeren om een aan deze
derde toekomende bevoegdheid uit te oefenen (art. 63a lid 2 Fw) en daaraan een
voorwaarde verbinden. Uit art. 63a lid 2 Fw leid ik voorts af dat alleen de rechter-
commissaris de afkoelingsbeschikking kan beperken tot bepaalde derden en daaraan
voorwaarden kan verbinden.

De rechter-commissaris heeft echter niet zozeer de taak beslissingen zoals die
inzake art. 63a Fw te nemen, als wel om toezicht te houden op het beheer en de
vereffening van de failliete boedel (art. 64 Fw), waarmee de curator is belast (art.
68 Fw). Tussen het één en het ander bestaat wel een verband. Zo kan de derde aan
de curator vragen het afgekoelde vermogensbestanddeel terug te geven of vrij te geven
voor verhaal. Is de curator daartoe niet bereid dan kan de derde die zich daardoor
bezwaard voelt een machtiging aan de rechter-commissaris vragen. Hoe vult de rechter-
commissaris deze hybride1 taak bij een afkoeling in de praktijk in?

Mijn plan van behandeling luidt als volgt. Ik bespreek eerst in 8.2 de afkoelingsbeslis-
singen die de rechter respectievelijk de rechter-commissaris kan nemen.

In 8.3 ga ik in op de andere beslissingen die naar aanleiding van dan wel in het
kader van een afkoeling door de rechter-commissaris kunnen worden genomen en
op aspecten van zijn toezichthoudende taak die in het bijzonder bij de afkoeling spelen.

In 8.4 stip ik de eventuele aansprakelijkheid van de rechter-commissaris dan wel
de Staat aan.

Tot slot geef ik in 8.5 mijn conclusies weer.

In dit hoofdstuk besteed ik geen aandacht aan rechtsvergelijking. Ik acht dat niet
functioneel. Het belangrijkste argument daarvoor vind ik dat de Duitse insolventierech-

1 Vgl. Vriesendorp 2000, p. 61 en 62.
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ter2 geen taak heeft toebedeeld gekregen ten opzichte van Absonderungsberechtigten
(vgl. de separatisten).

Ook de relatie van deze rechter met de Verwalter (curator) is een andere. Zo is
in § 58 InsO wel bepaald dat de Insolvenzverwalter ‘unter Aufsicht des Insolvenz-
gerichts’ (onder toezicht van de insolventierechter) staat, maar dit toezicht blijkt een
andere inhoud en betekenis te hebben dan op het eerste gezicht lijkt. Zo toetst de
rechter slechts de rechtmatigheid en niet ook de doelmatigheid van het handelen van
de curator.3 De rechter mag niet ingrijpen in beslissingen van de curator die genomen
zijn om redenen van doelmatigheid. De rechter heeft wettelijk ook geen specifieke
taak ten opzichte van derden, voor het geval derden zouden willen verhinderen dat
de curator roerende vermogensbestanddelen die hij in ‘Besitz’ heeft en waarop een
zekerheidsrecht rust, te gelde zou willen maken (§ 166 e.v. InsO). De curator is ook
vrij in de wijze waarop hij vermogensbestanddelen in de zin van § 166 Absatz 1 te
gelde maakt.4

Betreft het een vermogensbestanddeel waarop een Absonderungsrecht rust, dat
de curator niet te gelde mag maken, dan blijft de Absonderungsberechtigte in beginsel
zelf bevoegd dat te gelde te maken (§ 173 Absatz 1 InsO). De rechter krijgt een rol,
zodra de curator verzoekt een bepaalde termijn te stellen waarbinnen deze Absonde-
rungsberechtigte het vermogensbestanddeel te gelde moet maken. Na het verstrijken
van die termijn is de curator daartoe alsnog zelf bevoegd (§ 173 Absatz 2 InsO). Er
zijn dan vervolgens geen wettelijke regels over de aard en wijze waarop de curator
de ‘Verwertung’ ter hand moet nemen.5

Overigens kent de InsO de functie van een rechter-commissaris als zodanig niet.

8.2 Afkoelingsbeslissing van de rechtbank en die van de rechter-commissaris

8.2.1 Inleiding

De rechter kan zowel bij aanvang van het faillissement als tijdens het faillissement
een beslissing geven over het bepalen van een afkoelingsperiode. Daarnaast kunnen

2 Ik ga hier voorbij aan het feit dat krachtens de wet een belangrijk deel van de procesrechtelijk taak
van de rechter is overgedragen aan zgn. ‘Rechtspfleger’. Dit zijn justitiemedewerkers, van wie de
positie enigszins te vergelijken is met die van ambtenaren die als gerechtssecretarissen en stafjuristen
werkzaam zijn op (de griffie van) de gerechten in Nederland). Zie over Insolvenzrichter/Rechtspfleger:
Häsemeyer nr. 6.02.

3 Uhlenbruck InsO § 58, Rdn. 3: Zu beachten ist, dass sich die Aufsichtspflicht des Insolvenzgerichts
nicht auf eine Zweckmässigkeitskontrolle (…) und nicht auf die materiell-rechtliche Prüfung
(…weglating MJA) Pflichten bezieht. Das Insolvenzgericht hat nur zu überwachen ob der In-
solvenzverwalter im Rahmen der Verfahrensabwicklung seinen (…) Rechnungslegungspflichten
nachkomt. Eine materiell-rechtliche Prüfung (...) fällt nicht in seinem Aufgabenbereich. Rdn. 5: Die
Aufsicht (des Insolvenzgerichts, toevoeging van MJA) ist primär auf eine Rechtmässigkeitskontrolle
beschränkt.

4 Uhlenbruck InsO § 166, Rdn. 9.
5 Uhlenbruck InsO § 173, Rdn. 11.
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ook beslissingen van de rechter in het kader van dan wel naar aanleiding van een
afkoelingsperiode worden genomen.

Eerst behandel ik de afkoelingsbeslissing van de rechtbank (8.2.2.), daarna die
van de rechter-commissaris (8.2.3).6

8.2.2 Afkoelingsbeslissing van de rechtbank

Bij aanvang van het faillissement, dat kan worden uitgesproken op eigen aangifte van
de schuldenaar dan wel op verzoek van een of meer schuldeisers (art. 1 Fw), kan zowel
de schuldenaar als de aanvrager de rechter die het faillissement uitspreekt7 verzoeken
tevens een afkoelingsperiode af te kondigen (art. 63a lid 4 Fw).

De rechtbank kan wel beslissen om een afkoelingsperiode af te kondigen, maar
geen verdere beslissingen inzake een afkoeling nemen in faillissement.

De rechtbank kan de afkoelingsbeslissing ambtshalve nemen (art. 63a lid 1 Fw).
Dit gebeurde bijvoorbeeld naar aanleiding van de faillissementsaanvrage van een
onderneming in de modebranche met 14 nevenvestigingen; om te voorkomen dat
goederen die onder eigendomsvoorbehoud waren geleverd meteen werden teruggehaald,
is door de rechtbank tegelijk met de faillietverklaring een afkoelingsperiode bepaald.8

In de praktijk wordt hiervan overigens een terughoudend gebruik gemaakt.9

Doorgaans beslist de rechtbank uitsluitend op (gemotiveerd)10 verzoek van de
aanvrager van het faillissement of van de schuldenaar bij zijn eigen aangifte; de
rechtbank kan een dergelijke beslissing ook nemen op verzoek van de bewindvoerder
bij de intrekking van de surseance.11

6 De beslissingen die in het kader van of naar aanleiding van de afkoelingsbeslissing worden genomen,
behandel ik in 8.3.

7 Die rechter kan de rechtbank, maar ook het hof of zelfs de Hoge Raad zijn, mits deze het verzoek
tot faillietverklaring beoordeelt én de faillietverklaring uitspreekt. Zie art. 15a Fw. Ik beperk mij
hier tot de meest voorkomende situatie, dat de rechtbank het faillissement uitspreekt.

8 Aldus Rb. Amsterdam 6 september 1994, F 94/0431; faillissement én afkoelingsperiode zijn gepubli-
ceerd in de NRC van 9 september 1994, p. 12.

9 Aldus het verslag van de enquête afkoelingsperiode van de Rijksadvocaat Den Haag van 5 januari
1996 aan het Ministerie van Financiën.

10 Rb. Rotterdam 11 april 1995, F 95/188 spreekt wel het faillissement uit, maar bepaalt geen afkoelings-
periode ondanks het standaardverzoek daartoe van de aanvrager, die curator van een andere vennoot-
schap dan gefailleerde omdat er geen directe noodzaak voor een afkoelingsperiode bestond.

11 Vgl. de deconfiture van een onderneming met ruim 70 nevenvestigingen, waarin de Rb. Zutphen
zowel in surseance als in het opvolgend faillissement een afkoelingsperiode bepaalde (Rb. Zutphen
5 april 2004, S 04/4 en Rb. Zutphen 8 april 2004, F 04/126).
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8.2.3 Afkoelingsbeslissing van de rechter-commissaris

Tussentijds kan het lid van de rechtbank dat is benoemd tot rechter-commissaris in
het faillissement (art. 14 lid 1 Fw) op verzoek van elke belanghebbende of ambtshalve
bij schriftelijke beslissing een afkoelingsperiode afkondigen (art. 63a lid 1 Fw).

Net als de rechtbank kan ook de rechter-commissaris dus ambtshalve een afkoeling
bepalen. Daartoe besloot een rechter-commissaris bijvoorbeeld op de dag van de
faillietverklaring nadat bij de behandeling van de faillissementsaanvrage en uit daaraan
voorafgaande perspublicaties omstandigheden bekend waren geworden die grond gaven
voor toepassing van art. 63a Fw.12

Een andere rechter-commissaris bepaalde afgaande op het verhaal van de eigen
aangever die bang was dat zijn plantkwekerij zou worden leeggehaald, ambtshalve
een afkoelingsperiode voor de duur van twee dagen.13

Er moet met andere woorden een aanleiding zijn voor de rechter-commissaris om
dat te doen. Die aanleiding kan gevormd worden bijvoorbeeld door de omvang van
het faillissement mede gelet op het aantal werknemers, door bekendheid bij de behan-
deling van de aanvrage van het faillissement dat er potentiële overnemers zijn of door
vrees voor het verdwijnen van vermogensbestanddelen. Meestal kondigt de rechter-
commissaris echter pas een afkoelingsperiode af, nadat hem daartoe een enigszins
gemotiveerd verzoek heeft bereikt van de curator.

Wanneer bepaalt de rechter(-commissaris) in faillissement in de praktijk een afkoelings-
periode?

Naast het verzoek (meestal afkomstig van de curator), kan de rechterlijke beslissing
een bron van informatie zijn. Uitgangspunt is namelijk dat een beslissing van de rechter
ter zake behoort te worden gemotiveerd.14 Daardoor krijgen partijen of betrokkenen
inzicht in de door de rechter gevolgde gedachtegang die tot de beslissing heeft geleid.
Het is een waarborg voor de kwaliteit van rechtspraak. De beslissing inzake een
afkoeling blijkt overigens vaak niet erg uitvoerig te zijn gemotiveerd.15

12 Rb. Almelo (R-C) 19 augustus 1992, F 92/141. Vgl. over ambtshalve bepaling van de afkoelingsperio-
de door rechtbank en rechter-commissaris overigens: Van der Aa 1995, p. 74.

13 Rb. Roermond (R-C) 17 november 1993, F 93/136. Gelet op de korte duur van de afkoelingsperiode
lijkt de rechter-commissaris zelf ook niet echt overtuigd van de noodzaak van een afkoelingsperiode.

14 Zie over het beginsel van de motiveringsplicht: art. 121 Grw. en art. 30 Rv; laatstgenoemd artikel
luidt: vonnissen, arresten en beschikkingen houden de gronden in waarop zij berusten. Ook in het
insolventierecht heeft de Hoge Raad heeft zich eerder uitgesproken voor een motiveringsplicht van
de rechter. Zie HR 7 april 1995, NJ 1997, 21 (Mobius), r.o. 3.3: ook bij een faillietverklaring behoort
de beslissing ten minste zodanig te zijn gemotiveerd dat zij voldoende inzicht geeft in de aan haar
ten grondslag liggende gedachtegang opdat zij zowel voor partijen als voor derden – in geval van
openstaan van een hogere voorziening: de hogere rechter daaronder begrepen – controleerbaar en
aanvaardbaar is (HR 4 juni 1993, NJ 1993, 659).

15 De omvang van de motiveringsplicht wordt vervolgens mede bepaald door de aard van de beslissing
of van het geding. Zie E.M. Wesseling-van Gent, Burgerlijke Rechtsvordering, aantek. 4 bij art.
30 Rv.
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8.2.3.1 De motivering van de beslissing is vaak uiterst bescheiden

Ervan uitgaande dat ook de afkoelingsbeslissing moet worden gemotiveerd, blijkt dat
deze in de praktijk vaak uiterst bescheiden wordt gemotiveerd.16

Soms bevat de motivering van de rechter inzake een afkoeling vaak maar één
zin, zoals:
- Gelet op de inhoud van het verzoek evenals op de inhoud van art. 63a Fw wordt

een afkoelingsperiode bepaald,17 of
- Er zijn redenen een afkoelingsperiode te gelasten,18 of
- De rechter-commissaris acht het belang van de boedel en de crediteuren gebaat

bij het verlenen van de termijn waarom de curator heeft verzocht.19

Meer inzicht geeft bijvoorbeeld:
- De afkoelingsperiode wordt gelast om de curator in de gelegenheid te stellen om

tijdens de afkoelingsperiode de aard en omvang van de aanspraken die derden
op de diverse zaken claimen te inventariseren en vast te stellen;20

- In aanmerking genomen dat sprake is van een voorgenomen executieveiling en
dat er een reële mogelijkheid bestaat voor de curator het pand voor een hogere
prijs van de hand te doen via een onderhandse verkoop voor welke verkoop de
curator echter meer tijd nodig heeft, wordt het verzoek om een afkoeling toegewe-
zen gelet op het belang van een ordentelijke afwikkeling van het faillissement;21

- Het is in het belang van de boedel dat het onderhanden werk wordt afgemaakt.22

De motivering die wijst op het belang van een ordentelijke afwikkeling, spreekt mij
het meeste aan. Door aan derden een afkoelingsperiode op te leggen, kunnen zij niet
met vermogensbestanddelen gaan slepen; daardoor wordt de curator de tijd gegund
zich een oordeel te vormen over de vraag welke goederen in de boedel vallen of welke
goederen hij in elk geval voor de boedel wil behouden, bijvoorbeeld in verband met
een mogelijke voortzetting of verkoop van het bedrijf.23

16 In de praktijk worden ook wel eens de woorden ‘toegestaan als verzocht’ geplaatst op het afschrift
van het verzoekschrift, zoals dat ook gebeurt bij een verzoek tot het leggen van conservatoir beslag.
Ik vind dit eigenlijk geen motivering. Er lijkt eerder sprake van een stempelbeslissing. Zie daarover
E.M. Wesseling-van Gent, Burgerlijke Rechtsvordering, aantek. 5 bij art. 287 Rv. Dit is wel heel
praktisch om aan te geven dat de rechter de gronden overneemt. Zie het eerste verzoek en het
verlengingsverzoek van de bewindvoerders om een afkoelingsperiode af te kondigen (Rb. Rotterdam
15 september, S 92/0049); het eerste verzoek omvat twee bladzijden, het verlengingsverzoek acht
bladzijden; op beiden vermeldt de rechtbank: toegestaan als verzocht.

17 Rb. Maastricht (R-C) 9 december 1992, F 92/14119.
18 Aldus kort maar krachtig: Rb. Zutphen 8 april 2004, F 04/126 (inzake Megapool met 77 nevenvesti-

gingen) op het uitvoerige verzoek van de curatoren.
19 Rb. Leeuwarden (R-C) 3 juli 2006, F 06/20.
20 Rb. Zwolle 30 januari 2002, F 02/1.
21 Rb. Zwolle 22 april 1994, F 93/300.
22 Rb. Rotterdam (R-C) 12 januari 1993, F 93/31 en 32.
23 Vgl Parl. Gesch. Wijziging Rv. e.a.w.(Inv 3, 5 en 6), p. 414.
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8.2.3.2 De afkoelingsperiode als sequeel van het faillissement?

De wet biedt nu de ruimte om min of meer met de ingangsdatum van de afkoelings-
periode te ‘spelen’. De curator verzoekt vaak pas om een afkoelingsperiode indien
hij met een derde bijvoorbeeld een hypotheekhouder of een leverancier onder eigen-
domsvoorbehoud niet in der minne tot een regeling is gekomen.

Het valt op dat een verzoek om een afkoelingsperiode door de rechter welhaast
omgaand wordt toegestaan. Veel woorden spendeert de rechter er in ieder geval niet
aan, blijkens de hierboven weergegeven motivering die per rechtbank veelal gestan-
daardiseerd lijkt. De motivering van de rechter zegt daardoor meestal niet veel over
de werkelijke aanleiding voor een verzoek, dat doorgaans afkomstig is van de curator,
dan wel over de reden van inwilliging van dat verzoek om een afkoelingsperiode te
bepalen.

Anderzijds wordt ook niet (bij voorbaat) geprotesteerd tegen het afkondigen van
een afkoelingsperiode door betrokkenen. Er is immers in de fase na het bepalen van
de afkoelingsperiode nog volop gelegenheid voor betrokkenen om aandacht voor hun
concrete belang te vragen. Dit kan gebeuren bij een protest tegen een verlengingsver-
zoek ten opzichte van hen, dan wel bij het verzoek om hen een machtiging te verlenen,
waarbij hun belangen concreet kunnen worden afgewogen tegenover het belang van
de boedel en dat van de schuldeisers in het algemeen. In voornoemde situaties kunnen
derden bovendien vragen een voorwaarde aan de beslissing te verbinden. Overigens
kan zonodig te zijner tijd ook appel worden ingesteld.

Nu de duur van de afkoelingsperiode met ingang van 15 januari 2005 is verlengd,24

is het de vraag of een flexibele ingangsdatum gehandhaafd moet blijven.
Ik heb de indruk dat een afkoelingsperiode in de beginfase van het faillissement

als een vanzelfsprekendheid wordt ervaren door alle betrokkenen: de curator, de af
te koelen derden, de rechter-commissaris. Er lijkt mij dan ook alle reden toe om de
bevoegdheid tot het indienen van een verzoek om een afkoelingsperiode te beperken
tot de beginfase dan wel een zwaardere motivering te verlangen naarmate het verzoek
later is ingediend.

Zelfs vraag ik mij af of het überhaupt wel nodig is voor het opleggen van een
afkoelingsperiode een aparte procedure te creëren. Kan niet volstaan worden met het
automatisch inwerkingtreden van een afkoelingsperiode? Zou er voor gekozen worden
om de afkoelingsperiode als sequeel van het faillissement te laten gelden,25 dan staat
het huidige art. 63a alvast op de goede plaats in de Faillissementswet: Titel I, tweede
afdeling luidt immers: ‘van de gevolgen der faillietverklaring’.

24 Wet van 24 november 2004 in verband met het bevorderen van de effectiviteit van surseance en
faillissement, Stb. 615. Mij is niet bekend dat uit een voorafgaand onderzoek de noodzaak daartoe
is gebleken. Eerder het tegendeel. Zie enquête afkoelingsperiode van de Rijksadvocaat, p. 3: ‘Uit
de verstrekte gegevens kan nauwelijks een algemene conclusie worden getrokken, omdat de meeste
griffies hiervan geen registratie bijhouden. Het lijkt niet veel voor te komen dat meer dan één
afkoelingsperiode wordt gelast tijdens faillissement’.

25 Dit heb ik ook in hoofdstuk 7.2 bepleit.
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8.2.3.3 Verlengingsbeslissing afkoelingsperiode

De curator moet er niet op kunnen rekenen dat de afkoelingsperiode automatisch wordt
verlengd. Mijns inziens dient de rechter-commissaris er bij de verlengingsbeslissing
steeds aan te pas te (blijven) komen, als waarborg tegen het te lang laten voortduren
van de afkoelingsperiode.26 Zo vind ik dat de rechter-commissaris in het kader van
zijn toezichthoudende taak concreet aan de curator moet vragen wat zijn plannen zijn
en waarom hij daarvoor meer tijd denkt nodig te hebben om deze te realiseren. Blijkt
geen noodzaak voor deze maatregel, dan zal de rechter-commissaris het verlengingsver-
zoek moeten afwijzen.27

8.2.3.4 Geen mogelijkheid tot (voortijdige) beëindiging van de afkoelingsperiode

In de wet is niet voorzien in de expliciete mogelijkheid om een rechterlijke beslissing
inzake de afkoelingsperiode (of de machtiging) in te trekken.28

In de praktijk kan dit worden opgelost door aan de beslissing nadrukkelijk een
voorwaarde te verbinden waaraan voor een bepaalde datum moet zijn voldaan, bij
gebreke waarvan de afkoelingsperiode onmiddellijk eindigt.

Zo is aan een bewindvoerder de verplichting opgelegd om de tijdens de afkoelings-
periode te vervallen rente over de hypothecair verbonden vordering vóór een bepaalde
datum te betalen onder bepaling dat bij niet tijdige betaling daarvan het gevolg is dat
de verlengde afkoelingsperiode op de dag na de genoemde zal zijn geëindigd.29

8.3 Machtiging: het verlenen of weigeren daarvan

8.3.1 Inleiding

Wil de derde zijn bevoegdheid toch uitoefenen dan dient deze de rechter-commissaris
daartoe een machtiging te vragen ingevolge art. 63a lid 1 Fw. De rechter-commissaris
zal op dat verzoek (moeten)30 beslissen door óf de derde in zijn verzoek niet ontvan-
kelijk te verklaren, óf het verzoek toe te wijzen dan wel te weigeren. Ik beperk mij
hieronder tot het verlenen en het weigeren van een machtiging. De vraag van de niet
ontvankelijkheid van de verzoeker in zijn verzoek laat ik buiten beschouwing, omdat

26 Vgl. Eindrapport MDW-werkgroep modernisering faillissementsrecht tweede fase, p. 47, waar
overigens ook uitgegaan wordt van betrokkenheid van de rechter-commissaris bij de aanvraag als
waarborg tegen lichtvaardig gebruik.

27 Aldus Rb. Roermond 29 juli 1993, S 93/4177.
28 Vgl. Polak/Wessels nr. 2623.
29 Vgl. verlengingsbeslissing van Rb. Amsterdam 18 maart 1994, S 93/011.
30 Anders is sprake van rechtsweigering. Zie art. 26 Rv.
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de rechter dan niet toekomt aan een inhoudelijke toets van de vraag of de derde zijn
bevoegdheid tot opeising of verhaal tijdens de afkoelingsperiode mag uitoefenen.31

Voor de goede orde: de wet bepaalt in art. 63a lid 1 Fw dat de derde zijn bevoegdheid
tot opeising dan wel verhaal niet dan met machtiging van de rechter-commissaris mag
uitoefenen. Volgens de wet heeft dus de derde en niet de curator, zoals Wessels
beweert, de machtiging van de rechter-commissaris nodig.32 Het mag zo zijn dat
de wet in een aantal gevallen bepaalt dat de curator dikwijls de machtiging, goedkeu-
ring of toestemming van de rechter-commissaris nodig heeft, maar in art. 63a Fw
bepaalt de wet dat niet.33

Deze constatering dat de derde en niet de curator de machtiging van de rechter-
commissaris nodig heeft, roept de vraag op of de in art. 63a Fw aan de rechter-
commissaris toegekende bevoegdheid buiten zijn toezicht op de curator (ingevolge
art. 64 Fw) om gaat.

Een andere vraag is of en zo ja in hoeverre aan de rechter-commissaris een
‘zelfstandige verbintenisscheppende taak’ toekomt in een geval waarin een afkoelings-
periode is bepaald, zoals Wessels stelt, wanneer hij de rechter-commissaris als ‘de
regisseur van de te scheppen rechtsverhouding’ betitelt. De afkoeling kan op maat
gesneden worden ten aanzien van de betrokken derden, van de termijn en van de te
stellen voorwaarden aan de beschikking. Deze voorwaarden kunnen in de opvatting
van Wessels ‘een verplichting voor de curator behelzen’ en ‘zich ook jegens de derde
richten, bijvoorbeeld te gedogen dat de curator het goed gebruikt.’34

Hieronder ga ik eerst uitgebreider in op wetgeving en literatuur betreffende het
toezicht van de rechter-commissaris en diens beslissingen in het kader van de afkoe-
lingsperiode. Daarna wil ik aan de hand van een aantal voorbeelden uit de praktijk

31 Niet ontvankelijkheid vloeit bijvoorbeeld voort uit het feit dat de derde zijn aanspraken op een
eigendomsvoorbehoud niet geldend kan maken. De beslissing daarover hoeft in de rechterlijke
uitspraak in het kader van een afkoelingsperiode (bijv. verlenen of weigering machtiging) niet
beantwoord te worden. Dit vergt eigenlijk een bodemprocedure. Het kan efficiënt zijn tegenover
de getroffen derde toch in te gaan op de geldigheid van het eigendomsvoorbehoud. Vgl. daarvoor
Rb. Maastricht (R-C) 28 februari 1994, R 94/8070: deze koos er voor wel inhoudelijk in te gaan
op de geldigheid van het eigendomsvoorbehoud; na de feitelijke vaststelling dat dit eigendomsvoor-
behoud door zaaksvorming teniet was gegaan, weigert hij de machtiging onder toevoeging dat die
machtiging ook geweigerd zou zijn indien het eigendomsvoorbehoud nog zou hebben bestaan: het
belang van de sursiet om over de apparatuur van de derde te kunnen blijven beschikken, woog
zwaarder dan dat van de derde om die apparatuur te kunnen terughalen.

32 Aldus: Polak/Wessels 4019, 4020, 4138 en 2623; evenzo onjuist: Rb. Rotterdam 22 januari 1998,
JOR 1998, 79, waar deze in r.o. 2.9 oordeelt dat curatoren ‘indien zij de draad aan Bekaert hadden
willen teruggeven op grond van het eigendomsvoorbehoud, daarvoor machtiging van de rechter-
commissaris hadden kunnen vragen.’ Curatoren kunnen mijns inziens tijdens de afkoelingsperiode
zelfstandig beslissen tot teruggave. Is de curator daartoe niet bereid dan kan de derde die zich
daardoor bezwaard voelt, een machtiging aan de rechter-commissaris te vragen. Vgl. Rb. Amsterdam
2 februari 2005, JOR 2005, 81 (Air Holland), r.o. 3.3.

33 Wessels 2003, p. 610 in noot 18. Art. 63a lid 1 Fw hoort mijns inziens in dat rijtje niet thuis.
34 Polak/Wessels 4009: de wetsbepaling van art. 63a Fw biedt een grondslag voor een zelfstandige

verbintenisscheppende beschikking.
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verkennen of het geven of weigeren van een machtiging door de rechter-commissaris
aan de derde buiten (zijn toezicht op) de curator om gaat. Anderzijds wil ik onderzoe-
ken of de rechter-commissaris zich er in de praktijk toe heeft laten verleiden verbinte-
nisscheppende beschikkingen, zoals bedoeld door Wessels, af te geven.

8.3.2 Toezicht door de rechter-commissaris

8.3.2.1 Art. 64 Fw jo. 68 Fw: toezicht door de rechter-commissaris op de curator

In art. 64 Fw is bepaald dat de rechter-commissaris toezicht houdt op het beheer en
de vereffening van de boedel. Deze bepaling moet worden gelezen in samenhang met
art. 68 Fw. In art. 68 lid 1 is aan de curator het beheer en de vereffening van de boedel
opgedragen.35

In de verhouding van de curator tot de rechter-commissaris bepaalt de curator
in feite het beleid. De rechter-commissaris houdt daarop toezicht.

In de wet is geen definitie gegeven wat onder toezicht moet worden verstaan,
wel heeft de wetgever in 1896 het volgende beeld geschetst van de rechter-commissa-
ris:

‘De regel is: de curator alleen beheert en vereffent; de rechter-commissaris houdt uitsluitend
toezicht. Daar de rechter-commissaris dus in het algemeen geen medebeheer of opperbestuur
voert, heeft hij, behoudens in een enkel speciaal geval (art. 69 Fw) omtrent het beheer in
dezen of genen zin ook geene bevelen te geven; hij houdt uitsluitend toezicht, gaat na of
de curator zich houdt binnen de grenzen der wet of hij handelt in het belang van den boedel,
of hij zijne taak behoorlijk vervult. De middelen van invloed, die hem ten dienste staan
zijn raadgevingen, opmerkingen, berispingen, des noodig toepassing van art. 73. Gevaar
voor botsing bestaat niet; de afbakening van de taak van de rechter-commissaris eenerzijds,
van de curator anderzijds, is duidelijk; ieders bevoegdheid behoorlijk bepaald.’36

Destijds werd al een ‘zeer ongelijke behandeling’ verwacht:

‘Ja, de eene rechter-commissaris zal een scherper, de andere een minder scherp toezicht
houden. Hoe zal de wet dit kunnen voorkomen? Weet men een middel om alle rechters-
commissarissen tot gelijke opvatting hunner taak te nopen en hen een gelijk toezicht te
doen houden?’37

Na deze uiteenzetting in 1896 bleef het lange tijd stil totdat aan het eind van de vorige
eeuw omstreeks 1995 de discussie over het toezicht van de rechter-commissaris op
het beheer en de vereffening van de boedel door de curator in het algemeen in alle

35 Aldus ook Molengraaff/Star Busmann, p. 311.
36 Aldus Van der Feltz, II, p. 2.
37 Eveneens uit Van der Feltz, II, p. 2.
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heftigheid losbarstte in de literatuur,38 waarbij men onder meer de vraag stelde of
men dat toezicht niet bij de rechter-commissaris moest weghalen en bijvoorbeeld bij
(de commissie van) schuldeisers moest plaatsen.39 Het pleit is nog niet beslecht.40

Tot op heden berust het toezicht nog bij de rechter-commissaris in faillissement.

8.3.2.2 Doel van het toezicht

Naar aanleiding van de wettekst en de parlementaire geschiedenis schetst Wessels
helder dat het toezicht daarmee een drieledig karakter heeft: de rechter-commissaris
toetst de rechtmatigheid (handelt de curator in overeenstemming met de wet), de
doelmatigheid (zijn de maatregelen van de curator gericht op de hoogste opbrengst
voor de boedel; zijn zij kosteneffectief), alsook de doelgerichtheid (dragen de handelin-
gen van de curator bij aan het doel van een efficiënt verloop van de vereffening van
de boedel).41

De bevoegdheid die aan de curator in art. 68 Fw is gegeven, wordt gecorrigeerd door
art. 69 Fw. Het is de taak van de rechter-commissaris om beslissend op de voet van
art. 69 Fw het beleid van de curator in volle omvang te toetsen.42

Wessels43 voegt daaraan toe:

‘Terwijl de curator in het stelsel van de Fw in de eerste plaats de belangen van de schuld-
eisers behartigt, dient de rechter-commissaris het belang van alle betrokkenen in het oog
te houden, dat wil zeggen het belang van de gezamenlijke schuldeisers en van ieder afzon-
derlijk, dat van gefailleerde en dat van derden.’

Ik ben het eens met Wessels dat de rechter-commissaris niet alleen het belang van
de boedel naar behoren behartigt maar ook los daarvan de belangen van de afgekoelde

38 Zie bijvoorbeeld: F.W. Udo, Verslag van de Insolad workshop van 20 april 1999 ‘Rechter-Commissa-
ris en Curator’, de bovenmeester (s)preekt, in TvI 1999/8, p. 184 e.v. Geconstateerd werd dat (oud)
rechter-commissaris Van Werkhoven de voorkeur had om de functie van de rechter-commissaris
maar af te schaffen. De praktijk leert immers dat uitsluitend de curator beslist wat gebeurt. Curator
Schimmelpenninck wilde de rechter-commissaris juist handhaven. Zie verder Tromp, p. 911;
Vriesendorp, 2000, p. 55 e.v.; B.J. Engberts, Toezicht in insolventies in ontwikkeling, in: TvI 2005/6,
p. 171 e.v.

39 Zie in het algemeen over de verschuiving van het toezicht naar schuldeisers: J.J. van Hees, schuld-
eisers en afwikkeling van het faillissement: de curator onder invloed? In: TvI 2004, p. 291 e.v.

40 Naar aanleiding van klachten over het functioneren van bewindvoerders, curatoren en rechters-
commissarissen stelt de Commissie-Kortmann in haar brief van 13 april 2005, p. 2 aan Minister
van Justitie Donner voor om het toezicht op de uitvoering van de taak van de bewindvoerder in
de eerste plaats bij de schuldeisers te leggen.

41 Polak/Wessels nr. 4012; zie ook Vriesendorp 2000, p. 58.
42 Vaste rechtspraak. Zie bijvoorbeeld: HR 10 mei 1985, NJ 1985, 793 (Brink/Kaulingfreks en Gerritsen

q.q.).
43 Polak/Wessels nr. 4012.
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derden beschermt. Van die gedachte: derden tijdens de afkoelingsperiode te willen
beschermen, geeft Wessels ook elders blijk.44

Maar indien met het citaat bedoeld wordt dat de rechter-commissaris een andere
toets aanlegt dan de curator, is dat niet juist. Zoals Verstijlen en Vriesendorp treffend
hebben opgemerkt:45 de rechter-commissaris dient dezelfde toets aan te leggen als
de curator. Dit betekent enerzijds dat ook de curator ‘het belang van alle betrokkenen’
in het oog dient te houden, ook al is het belang van de gezamenlijke schuldeisers
preponderant. Anderzijds betekent dit dat ook de rechter-commissaris ‘in de eerste
plaats’ het belang van de gezamenlijke schuldeisers in het oog dient te houden. Ik
ben het daarmee eens.46

8.3.2.3 Op welke manier kan de rechter-commissaris vormgeven aan dat toezicht?

Van Rossum stelt in haar preadvies over toezicht, dat overigens betrekking heeft op
toezicht door de overheid in het algemeen, dat de toezichthouder drie taken heeft:
informatie verzamelen, daarover een oordeel vormen en zonodig ingrijpen.47

Hoe komt de rechter-commissaris in faillissement aan informatie?
Volgens Dethmers kan de rechter-commissaris alle mogelijke extra en aanvullende
informatie opvragen bij de curator.48 Slot49 stelt dat wat de rechter-commissaris
weet, gebaseerd is op het initiatief van de curator, van een schuldeiser of gefailleerde
en op algemene verslaglegging. Meer mogelijkheden geeft de Faillissementswet zijns
inziens niet. In de visie van deze twee rechters-commissarissen lijkt de rechter-commis-
saris wel volkomen afhankelijk van anderen! In beginsel is de rechter-commissaris
wel afhankelijk van informatie van de curator,50 maar niet nodig is dat de rechter-
commissaris zich zo passief opstelt. De rechter-commissaris kan ook zelf actief op
zoek gaan naar informatie, indien daar reden toe is. In zijn algemeenheid biedt de
wet daartoe wel degelijk mogelijkheden. Ik wijs op art. 105 Fw (inlichtingenplicht
van de gefailleerde) en art. 66 Fw (mogelijkheid onderzoek door deskundigen te
gelasten).

44 Polak/Wessels nr. 2614.
45 Verstijlen & Vriesendorp 2004, p. 995.
46 Zie hoofdstuk 3.2.2 over het primaat van de belangen van schuldeisers, en 3.2.3 over het meewegen

van maatschappelijke belangen; zie hoofdstuk 7.4 e.v. over de aansprakelijkheid van de curator in
persoon en/of in hoedanigheid jegens derden.

47 Van Rossum, p. 10; haar preadvies spitst zich in het bijzonder toe op de civielrechtelijke aansprake-
lijkheid wegens falend overheidstoezicht, aldus woord vooraf op p. VII.

48 H.H.Dethmers, het toezicht van de Rechter-commissaris op curatoren, TvI 2004, 5, p. 28. Dethmers
is in 2004 rechter-commissaris in insolventies in Roermond.

49 A.J.M. Slot, Concentratie van insolventierechtspraak of een centralisering van het toezicht daarin,
Trema, 2006/6, p. 233 e.v. Slot is in 2005/2006 rechter-commissaris in Den Haag.

50 Vgl. A. Beukelman, De verhouding tussen curator en rechter-commissaris in faillissement, Recht
der Werkelijkheid, 2001, p. 65 e.v.
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In het kader van toezicht op de curator51 zou ik mij ook kunnen voorstellen dat
de rechter-commissaris ook zelf ter plaatse van het bedrijf of woonhuis van de gefail-
leerde gaat kijken.52

Wanneer vormt de rechter-commissaris zich een oordeel in het kader van het toezicht?
In een aantal situaties heeft de curator voor zijn handelingen de machtiging, de
goedkeuring of de toestemming van de rechter-commissaris nodig, zoals bepaald in
bijvoorbeeld art. 68 lid 2, art. 98 en art. 176 Fw. In art. 63a Fw heeft niet de curator
maar de derde de machtiging nodig van de rechter-commissaris, zoals ik hieronder
in 8.3.2.4 zal onderbouwen.

Kan de rechter-commissaris zonodig ingrijpen?
De rechter-commissaris kan op verzoek soms bevelen geven aan de curator ingevolge
art. 69 Fw. Hij heeft echter geen algemene bevelsbevoegdheid jegens de curator. In
het uiterste geval kan hij de curator wel voordragen voor ontslag ex art. 73 Fw,
hetgeen uitermate effectief kan zijn.

De derde die vrijgave van afgekoelde vermogensbestanddelen wenst, kan niet met
succes langs de weg van art. 69 Fw opkomen tegen de beslissing van de curator en
de rechter-commissaris een bevel vragen. Voor een bevel is alleen plaats indien de
bij het beheer en de vereffening van de failliete boedel betrokken belangen van de
verzoeker als schuldeiser door de voorgenomen handeling dreigen te worden geschaad.
Via art. 69 Fw kunnen niet persoonlijk toekomende rechten (zoals die van separatisten)
tegenover de boedel geldend worden gemaakt.53

8.3.2.4 Gaat art. 63a Fw buiten het toezicht op de curator om?

Is in art. 68 lid 2 Fw nog bepaald dat de curator in sommige gevallen de machtiging
van de rechter-commissaris behoeft, ingevolge art. 63a Fw heeft niet de curator, maar
de derde een machtiging van de rechter-commissaris nodig. Betekent dit dat het
uitoefenen van deze bevoegdheid door de rechter-commissaris buiten de curator om
gaat?

Mijns inziens is dat niet de bedoeling. Ik neem het wettelijke systeem tot uitgangs-
punt, bij gebreke van enige aanwijzing dat de wetgever met invoering van art. 63a
Fw een inbreuk op zijn eigen systeem heeft beoogd. Ik ga er dus vanuit dat de rechter-

51 Ik doel op het vaker ter plaatse gaan kijken in het kader van toezicht op het beleid van de curator
en uitdrukkelijk niet op een soort leerstage van de rechter-commissaris, waarover de Commissie-
Mijnssen het lijkt te hebben in haar rapport op p. 93. Daar schrijft de Commissie dat zij het een
goede zaak acht indien de rechter-commissaris ter plaatse in de onderneming kennis zou gaan nemen
van de gang van zaken om mede op die wijze inzicht te verkrijgen in onder meer de problemen
die de gesurseëerde aanleiding hebben gegeven tot het aanvragen van zijn surseance.

52 Ook Tromp, p. 915 lijkt een dergelijk eenmalig bedrijfsbezoek in het kader van de opleiding van
de rechter-commissaris te plaatsen, ook al meldt hij dat met deze handelwijze de toezichthoudende
taak wordt overschreden.

53 Vaste rechtspraak: zie bijv. HR 10 mei 1985, NJ 1985, 792 (Smit/Sijs q.q.).
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commissaris, ook indien hij een machtiging aan de derde verleent of weigert, daarbij
toezicht uitoefent op de curator.

Doel van het toezicht, mede in het kader van de afkoelingsperiode
Zoals hierboven uiteengezet heeft de rechter-commissaris net als de curator het belang
van alle betrokkenen, ook van derden, in het oog te houden. Door de afkoelingsperiode
worden derden in het faillissement betrokken, die anders buiten het faillissement
blijven. Hun belang is gelegen in het feit dat hun rechten niet verloren gaan.54 De
curator hoeft hun belangen weliswaar niet te behartigen, maar moet in beginsel wel
hun rechten respecteren, tenzij (zwaarwegende) maatschappelijke belangen tot een
andere afweging nopen.

Hoe zou dit toezicht in de afkoelingspraktijk kunnen worden uitgeoefend?
Gelet op het doel en de aard van het toezicht kan van de rechter-commissaris worden
gevergd, dat deze voorafgaand aan zijn beslissing55 actief vragen stelt aan de betrok-
kenen, zoals de curator, gefailleerde én de derde in plaats van zich afwachtend op
te stellen ten aanzien van de informatie die hij van de curator krijgt via de verplichte
faillissementsverslagen (controle achteraf). De rechter-commissaris zal op verzoeken,
klachten, protesten of andere informatie dan wel aanwijzingen van derden adequaat
moeten reageren. De rechter-commissaris zal datgene moeten doen, wat redelijkerwijze
mogelijk is om het doel van het toezicht (toetsing van het beleid van de curator op
rechtmatigheid en doelmatigheid) te realiseren.56

Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat de rechter-commissaris zich niet neerlegt
bij informatie van de curator, maar doorvraagt. De rechter-commissaris hoeft niet te
controleren of de curator de belangen van derden heeft gewaarborgd. Dat is immers
niet de taak van de curator. De rechter-commissaris moet wel controleren of de curator
de rechten van derden respecteert dan wel zorgvuldig met hun belangen omgaat in
het kader van maatschappelijke omstandigheden van het geval.

Zijn geen maatschappelijke belangen zoals behoud van de werkgelegenheid in
het geding, dan dient de rechter-commissaris te vragen om welke goederen het gaat
en welke rechten daarop rusten. Stel dat geleasde goederen in het spel zijn; een reële
vraag lijkt mij dan of aan de lessor een gebruiksvergoeding wordt betaald, als er
gebruikt wordt.57 Als dit nog niet het geval is, of dit dan wel de bedoeling is? Of
er inkomsten zijn (te verwachten) uit de huidige exploitatie en of de goederen ver-
zekerd zijn. Pas als het antwoord op al deze vragen bevestigend is, kan een afkoelings-
periode worden verlengd58 of een machtiging geweigerd. Hieronder ga ik in op de

54 HR 16 oktober 1998, JOR 1999, 17 (Van der Hel/Edon).
55 In het bijzonder de verlengingsbeslissing, het verlenen of weigeren van een machtiging aan een

derde.
56 Dit pro actieve toezicht betekent overigens niet dat de rechter-commissaris op de stoel van de curator

moet gaan zitten.
57 Zie nader: hoofdstuk 6.2 en 6.3.
58 Vgl. Rb. Rotterdam 19 maart 1996, S 96/007; surseanceverslag van 26 maart 1996, p. 5.
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vraag of de rechter-commissaris dan wel de Staat aansprakelijk kan worden gesteld
indien de rechter-commissaris tekortschiet in zijn toezichthoudende taak.

8.3.3 Verbintenisscheppende beschikking

Mag de rechter-commissaris bepalen dat de curator mag beschikken over de afgekoelde
goederen van een derde of dat de derde moet gedogen dat de curator dat doet?

Wessels is die mening toegedaan, wanneer hij de rechter-commissaris betitelt als
‘de regisseur van de te scheppen rechtsverhouding’. Hij merkt dan vervolgens op dat
de afkoeling op maat kan worden gesneden ten aanzien van de betrokken derden,
van de termijn en van de te stellen voorwaarden aan de beschikking.59 Deze voor-
waarden kunnen (volgens Wessels, zo begrijp ik het althans) een verplichting voor
de curator behelzen, in de zin van een doen (zoals het stellen van zekerheid), een
geven (bijvoorbeeld het vergoeden van een reële rente) of een niet doen (het verbod
van gebruik, verbruik of vervreemding). De voorwaarden kunnen zich zijns inziens
ook jegens de derde richten, bijvoorbeeld te gedogen dat de curator het goed gebruikt.

Wessels is voorts van mening dat de voorwaarden die de rechter-commissaris aan
een beschikking heeft verbonden, verbruik en vervreemding van afgekoelde goederen
door de curator al dan niet onder de verplichting tot financiële genoegdoening van
de betrokken derde kunnen toestaan en dat het eventuele onrechtmatige handelen van
de curator jegens de derde door een dergelijke beschikking dat onrechtmatige karakter
verliest: diens rechterlijke beslissing geeft de curator een rechtvaardigingsgrond.60

Mijns inziens is de rechter-commissaris alleen bevoegd te beslissen dat de derde niet
kan opeisen of verhalen; zonodig kan hij de derde een machtiging verlenen of weigeren
en voorwaarden aan zijn beslissing te verbinden. Zonder wettelijke grondslag is de
rechter-commissaris niet bevoegd anderszins te beslissen over goederen van derden,
al is de situatie nog zo nijpend.

Ik deel dan ook niet de hiervoor weergegeven opvatting van Wessels.
De rechter-commissaris mag mijns inziens geen beslissingen nemen waartoe de

wet hem niet de bevoegdheid geeft.61 De wet geeft hem in art. 63a Fw alleen de
bevoegdheid om een afkoelingsperiode jegens derden af te kondigen, maar niet om
definitief inbreuk op hun rechten te maken of laten maken door de curator (of bewind-
voerder);62 van een definitieve inbreuk is in ieder geval sprake ingeval van verbruik
en vervreemding van afgekoelde goederen van derden. Pleegt de curator daarbij een
onrechtmatige daad, dan is hij voor die onrechtmatige daad in beginsel aansprakelijk.
Voor de uitwerking daarvan verwijs ik naar hoofdstuk 7.4. De omstandigheid dat de

59 Polak/Wessels nr. 2623.
60 Polak/Wessels nr. 2631.
61 Vgl. Rb. Alkmaar 29 april 1913, NJ 1913, p. 901. Vgl. voorts Polak 1972, p. 213. Polak/Wessels

nr. 4016 onderkent dit wel maar verbindt er niet de conclusie aan die ik er aan verbind.
62 Vgl. HR 16 oktober 1998, NJ 1998, 896 (Van der Hel/Edon).
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curator heeft gehandeld met goedkeuring, althans medeweten van de rechter-commissa-
ris vrijwaart de curator niet van aansprakelijkheid.63 Het is juist de taak van de rech-
ter-commissaris na te gaan of de curator zich houdt aan de wet, of hij handelt in het
belang van de boedel en of hij zijn taak behoorlijk vervult.64

Het is niet geoorloofd dat de rechter-commissaris de curator als het ware aanzet
tot het maken van die inbreuken. De rechter-commissaris moet er juist op toezien
dat de curator de rechten van derden respecteert.

8.3.4 Het verlenen van de machtiging in de praktijk

In mijn onderzoek ben ik niet of nauwelijks casus tegengekomen waarin de derde
rauwelijks aan de rechter-commissaris verzoekt zijn bevoegdheid in faillissement toch
te mogen uitoefenen. Naar verluidt richt de derde zijn verzoek in eerste instantie tot
de curator die daarop doorgaans zelfstandig beslist of hij het verzoek van de derde
wil honoreren.65 Het lijkt mij ook niet nodig daarbij steeds de rechter-commissaris
te betrekken, daar het afgeven van een vermogensbestanddeel door de curator als een
beleidsbeslissing inzake het beheer en de vereffening is te beschouwen, hetgeen juist
aan hem is opgedragen.66 Blijken de curator en de derde van mening te verschillen,
dan kan de derde zich alsnog tot de rechter wenden met het verzoek om een machti-
ging.

Een van de weinige situaties waarin wel een machtiging aan de rechter-commissaris
werd verzocht speelde in het faillissement van Drukkerij ‘De Zaaiers’. Daarin vroeg
de curator om gelijktijdig met het intrekken van de surseance en het uitspreken van
het faillissement een afkoelingsperiode te gelasten.67 De curator was in gesprek met
een aantal gegadigden over de overname van de onderneming van gefailleerde (going
concern); de drukpersen waren in die onderneming van wezenlijk belang, maar
Sogelease wilde de door haar aan De Zaaiers geleasde drukpersen terug nemen,
stellende dat zij volledige eigendomsrechten met betrekking tot die drukpersen had.
De curator was van mening dat de eigendomsrechten van de drukpersen bij de gefail-
leerde berustten en dat Sogelease daarop slechts een stil pandrecht had.68 De curator
stelde daarom dat Sogelease die drukpersen zonder machtiging van de rechter-commis-

63 Vgl. rechtsoverweging 3.4, laatste alinea Rb. Amsterdam 2 februari 2005, JOR 2005, 81 (Air
Holland).

64 Van der Feltz II, p. 2.
65 Zie Rb. Amsterdam 2 februari 2005, JOR 2005, 81 (Air Holland), r.o. 3.3: ‘Dit neemt niet weg dat

het Arcturus vrijstond zich, zoals zij heeft gedaan, te wenden tot curatoren (…), met het verzoek
het luchtvaartuig aan haar af te geven.’

66 Als het om opeising van vermogensbestanddelen van derden gaat, heeft het indirect van doen met
beheer en vereffening van de boedel.

67 Rb. Den Haag 20 januari 1993, F 93/019.
68 Deze kwestie is aan de Hoge Raad voorgelegd: HR 19 mei 1995, NJ 1996, 119 (Keereweer q.q./

Sogelease).
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saris niet mocht weghalen. Sogelease was niet ongenegen mee te werken aan een
eventuele verkoop van het bedrijf going concern (waarbij de leaseovereenkomsten
konden worden voortgezet), maar wilde niet het risico lopen dat de fiscus bodembeslag
op haar drukpersen zou leggen.69 Zolang die mogelijkheid bestond had Sogelease
belang bij onmiddellijke afgifte van de drukpersen en vroeg dat aan de rechter-commis-
saris. Nadat de curator en Sogelease overeenstemming hadden bereikt over een door
Sogelease te stellen bankgarantie tot een bedrag van fl. 700 000 tegenover de curator,
verleende de rechter-commissaris aan Sogelease een machtiging om die machines
onmiddellijk weg te halen, onder de voorwaarde dat aan de overeenkomst tussen de
curator en Sogelease voldaan zou worden.70

Daarna is de onderneming going concern verkocht met behoud van werkgelegen-
heid voor 12 van de 30 werknemers, waarbij de leaseovereenkomsten zijn voortgezet
door de koper.

Door de regeling als voormeld is een maatschappelijk belang gediend (voortzetting
van de onderneming in afgeslankte vorm en behoud van werkgelegenheid), terwijl
rekening is gehouden met de boedel en de positie van de derde. Door het opnemen
van de door de curator en Sogelease getroffen regeling in zijn beschikking bekrachtigt
de rechter-commissaris als het ware die afspraken, zonder deze zelf te hebben geregis-
seerd (althans dat blijkt niet uit de stukken).

In surseance lijkt vaker dan in faillissement een machtiging te zijn verleend en ook
geweigerd door de rechter-commissaris.71 Op zichzelf is van belang dat de rechter-
commissaris in surseance ingevolge de wet in het algemeen een andere nagenoeg
uitsluitend adviserende72 taak heeft ten opzichte van de bewindvoerder; in faillisse-
ment houdt de rechter-commissaris toezicht op het beheer en de vereffening van de
boedel door de curator. Opvallend is dat door art. 63a respectievelijk 241a Fw niet
alleen de rechter-commissaris in faillissement, maar opeens73 ook de rechter-commis-
saris in surseance beslissingsbevoegdheid is toegekend: hij mag een machtiging
verlenen of weigeren.

Door art. 241a Fw vindt een soortgelijke opschorting van de uitoefening van
rechten van derden gedurende een bepaalde periode plaats als in faillissement. In de
praktijk wordt geoordeeld, dat er geen verschil is tussen de zwaarte van de betrokken
belangen en tijdsdruk bij een na faillissement bepaalde afkoelingsperiode ten opzichte
van een na de surseance gelaste afkoelingsperiode.74

69 Voor dit probleem is intussen art. 63c Fw toegevoegd. Zie hoofdstuk 5.6.
70 Rb. Den Haag (R-C) 27 januari 1993, F 93/019.
71 Ik laat het feit dat in een surseance ook de rechtbank de bevoegdheid heeft al dan niet een machtiging

af te geven buiten beschouwing, ook al omdat in de praktijk doorgaans de rechter-commissaris beslist
over de machtiging.

72 Zie art. 223a Fw: de rechter-commissaris in surseance wordt benoemd om de bewindvoerder van
advies te dienen.

73 Ingevolge art. 223a Fw heeft de rechter-commissaris alleen een adviserende taak tegenover de
bewindvoerder en geen beslissende.

74 Vgl. Rb. Amsterdam 5 augustus 1993, NJ 1994, 41.
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Daar het doel van de afkoelingsperiode in faillissement en surseance hetzelfde
is en het voor de getroffen derden niet uitmaakt dan wel moet uitmaken door welke
soort insolventieprocedure zij in hun bevoegdheid tot verhaal of opeising worden
belemmerd, geef ik hieronder een voorbeeld dat in een surseance speelt om duidelijk
te maken welke positie de rechter-commissaris in surseance inneemt dan wel kan
innemen.

Het voorbeeld over de afkoelingsperiode in een surseance betreft de bewindvoerder
die geconfronteerd wordt met sommatie van de leverancier tot teruggave van een
friteuse (waarde fl. 14 500), die kort voor de deconfiture onder eigendomsvoorbehoud
is geleverd. De bewindvoerder vraagt een afkoelingsperiode om de administratie op
orde te brengen, nadere gegevens over de friteuse in te winnen en te bekijken of het
cafetariabedrijf levensvatbaar is. Al snel blijkt dat de bewindvoerder de geldigheid
van het eigendomsvoorbehoud van de leverancier moet erkennen, maar geen zekerheid
kan stellen voor kosten/waardevermindering door het voortgezette gebruik.

Na de bewindvoerder een korte termijn van rust te hebben gegund om te inventari-
seren, verleent de rechter-commissaris uiteindelijk een machtiging aan de leverancier
om zijn onder (geldig) eigendomsvoorbehoud aan het cafetaria geleverde friteuse terug
te halen, zodra blijkt dat de middelen ontbreken om een regeling te treffen omtrent
betalingen voor het voortgezette gebruik door de bewindvoerder tijdens de decon-
fiture.75

Naar mijn mening had de bewindvoerder de friteuse desgevraagd zonder meer
moeten afgeven/vrijgeven aan de leverancier. Hij wist immers na de inventarisatie
dat deze friteuse niet tot de boedel behoorde; hij wist toen ook dat er geen geldmidde-
len waren om de eigenaar/lessor te betalen voor het gebruik of zekerheid te stellen
voor de waardevermindering. Bovendien was het bedrijf reeds gesloten. De vraag
of het bedrijf dan definitief gesloten dient te worden is dan gemakkelijk(er) te beant-
woorden. De bewindvoerder is niet in de eerste plaats ondernemer, zeker niet op kosten
van de schuldeisers. De belangen van de schuldeisers dienen ook bij de bewindvoerder
bovenaan te staan.76

Heeft de rechter-commissaris door een machtiging te verlenen in feite een beheers-
of bestuurshandeling verricht buiten de bewindvoerder om? Integendeel: de rechter-
commissaris heeft de handelwijze van de bewindvoerder getoetst en te licht bevonden
door te controleren of diens handelwijze om een friteuse van een ander gratis en voor
niets te willen blijven gebruiken tegenover de derde wel juist is.77 Uit deze controle
blijkt dat de rechter-commissaris in surseance toetst of de bewindvoerder zijn taak
goed heeft vervuld en tevens het belang van de derde in het oog gehouden heeft. Dit
kan dus goed samengaan.

75 Rb. Roermond (R-C) 19 juli 1993, S 93/4177.
76 Aldus: Van der Aa 1995, p. 79.
77 Saillant detail is dat het vervolgens door de bewindvoerder gedane verzoek om verlenging van de

afkoelingsperiode niet is gehonoreerd, mede omdat niet gebleken is van noodzaak van deze maatregel.
Aldus Rb. Roermond (R-C) 29 juli 1993 inzake S 93/4177.
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8.3.5 Het weigeren van de machtiging in de praktijk

Ik ben maar een enkel voorbeeld tegengekomen waarin tijdens een faillissement een
machtiging wordt geweigerd.

Zo verzocht de curator om een afkoelingsperiode toen bleek dat de hypotheekhou-
der opdracht had gegeven tot executoriale verkoop van het betreffende onroerende
goed. De curator wilde zich eerst oriënteren op een onderhandse verkoop.

De hypotheekhouder was niet bereid daartoe ruimte te bieden, zulks – volgens
de curator – ten detrimente van de andere schuldeisers. De hypotheekhouder vroeg
ondanks het feit dat de afkoelingsperiode was afgekondigd en daarna ook verlengd,78

aan de president van de rechtbank toestemming om onderhands te mogen veilen
volgens een daags voor het faillissement gesloten koopovereenkomst met een onroe-
rendgoedmakelaar.79 Daarna verzocht de hypotheekhouder ook een machtiging bij
de rechter-commissaris.

Op grond van eerdere taxaties van het onroerende goed bestond de indruk bij de
curator dat de hypotheekhouder het onroerende goed voor een te lage prijs aan de
onroerendgoedmakelaar wilde verkopen. Bovendien had de curator de bedrijfsinventaris
die zich nog in het bedrijfspand bevond, verkocht onder bepaling dat de koper daarvan
het pand op een later tijdstip dan de geplande veiling diende te ontruimen.

Gelet op voornoemde feiten en het feit dat de hypotheekhouder geen dringende
reden had aangevoerd die een dadelijke afwikkeling van de voorgestelde transactie
rechtvaardigde, wees de rechter-commissaris het verzoek om een machtiging tot
executie aan de hypotheekhouder af, na kennisname van een taxatie van recente(re)
datum op basis waarvan de curator de verwachting koesterde een substantieel hogere
prijs te kunnen realiseren, mits hij in rust kon trachten te verkopen. De rechter-commis-
saris woog daarbij het belang van de boedel af tegenover het belang van de hypotheek-
houder.80

De rol van de rechter-commissaris bestaat er in dit concrete geval in dat hij
enerzijds de curator de ruimte geeft om te onderzoeken en hem ook controleert door
een recentere taxatie te verlangen en anderzijds door het belang van de hypotheekhou-
der op spoedeisendheid te checken. Dit strookt met zijn taak in het algemeen, op grond
waarvan de rechter-commissaris belangen van alle betrokkenen in het oog heeft te

78 Rb. Maastricht (R-C) 14 oktober 1993 en 8 november 1993, F 93/14264.
79 Het verzoek aan de president wordt behandeld na afloop van de verlengde afkoelingsperiode en

toegestaan, nadat de curator ter zitting had verklaard daartegen geen bezwaar meer te hebben. Pres.
Rb. Den Bosch 7 januari 1994 R 93/1283.

80 Vgl. voor variant op deze casus in surseance: Rb. Amsterdam 12 september 1996, JOR 1996, 125.
Daarin wijst de rechter-commissaris het verzoek van de hypotheekhouder af om de executie van
onroerende goederen te kunnen voortzetten en uitvoeren, overwegende, dat de bewindvoerder 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 executieveiling van onroerende
goederen te vermijden, temeer nu onderhandelingen gaande zijn tussen de sursiet en een koper. Bij
een afweging van belangen dient daarom het belang van de boedel vooralsnog te prevaleren boven
dat van de hypotheekhouder.
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houden, dat wil zeggen het belang van de gezamenlijke schuldeisers en van ieder van
hen afzonderlijk, dat van de gefailleerde en dat van derden.81

In surseances kwam ik vaker voorbeelden tegen van het verlenen of weigeren van
een machtiging waarbij de rechter-commissaris een duidelijke rol heeft gespeeld.

De rol van de rechter-commissaris bij de afkoelingsperiode, de verlenging daarvan
en het weigeren van een machtiging kwam heel duidelijk naar voren in de deconfiture
van de warenhuisketen Ter Meulen in Rotterdam, die ik hoofdstuk 7.4.3 reeds uitvoerig
besprak. Voor de lezer herhaal ik hier even de grondtekst. Er was een afkoelingsperio-
de verzocht door de bewindvoerders en door de rechtbank toegestaan82 om de voort-
zetting van het bedrijf kans van slagen te geven en om een faillissement te voorkomen.
Daarvoor was nodig de leveranciers onder eigendomsvoorbehoud de door hen verkoch-
te en afgeleverde zaken niet te laten terugnemen en voorts om de normale verkoop
te laten doorgaan, ook van onder eigendomsvoorbehoud geleverde voorraden.

Over de positie van de leveranciers was tevoren overleg gepleegd tussen de rechter-
commissaris en de bewindvoerders waarbij in het bijzonder aan de orde was geweest
hoe de eigendomsrechten van de leveranciers dan wel de rechten van reclame van
de leveranciers zo goed mogelijk werden gewaarborgd door betaling en/of terugname
voor een bepaalde datum. Zo werden bijvoorbeeld de opbrengsten van deze verkoop
gereserveerd en als boedelschuld aan de leveranciers betaald na een bepaalde datum.

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 verzocht aan de
rechter-commissaris. Een andere leverancier heeft zijn verzoek ingetrokken, na een
uitvoerige correspondentie met de rechter-commissaris en na de toezegging van een
snellere betalingsregeling,83 toen deze leverancier zelf in ernstige betalingsproblemen
dreigde te geraken door het niet steeds terstond afrekenen van de verkopen van haar
goederen tijdens de surseance van Ter Meulen. 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 bewindvoer-
ders doorkruisen en de bepaling van een afkoelingsperiode 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 eigendomsvoor-
behoud zijn gewaarborgd.84

Uit deze laatste zinsnede blijkt het toezicht dan wel de controle van de rechter-commis-
saris op de afwikkeling van de afkoeling. Maar betekent deze afkoelingsbeslissing

81 Aldus Polak 1972, p. 212 en 213; Polak/Wessels, nr. 4012.
82 Rb. Rotterdam 15 september 1992, S 92/0049.
83 Aldus verzoekschrift (van leverancier L) aan Rb. Rotterdam (R-C) van 12 oktober 1992, en de brieven

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

92/0049.
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ook dat de rechter-commissaris heeft bepaald dat de derden moesten gedogen dat de
bewindvoerder het goed van de derde gebruikte of dat de rechter-commissaris een
verbintenis heeft geschapen? Mijns inziens niet. De rechter-commissaris heeft helemaal
geen bevoegdheid om over de goederen van derden te (laten) beschikken.

Door de afkoelingsperiode is alleen bereikt dat de leveranciers hun onbetaalde
voorraad niet onmiddellijk hebben kunnen terughalen. De bewindvoerders hebben
zich gerealiseerd dat zij door tijdens de afkoelingsperiode nog niet betaalde voorraden
te verkopen boedelverplichtingen creëerden en dat na afloop van de afkoelingsperiode
de nog aanwezige onbetaald gelaten voorraden zouden kunnen worden teruggehaald.
Met de leveranciers zijn per datum van de afloop van de afkoelingsperiode minnelijke
regelingen getroffen, die in de standaardbrief van de bewindvoerders reeds waren
voorgesteld.85

Er is derhalve geen sprake van het creëren van een verbintenis door de rechter-
commissaris. De rechter-commissaris in surseance heeft wel een toezichthoudende
taak op zich genomen in het kader van de afkoelingsperiode door intussen voortdurend
de vinger aan de pols te houden bij de bewindvoerders; hij heeft daarbij ook de
belangen van de afgekoelde derden in het oog gehouden.

8.3.6 Beperkingen tot een bepaalde derde of verbinden van voorwaarden in de
praktijk

Beperkingen
Soms is van tevoren duidelijk dat de afkoelingsperiode maar één derde86 zal treffen.

Dit was het geval in het faillissement van een automatiseringsbedrijf met 112
werknemers dat administratieve gegevens onder meer ten behoeve van 300 gemeentes
verwerkte met behulp van een computer die toebehoorde aan een leasemaatschappij.
De afkoelingsperiode werd uitsluitend ten opzichte van de leasemaatschappij verlengd.
Het zal duidelijk zijn, dat het belang van de leasemaatschappij bij het terughalen van
de computer niet zou opwegen tegen het belang van 300 gemeentes die aangewezen
waren op het in gebruik blijven van de computer zolang er nog geen andere computer
was aangesloten. Indien de (bedongen) leasetermijn intussen ‘gewoon’ zou worden
betaald aan de leasemaatschappij, zou deze (in theorie althans, denk aan eventuele
verandering in waarde gedurende de periode van gebruik) ook geen schade lijden en
dus geen belang hebben zich te verzetten. In de beslissing zelf heeft de rechter-com-
missaris overigens niet beslist over het voortgezette gebruik en niets vermeld over
eventuele afspraken tussen curator en leasemaatschappij over voortgezet gebruik of

85 Aldus het openbare faillissementsverslag van 22 juli 1993 inzake F 93/0034, p. 9. De surseance
(S 92/0049) is per 14 januari 1993 omgezet in een faillissement (F 93/0034).

86 Rb. Den Bosch (R-C) 15 september 1992, F 92/0301.
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betaling van de leasetermijn.87 Deze rechter-commissaris heeft conform de wettelijke
bepaling alleen beslist dat de derde zijn rechten even niet mocht uitoefenen.

Een andere keer is de situatie zo complex dat niet meteen helder is wie getroffen
wordt. Art. 63a lid 1 Fw bepaalt duidelijk de maximale duur van de afkoelingsperiode
en die van de verlenging. Dit impliceert dat een afkoelingsperiode niet meermalen
jegens alle derden kan worden bepaald. Dit is mijns inziens anders indien de afkoe-
lingsperiode is beperkt tot bepaalde derden, zoals art. 63a lid 2 Fw toelaat. Ik acht
dan zelfs niet uitgesloten dat twee keer een afkoelingsperiode aan eenzelfde derde
wordt opgelegd, mits het maar om een andere hem toekomende bevoegdheid tot
verhaal of opeising met betrekking tot een ander goed gaat.88

Zo is in de deconfiture van Ravast N.V., een beursgenoteerde naamloze vennoot-
schap, meermalen nu eens uitsluitend ten opzichte van de ene hypotheekhouder, dan
weer alleen ten opzichte van een andere hypotheekhouder een afkoelingsperiode
bepaald telkens met betrekking tot een ander gebouw of project.89 Voorts is ook
midden in de surseance nog een afkoelingsperiode bepaald ten opzichte van de
fiscus,90 die derdenbeslag legde onder de grootste debiteur van Ravast en die op
basis van art. 19 Inv. 1990 uitbetaling vorderde.91

Een paar keer heeft de bewindvoerder met behulp van de afkoelingsperiode de
op handen zijnde executie door de hypotheekhouder weten te voorkomen dan wel
tegen te houden: daardoor is tijd gewonnen om verder te onderhandelen met potentiële
kopers met de kans om zo ook een hogere opbrengst te genereren.92 Wel zijn onder
druk van de situatie met de hypotheekhouder meermalen bepaalde afspraken gemaakt
inzake de betaling van rente over de verlengde afkoelingsperiode, gedurende welke

87 Maar uit het dossieronderzoek en een gesprek met betrokkenen op of omstreeks 16 februari 1993
is mij wel gebleken dat er afspraken over het voortgezet gebruik en de betaling daarvan waren
gemaakt en dat de rechter-commissaris zich tevoren van de inhoud van die afspraken had vergewist
alvorens zij haar beslissing op het verzoek tot verlenging van de afkoelingsperiode heeft genomen;
het had daarom natuurlijk wel in het kader van de motivering vermeld kunnen worden in de beslis-
sing.

88 Vgl. Verschoof 1991, p. 11 en Van der Aa 1995, p. 74; anders P.K. Bouwes Bavinck 1991, p. 135,
die gezien het ingrijpende karakter van de beslissing tot het bepalen van een afkoelingsperiode art.
63a Fw beperkt zou willen uitleggen.

89 Rb. Amsterdam inzake S 11/93; afkoelingsbeslissingen van 28 mei en 30 juni 1993; van 29 september
en 29 oktober 1993; van 21 februari en 18 maart 1994.

90 Rb. Amsterdam inzake S 11/93; afkoelingsbeslissing van 7 april 1994.
91 Ontleend aan Leuftink, p. 117, noot 276. Uit de processtukken die mij in het kader van mijn

onderzoek ter beschikking zijn gesteld, blijkt dat de fiscus zich had willen verhalen op de door de
huurder verschuldigde huurtermijnen voordat de eerste hypotheekhouder het gehuurde kantoorgebouw
had geveild. Na veiling zou de huurder de huur in beginsel niet meer aan de gesurseëerde maar
aan de veilingkoper verschuldigd zijn. De fiscus dreigde dus een verhaalsobject te verliezen. De
afkoelingsperiode voorkwam dat de fiscus zich op de huurvordering kon verhalen.

92 Dat doel is niet steeds bereikt. Mede door deze tactiek van de bewindvoerders is het waarschijnlijk
wel gelukt Ravast uit het faillissementsscenario te houden. Zie NRC 30 juni 1994: Zweden (Catella,
Ikea) halen Ravast uit het moeras middels een kapitaalinjectie. Schuldeisers hebben aangeboden
akkoord aanvaard tengevolge waarvan de concurrente schuldeisers 30 % van hun vordering voldaan
kregen.
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periode zij hun zekerheden niet te gelde kunnen maken. Van deze afspraken tussen
partijen hoeft niet steeds te blijken uit de beslissing van de rechtbank.93

Voorwaarden
De verplichting rente als boedelschuld te vergoeden kan als voorwaarde aan de
beslissing worden verbonden.94 Naast vergoeding van rente kan gedacht worden aan
oplegging van de voorwaarde dat de boedel de reeds gemaakte kosten van de aange-
zegde openbare verkoop95 of de kosten van het afgelasten van de ontruiming van
een onroerende zaak96 voor zijn rekening neemt dan wel de huur- of leasetermijnen
betaalt.

Voorlopige conclusie:
In de door mij onderzochte gevallen heeft de rechter-commissaris in het kader van
een afkoeling nergens met zoveel woorden bepaald dat de curator (bewindvoerder)
bevoegd was te beschikken over afgekoelde goederen van derden.97 Dat kan toeval
zijn en hoeft dus gelet op de beperkte opzet van mijn onderzoek niet te betekenen,
dat het niet gebeurt, al hoop ik van niet.

8.3.7 Appel

Van de beslissingen de afkoelingsperiode betreffende is hoger beroep mogelijk. Ik
heb elders98 argumenten aangedragen waarom ik vind dat hoger beroep in beginsel
uitgesloten moet zijn en ook overigens niet nodig is, vanwege het feit dat de derde
die zich bezwaard voelt door de afkoelingsperiode op een andere wijze dan door het
instellen van hoger beroep zich achteraf met zijn bezwaren tot de rechter-commissaris
kan wenden en hem kan verzoeken een machtiging te geven respectievelijk voorwaar-
den aan de afkoelingsbeslissing of machtiging te verbinden. Het is dus mogelijk de
derde maatwerk te leveren. Los daarvan blijkt in de praktijk het hoger beroep ook
doorgaans als mosterd na de maaltijd te komen.99

93 Rb. Amsterdam 30 juni 1993, S 93/11: de afkoelingsperiode is verlengd, na uitvoerig debat tussen
de bewindvoerders en de hypotheekhouder met de rechtbank ook over de rentepost, zonder dat
daarvan iets uit de beslissing blijkt.

94 Aldus Rb. Amsterdam 18 maart 1994 in S 93/11. Dit betrof de verlengingsbeslissing. Aan de eerste
beslissing was geen voorwaarde tot betaling van rente verbonden, bij de tweede beslissing geschiedde
dat met terugwerkende kracht ook over de eerste periode. Vgl. Leuftink 1995, p. 119. Leuftink was
overigens een van de bewindvoerders van Ravast NV.

95 Vgl. Rb. Haarlem (R-C) 11 maart 1992, F 92/39.
96 Aldus Van der Aa 1994, p. 109.
97 Polak/Wessels wekt de indruk in nr. 2631 onder a en b dat dit wel gebeurt.
98 Van der Aa TCR 1995, p. 55 e.v.
99 Zie bijvoorbeeld Hof Amsterdam 21 september 1993 R 93/451: hoger beroep tegen de verlenging

van de afkoelingsperiode is niet ontvankelijk omdat appellante geen belang meer heeft bij haar
verzoek, nu de termijn van de verlengde afkoelingsperiode reeds is verstreken; Rb. Utrecht 2 juli
2002, NJ 2002, 452: weigering van de machtiging is achteraf bezien ten onrechte, maar op het
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8.4 Aansprakelijkheid van de rechter-commissaris (dan wel de Staat)

8.4.1 Inleiding

Stel dat de rechter-commissaris aan de afgekoelde derde een machtiging weigert; in
hoger beroep wordt vastgesteld dat die weigering ten onrechte is: het blijkt dat de
rechter-commissaris destijds geen kennis heeft genomen van een essentieel feit; het
schriftelijke stuk daarover is hem wel toegezonden, maar de rechter-commissaris heeft
het niet gelezen, bijvoorbeeld omdat het voortijdig en in een ander dossier is opgebor-
gen. De curator heeft het afgekoelde vermogensbestanddeel inmiddels verbruikt of
vervreemd, waardoor de derde schade lijdt. De boedel is leeg. Los van de vraag of
de curator aansprakelijk is, is van belang of de derde dan de rechter-commissaris of
de Staat op grond van art. 6:162 BW kan aanspreken voor de schade, gesteld dat de
fout (ook) aan de Staat kan worden toegerekend.

8.4.2 Wet: art. 42 WRRA en art. 26 Rv

In art. 42 WRRA (Wet rechtpositie rechterlijke ambtenaren)100 is een bijzondere
regeling in het leven geroepen ter zake van de wettelijke aansprakelijkheid in geval
van schade, door rechterlijke ambtenaren en raio’s (kortweg ambtenaar) in het kader
van hun werkzaamheden veroorzaakt. Het gaat daarbij zowel om schade aan derden
als aan de Staat zelf, als werkgever.101 In de Memorie van Toelichting worden als
voorbeelden van schade door ‘bedrijfsfouten’ genoemd: het zoek raken van stukken
en het werpen van een smeulende peuk in een papiermand waardoor brand ontstaat
in het paleis van justitie.

Zou de ambtenaar daarvoor zelf aansprakelijk zijn dan vloeit uit lid 1 van art.
42 WRRA voort dat uitsluitend de Staat aansprakelijk is tegenover de derde.

In verband met het systeem van rechtsmiddelen dienen rechterlijke uitspraken
in beginsel buiten de aansprakelijkheidssfeer te worden gehouden.102

Voor schade die een gevolg is van een rechterlijke uitspraak is de ambtenaar niet
aansprakelijk, zo blijkt uit lid 3 van art. 42 WRRA. Persoonlijke aansprakelijkheid
van rechters voor onrechtmatige rechtspraak is dus uitgesloten.

Dit wordt anders in geval van rechtsweigering. Daarmee wordt gedoeld op de
regel dat de rechter niet mag weigeren te beslissen. Thans is dit geregeld in art. 26
Rv. Gelet op art. 23 Rv zal de rechter in beginsel moeten beslissen over al hetgeen
partijen hebben gevorderd of verzocht.

moment dat de rechtbank vonnis wijst, is de afkoelingsperiode alweer voorbij, zodat de verzoeker
die in appel was gegaan van de beslissing niet-ontvankelijk wordt verklaard in zijn verzoek.

100 Wet van 29 november 1996, Stb. 590, in werking getreden op 1 januari 1997, Stb. 616.
101 Kamerstukken II, 1994/95, 24 220, nr. 3, p. 3.
102 Kamerstukken II, 1994/95, 24 220, nr. 3, p. 5.
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Voorlopige conclusie: op grond van de wet kan de rechter-commissaris niet
persoonlijk aansprakelijk zijn, tenzij sprake is van rechtsweigering. Maar als de rechter-
commissaris nooit persoonlijk aansprakelijk kan zijn, dan betekent dat tevens dat de
fout van de rechter-commissaris ten laste van de boedel komt of ten laste van de derde!

8.4.3 Rechtspraak van de Hoge Raad

Een belangrijke uitspraak is die van Bloemsma q.q./Staat.103 De casus luidt als volgt.
De opvolgende curator spreekt de Staat en de rechter-commissaris aan tot schade-

vergoeding wegens verduistering van faillissementsgelden door de curator. De rechter-
commissaris blijkt zich helemaal niet bemoeid te hebben met de wijze waarop de
curator met gelden die deze in het kader van het faillissement onder zich heeft gekre-
gen, is omgegaan en hij heeft ook niet nagetrokken of de curator de art. 102 lid 2
en art. 103 heeft nageleefd, zoals art. 64 Fw hem opdraagt. De Hoge Raad wijst de
vorderingen tegen de Staat en de rechter-commissaris af. Ondanks het ontbreken van
toezicht van de rechter-commissaris oordeelt de Hoge Raad

‘dat art. 64 Fw., als taak van den rechter-commissaris aanwijzende het houden van toezicht
op het beheer en de vereffening van den faillieten boedel, niet bedoelt daarmede op den
rechter-commissaris tegenover de belanghebbenden bij dien boedel een rechtsplicht te leggen,
over het enkele niet-vervullen waarvan zij zich jegens hem of jegens den Staat of jegens
beiden bij wege van een vordering uit art 1401 BW zouden kunnen beklagen.’104

Uit jurisprudentie van de Hoge Raad blijkt dat bij de vraag of een partij in aanmerking
komt voor schadevergoeding op grond van onrechtmatige rechtspraak, de Staat slechts
aansprakelijk is indien aan twee voorwaarden is voldaan:
1e indien bij de voorbereiding van de beslissing zo fundamentele rechtsbeginselen
zijn veronachtzaamd, dat van een eerlijke en onpartijdige behandeling van de zaak
niet meer kan worden gesproken;
Een schending van art. 6 eerste lid EVRM kan met zich meebrengen dat zo fundamen-
tele rechtsbeginselen zijn veronachtzaamd dat van een eerlijke en onpartijdige behande-
ling van de zaak niet meer kan worden gesproken. Wanneer daarmee aan de eerste
voorwaarde is voldaan, dient getoetst te worden aan de tweede voorwaarde.105

2e er mag tegen de beslissing geen rechtsmiddel openstaan of hebben opengestaan.106

103 HR 17 april 1959, NJ 1961, 573.
104 Zie over deze uitspraak een kritische annotatie van W. F. Prins in AA 1959/1960, p. 39-42.
105 Zie Dombo-zaak in eerste en tweede aanleg: Rb. Den Haag 18 september 1996, NJ kort 1997,70,

JOR 1996, 106; Hof Den Haag 17 juli 1997, NJ kort 1997, 75; zie ook Kamerstukken II 2004-2205,
29 279, nr. 28, p. 4.

106 HR 3 december 1971, NJ 1972, 137; HR 27 januari 1989, NJ 1989, 588; HR 8 januari 1993, NJ
1993, 558.
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Voorlopige conclusie:
Rechterlijke uitspraken over onrechtmatige rechtspraak zijn schaars. Voorts blijkt
daaruit hoe terughoudend107 de Hoge Raad met deze materie omgaat en het slacht-
offer van een fout van de burgerlijke rechter in beginsel geen vordering tot schadever-
goeding jegens de staat toekent.108

8.4.4 Literatuur

In de literatuur ageert met name Kortmann al vele jaren consistent tegen het feit dat
naar Nederlands recht de schade voor rechterlijke blunders voor rekening van de burger
dient te blijven.109

Hij acht verdedigbaar dat ingevolge art. 64 Fw op de rechter-commissaris tegenover
de belanghebbenden een zorgvuldigheidsplicht rust tot het houden van toezicht en
dat hij aansprakelijk is indien hij deze plicht niet nakomt.110

Wessels acht aansprakelijkheid voor onvoldoende of onvolledig toezicht goed
bepleitbaar.111 Als beoordelingsmaatstaf stelt hij voor een norm te hanteren die
vergelijkbaar is met die de Hoge Raad hanteert in Maclou en Prouvost112 voor
curatoren: handelen zoals in redelijkheid mag worden verlangd van een over voldoende
inzicht en ervaring beschikkende rechter-commissaris die zijn taak met nauwgezetheid
en inzet verricht.113

Ik deel de keuze voor een aansprakelijkheid van de rechter-commissaris en acht
in navolging van Verstijlen en Vriesendorp, aansprakelijkheid conform de Maclou-
norm ‘de juiste toets met het oog op de samenhang tussen de taak van de curator en
die van de rechter-commissaris.’114

107 Van Maanen & De Lange, 2005, p. 129; zie ook Lindijer, p. 595 e.v.
108 H.F.M. Hofhuis, TCR 1994, p. 91 concludeert naar aanleiding van HR 29 april 1994, NJ 1995, 727

inzake een verzoek tot schadevergoeding ex art. 89: een kennelijke misslag in een rechterlijke
beslissing leidt op zichzelf dus nog niet tot aansprakelijkheid van de Staat voor de schade die de
betrokkene door die beslissing heeft geleden.

109 Kortmann, 1991, p. 269 e.v.; 1993, p. 921 e.v.; 1996, en diens annotatie onder Rb. Den Haag 18
september 1996, JOR 1996, 106.

110 Kortmann, 1991, p. 278-279.
111 Polak/Wessels, nr. 4086.
112 HR 19 april 1996, NJ 1996, 727.
113 Vgl. Van Rossum, p. 25 over normen voor toezicht in het algemeen en het door de Hoge Raad

gehanteerde vergelijkingstype van de redelijk bekwame en redelijk handelende professional.
114 Verstijlen & Vriesendorp 2004, p. 995. Zij voegen daaraan toe dat dit niet anders wordt doordat

de rechter-commissaris op grond van de wet nooit persoonlijk aansprakelijk kan zijn tegenover een
derde.
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8.4.5 Voorlopige conclusie

Tot welke uitspraak zou de casus zoals in paragraaf 4.1 geschetst, naar de huidige
stand van zaken leiden?

Het verkeerd opbergen van stukken waardoor deze niet in het juiste dossier
opgemerkt worden, lijkt mij een typische bedrijfsfout. Of de fout door de rechter-
commissaris zelf is begaan of door het griffiepersoneel doet niet ter zake. De fout
is naar verkeersopvatting hoe dan ook toe te rekenen aan de rechter-commissaris.
Weliswaar is die fout tot op zekere hoogte begrijpelijk, maar niet dat de derde de
rekening krijgt gepresenteerd van deze fout. En dat is het geval als de boedel leeg
is en de rechter-commissaris per definitie niet persoonlijk kan worden aangesproken.

8.4.6 Lagere rechtspraak in het kader van de afkoelingsbeslissingen

Ik refereer aan drie casus, die hiervoor aan de orde zijn geweest, om te bekijken in
hoeverre daarin de aansprakelijkheid van de rechter-commissaris (dan wel de Staat)
voor de gevolgen van zijn (niet) genomen beslissing een rol kan spelen.

Rechtsweigering
In 8.2.2. is de uitspraak van de Rb. Rotterdam van 11 april 1995115 ter sprake
gebracht waarin de rechter wel het faillissement uitspreekt maar, ondanks verzoek
daartoe, geen afkoelingsbeslissing neemt.

Het verzoek om een afkoelingsperiode te bepalen is in die zaak afkomstig van
de curator van een met gefailleerde verbonden vennootschap. Het verzoek is niet
gemotiveerd; dat blijkt als de curator ter zitting nog eens aan de tand wordt gevoeld
en hij als reactie geeft dat hij ‘standaard’ om een afkoelingsperiode verzoekt. Als
desgevraagd wordt meegedeeld dat er in casu ook geen directe noodzaak voor een
afkoelingsperiode bestaat, neemt de rechtbank hierover geen beslissing.

Ter vermijding van problemen is het wenselijker dat de rechter in zijn uitspraak
aangeeft waarom hij in casu geen beslissing geeft: bijvoorbeeld omdat de curator zijn
verzoek heeft ingetrokken of omdat diens verzoek als ongegrond is afgewezen. Het
is niet nodig het risico te lopen dat de curator vervolgens stelt dat sprake is van
rechtsweigering.

Zou het niet nemen van een beslissing namelijk te kwalificeren zijn als rechtswei-
gering, dan is de rechter hiervoor persoonlijk aansprakelijk te stellen ingevolge art.
26 Rv.

Falend toezicht
Hiervoor is de uitspraak van de Rb. Amsterdam van 2 februari 2005 over Air Holland
besproken.116 De rechtbank heeft geoordeeld dat de curatoren als bewindvoerders

115 Rb. Rotterdam 11 april 1995, F 95/188.
116 Zie hoofdstuk 7.5 waar ik uitvoerig inga op Rb. Amsterdam 2 februari 2005, JOR 2005, 81.
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geen reden hadden om het luchtvaartuig van Arcturus in hun macht te houden. De
curatoren zijn in hoedanigheid aansprakelijk voor de door Arcturus gelden schade.
Afgaande op de gepubliceerde uitspraak hebben bewindvoerders, de latere curatoren
aangevoerd dat zij (tijdens de afkoelingsperiode) hebben gehandeld met goedkeuring,
althans medeweten, van de rechter-commissaris.117

Ik vertaal het voorbeeld naar een faillissementssituatie.
Stel dat komt vast te staan dat door de te trage afgifte een behoorlijke schade is

geleden en dat de rechter-commissaris inderdaad de handelwijze van de curatoren
heeft goedgekeurd dan wel op de hoogte is van hun tactiek, is dat dan reden om hem
(dan wel de Staat)118 aansprakelijk te stellen voor geleden schade wegens falend
toezicht op grond van art. 6:162 BW?

Van belang is enerzijds vast te stellen wat de rechter-commissaris precies weet
dan wel had kunnen weten en anderzijds in hoeverre hij kan ingrijpen.

De wetenschap van de rechter-commissaris
Er was door Arcturus wel aan de curator/bewindvoerder om afgifte gevraagd maar
niet aan de rechter-commissaris. De rechter-commissaris kan de belangen van Arcturus
minder goed in het oog houden zolang deze zich nog niet bij de rechter-commissaris
zelf heeft gemeld. Het hangt van de omstandigheden af in hoeverre de rechter-commis-
saris bedacht had moeten zijn op het niet afgeven van luchtvaartuigen door curatoren,
nu Arcturus pas in een later stadium een machtiging in de zin van art. 63a Fw aan
de rechter-commissaris heeft gevraagd.

Instructiebevoegdheid van de rechter-commissaris
De rechter-commissaris heeft buiten de gevallen in de wet bepaald (denk aan art. 69
Fw) geen instructiebevoegdheid jegens de curator. Dat betekent dat de rechter-commis-
saris in casu zelfs als hij iets had geweten, niet had kunnen ingrijpen.

De enige middelen die de rechter-commissaris ten dienste staan zijn: raadgevingen,
opmerkingen, berispingen en zonodig voordracht voor ontslag van de curator.119

Voorlopige conclusie: Voordracht voor ontslag van de bewindvoerder/curator is
natuurlijk een effectief middel, zij het achteraf.

Foute beslissing
Hiervoor is de casus besproken waarin de bewindvoerder zich verzet tegen de door
de verhuurder gevraagde machtiging tot ontruiming van een huurwoning van de
schuldenaar en de rechter-commissaris de machtiging weigert.120 De verhuurder
gaat in appel van deze beslissing en de rechtbank raakt in appel overtuigd van de

117 Zie de laatste alinea van r.o. 3.5 van Rb. Amsterdam 2 februari 2005, JOR 2005, 81.
118 Rechter-commissaris in faillissement is een Staatsorgaan, dat bij het uitoefenen van rechtspraak en

andere hem door de wet opgedragen verrichtingen een staatstaak vervult. Dit brengt met zich mee,
dat niet de rechter-commissaris zelf ter zake van zijn handelingen in rechte betrokken kan worden,
doch de Staat. Pres. Rb. Groningen 6 september 1991, KG 1992, 272.

119 Vgl. Van der Feltz II, p. 2.
120 Rb. Utrecht 2 juli 2002 NJ 2002, 452 is besproken in hoofdstuk 7.3.2.
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onjuistheid van de eerdere beslissing van haar rechter-commissaris: de weigering van
de machtiging aan de verhuurder door de rechter-commissaris was achteraf bezien
eigenlijk ten onrechte.121 Gevolg voor de verhuurder was financiële schade. Is terecht
dat deze schade voor rekening van de verhuurder blijft? Kan de verhuurder de rechter-
commissaris dan wel de Staat voor zijn schade aansprakelijk stellen op grond van
deze foute beslissing?

Voorlopige conclusie: gelet op het feit dat in casu het rechtsmiddel van hoger
beroep openstond (en is benut), is er ondanks het feit dat de derde schade heeft geleden
door de foute rechterlijke beslissing, geen aansprakelijkheid van de rechter-commissaris
of de Staat.122

8.5 Conclusie

De rol van de rechter-commissaris bij de afkoeling is belangrijker is dan die van de
rechtbank. Dit komt deels door de uitgebreide wettelijke mogelijkheden voor de
rechter-commissaris.

Zo kan de rechter-commissaris, anders dan de rechtbank ingevolge art. 63a lid 4
Fw, maatwerk leveren op grond van art. 63a lid 2 Fw doordat hij niet alleen een
afkoelingsperiode kan afkondigen, maar de werking daarvan ook kan beperken tot
bepaalde derden en voorwaarden aan zijn beslissing kan verbinden; voorts kan hij
aan een afgekoelde derde een machtiging verlenen om zijn bevoegdheid toch uit te
oefenen dan wel deze machtiging weigeren.

Deels komt dit ook door de praktijk, waarin de rechtbank de afkondiging van een
afkoelingsperiode liever over laat aan de rechter-commissaris, die deze op zijn beurt
doorgaans pas bepaalt nadat daarom (meestal door de curator) is verzocht.

Ik acht een afkoelingsperiode als sequeel van het faillissement het meest wenselijk,
zodat een verzoek van de curator of een andere belanghebbende en een beslissing
daarop van de rechtbank of rechter-commissaris verder achterwege kunnen blijven.

Ik zou wel het vereiste van een verlengingsverzoek en beslissing daarop inzake
de afkoelingsperiode willen handhaven. Invoering van de thans niet bestaande wettelij-
ke mogelijkheid tot voortijdige beëindiging van de afkoelingsperiode is niet nodig.

Niet de curator, maar de derde heeft een machtiging van de rechter-commissaris nodig
om zijn bevoegdheid tot verhaal of opeising, al dan niet onder voorwaarde, te mogen

121 Zie over de casus ook G.H. Lankhorst in TvI 2003/3, p. 77 in zijn bespreking van de uitspraak van
de Rb. Utrecht 2 juli 2002 NJ 2002, 452. Zie hierover ook Van der Aa, TCR 2004, p. 21, waar
wordt uiteengezet dat de verhuurder vervolgens bij gebrek aan belang niet ontvankelijk wordt
verklaard in zijn verzoek om de machtiging, daar de afkoelingsperiode op het moment van de
beslissing van de rechtbank niet meer van kracht is.

122 De aansprakelijkheid van de curator voor de gevolgen van de geweigerde machtiging behandel ik
in hoofdstuk 7.3.2.
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uitoefenen. Dit laat onverlet dat de rechter-commissaris ook in de afkoelingsperiode
toezicht kan en moet uitoefenen op het beleid van de curator in dezen.

Juist in de afkoelingsperiode moet de derde, die zijns ondanks in het faillissement
wordt betrokken, er op kunnen rekenen dat de rechter-commissaris zijn toezichthouden-
de taak vervult door ook zijn belangen in het oog te houden. De rechter-commissaris
kan (en moet zeker na eerder ontvangen klachten of waarschuwingen) concrete vragen
stellen aan de curator ter controle van zijn afkoelingsbeleid, waarin hij in het bijzonder
vraagt of en hoe de rechten van derden zijn gerespecteerd. Zonodig kan de rechter-
commissaris ook bij anderen informatie inwinnen, zoals bij de gefailleerde die jegens
hem ingevolge art. 105 Fw een inlichtingenplicht heeft, de schuldeisers of deskundigen
ingevolge art. 66 Fw.

Bij dit toezicht van de rechter-commissaris spelen twee factoren in het bijzonder
een rol: het verzamelen van informatie en de mogelijkheid tot ingrijpen. Die mogelijk-
heid tot ingrijpen is er niet in het kader van de afkoelingsperiode; zonder verzoek
van de derde om een machtiging kan de rechter-commissaris zelfs in het geheel niet
ageren. Mede daardoor dient de rechter-commissaris pro-actief toezicht te houden
door ook eigener beweging informatie te verzamelen; hij kan weliswaar ingrijpen door
middel van ontslag, effectiever acht ik dat hij zonodig de vinger aan de pols houdt
en adviseert en/of bijstuurt. De rechter-commissaris die wacht op verslaglegging van
de curator via openbare faillissementsverslagen is te laat en faalt mijns inziens in zijn
toezicht.

Ik sluit mij aan bij de tendens in de literatuur en bepleit verdergaande aansprake-
lijkheid van de rechter-commissaris in geval van falend toezicht op grond van de
maatstaf die in Maclou en Prouvost voor faillissementscuratoren is gehanteerd: de
rechter-commissaris behoort te handelen zoals in redelijkheid mag worden verlangd
van een over voldoende inzicht en ervaring beschikkende rechter-commissaris die
zijn taak met nauwgezetheid en inzet verricht.

De vraag of en zo ja in hoeverre aan de rechter-commissaris een ‘zelfstandige verbinte-
nisscheppende taak’ toekomt in een geval waarin een afkoelingsperiode is bepaald,
zoals Wessels stelt, beantwoord ik deels ontkennend.

Zo mag de rechter-commissaris niet bepalen dat de derde moet gedogen dat de
curator het afgekoelde goed gebruikt, verbruikt of vervreemdt. De wet kent die
bevoegdheid thans niet toe aan de curator. Zonder wettelijk grondslag heeft de curator
die bevoegdheid in beginsel niet. Het toezicht van de rechter-commissaris op de curator
dient overigens juist om te bewerkstelligen dat de curator niet handelt in strijd met
de wet. Er kan dus geen sprake van zijn dat de rechter-commissaris de curator gebiedt
in strijd met de wet te handelen.

De rechter-commissaris kan ingevolge art. 63a Fw uitsluitend bepalen dat derden
hun bevoegdheid tot verhaal of opeising niet kunnen uitoefenen. Wel kan hij voorwaar-
den aan zijn beslissing verbinden. De strekking daarvan dient te zijn dat de rechten
van derden door de curator (boedel) worden gerespecteerd. Inhoudelijk kan dit beteke-
nen dat bijvoorbeeld zekerheid wordt gesteld of een vergoeding wordt betaald aan
de afgekoelde derde door de curator voor schade aan of voor gebruik van de goederen.
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Volgens de wet is de rechter-commissaris nooit persoonlijk aansprakelijk tenzij sprake
is van rechtsweigering. In zijn uitspraken is de Hoge Raad uiterst terughoudend om
aansprakelijkheid zoals in de literatuur bepleit te aanvaarden, vooral om ‘procedures
over procedures’ te voorkomen.123

In de praktijk van de afkoelingsperiode staat de derde met lege handen indien
hij schade lijdt door falend toezicht van de rechter-commissaris. De rechter-commissa-
ris kan wel informatie verzamelen en hopelijk doet hij dat pro-actief, maar hem is
geen bevoegdheid gegeven in te grijpen in het beleid van de curator anders dan door
diens ontslag.

123 Aldus Van Maanen & De Lange, p. 129.




