
Conclusies en aanbevelingen

Het doel van dit onderzoek is tweeledig: I Wat zou een afkoelingsperiode naar wense-
lijk recht kunnen respectievelijk moeten bewerkstelligen? II Welke problemen kunnen
zich voordoen met betrekking tot de afkoelingsperiode en hoe kunnen deze worden
opgelost?

Ad I
Na vele onderzoeksrapporten, waarvan met name het rapport van de Commissie-
Mijnssen genegeerd lijkt, kent Nederland sinds 1992 een afkoelingsperiode in faillisse-
ment. Door de inwerkingtreding van art. 63a Fw kan de uitoefening van de rechten
tot verhaal en opeising door derden al in een vroeg stadium worden opgeschort. In
2005 zijn aan art. 63a Fw twee bepalingen toegevoegd; in art. 63b en c Fw is de
hoofdregel van art. 63a Fw uitgewerkt voor de stille pandhouder en de bodembeslag-
leggende fiscus.

De inhoud van art. 63a Fw is tot op heden naar de kern ongewijzigd gebleven en
beperkt alleen derden tijdelijk in de uitoefening van hun bevoegdheden van verhaal
en opeising. Anders dan in de Insolvenzordnung zijn aan de curator in de Faillisse-
mentswet geen bevoegdheden toegekend om te beschikken (in de zin van gebruiken,
verbruiken of vervreemden) over goederen waarop een eigendomsrecht of een goede-
renrechtelijk zekerheidsrecht van een derde rust. Voor het geval de curator genoodzaakt
door de omstandigheden van het geval toch over afgekoelde goederen van de derde
beschikt of inbreuk maakt op diens goederenrechtelijk recht, pleegt hij in beginsel
jegens hem een onrechtmatige daad waarvoor hij mogelijk in persoon en/of in hoe-
danigheid aansprakelijk is.

Ik ben van mening dat de Recofa-richtlijnen, de Separatistenregeling en de jurispruden-
tie, gecodificeerd dienen te worden. De Faillissementswet dient aan de curator onder
bepaalde voorwaarden wel een beschikkingsbevoegdheid toe te kennen. Die bevoegd-
heid zou wel ruimer kunnen zijn dan die in de Duitse Insolvenzordnung, die beperkt
is tot roerende goederen waarop een zekerheidsrecht rust. In een nieuw art. 63a Fw
zou aan de curator een bevoegdheid tot beschikken gegeven moeten worden. Dit
beschikkingsrecht dient voorts betrekking te hebben op eigendom dat in feite het
karakter heeft van een zekerheid of op goederen waarop een zekerheidsrecht rust.
Reële eigendom zou derhalve moeten worden uitgesloten van deze beschikkings-
bevoegdheid.
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De ingangsdatum van de afkoelingsperiode is thans flexibel. Deze kan zelfs nog vele
maanden na faillietverklaring bepaald worden. Het is voor alle betrokkenen, te weten
rechter, curator, derden en gefailleerde, wenselijk dat het vonnis van faillietverklaring
tevens inhoudt dat een afkoelingsperiode in werking treedt. Dat schept met weinig
inspanning meteen veel duidelijkheid voor een ieder. De curator hoeft dan ook minder
uit te leggen aan derden. Voorts krijgt de curator meteen de gelegenheid om te
onderzoeken wat tot de boedel behoort en wat hij daarin zou willen terugbrengen
bijvoorbeeld om de in essentie levensvatbare onderneming (tijdelijk) voort te zetten,
om zo kapitaalvernietiging te voorkomen en zo mogelijk ook werkgelegenheid te
behouden. Door de afkoelingsperiode in een vroeg stadium af te kondigen kan worden
bewerkstelligd dat het verband tussen de vermogensbestanddelen van de onderneming
van gefailleerde nog even behouden blijft. Belangrijk is voorts dat aan de curator
tevens bevoegdheden worden toegekend om beslissingen over de daarvoor benodigde
afgekoelde vermogensbestanddelen te nemen, onder waarborging van rechten van
derden.

Door hard en onder tijdsdruk te (blijven) werken kan de curator er met behulp van
de afkoelingsperiode voor zorgen dat levensvatbare bedrijven in een kritieke fase een
reëlere kans op overleven hebben. Een afkoelingsperiode is geen rustperiode voor
de curator. Overigens kan de afkoelingsperiode ook bij een andere wijze van afwikke-
ling van de boedel dan sanering al dan niet via een activatransactie, zoals liquidatie,
van waarde zijn.

Ad II
1. Bij een aantal begrippen in art. 63a Fw is door de wetgever volstaan met verwij-
zing naar een soortgelijk begrip in het BW, zonder zich er om te bekommeren of
daarmee ook een antwoord wordt gegeven op een aantal specifieke vragen die daarover
tijdens een afkoelingsperiode in een faillissement zou kunnen rijzen. Juist in een
faillissementssituatie is een grote mate van interpretatievrijheid voor betrokkenen
ongewenst.

Zo ben ik van mening dat de wetgever bij het begrip verhaal duidelijkheid moet
verschaffen over welke fase(s) in de verhaalsexecutie onder de werking van de
afkoelingsperiode valt/vallen. Mij lijkt zinloos alleen de derde fase (het zich voldoen
uit de opbrengst) daar nog onder te brengen. Maar een afkoelingsperiode die zich
uitstrekt over de eerste fase (de inleiding tot verhaal) en de tweede fase (het realiseren
van de opbrengst) acht ik uitermate zinvol. Juist in de situatie waarin bedrijfsmiddelen
nog niet zijn beslagen door de fiscus, het bedrijfspand nog niet is verkocht door de
hypotheekhouder of nog geen mededeling is gedaan van de verpanding aan de debiteur
van de verpande vordering dan wel deze nog niet is geïnd, is een optreden van de
curator nog mogelijk en zinvol.

Iets soortgelijks geldt voor het begrip macht. De wetgever moet expliciet aangeven
dat macht in art. 63a Fw het ruime houderschap omvat. Daarbij kan sprake zijn van
houden voor zichzelf of voor een ander, waarbij het houderschap van een zaak op
zijn beurt hetzij onmiddellijk hetzij middellijk kan zijn.
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2. De wet geeft alleen een regeling voor termijnen die de derde aan de curator stelt
om zijn standpunt te bepalen. Zolang de afkoelingsperiode niet als sequeel van de
faillietverklaring geldt, is ook een regeling op zijn plaats voor de termijn die de curator
aan de pandhouder en hypotheekhouder kan stellen om tot verhaal over te gaan (art.
58 Fw). Verzoekt de curator vervolgens om een afkoelingsperiode dan kan de derde
zijn bevoegdheid tot verhaal gedurende die periode niet uitoefenen.

3. Ik heb het thans geldende systeem van verhaal en opeising uitgewerkt voor acht
met name genoemde derden in de periode vóór en tijdens faillissement alsmede tijdens
de afkoelingsperiode. Daarbij heb ik tevens aandacht besteed aan de aan de schuldenaar
dan wel curator al dan niet toekomende bevoegdheid tot gebruik, verbruik of vervreem-
ding. Zo is door de leverancier onder eigendomsvoorbehoud en de pandhouder vaak
bedongen dat de koper resp. de pandgever de geleverde of verpande zaak mag ge-
of verbruiken of daarover anderszins mag beschikken in de normale bedrijfsuitoefening.
De normale bedrijfsuitoefening hoeft niet geëindigd te zijn door het faillissement;
volgens de Hoge Raad (Mobell) is daarvan wel sprake bij een (besluit tot een) liquida-
tie(verkoop).

4. Anders dan de wetgever blijkens art. 63b Fw, ben ik van mening dat de mede-
deling van de verpanding door de pandhouder tijdens de afkoelingsperiode achterwege
behoort te blijven alsook de inning van de verpande vordering. Vaak heeft de pandhou-
der gekozen voor generieke verpanding van vorderingen, hetgeen betekent dat hij
eerst nadere informatie van de curator nodig heeft alvorens hij mededeling kan doen.
Verkieslijker lijkt mij daarom de curator te belasten met de inning van de verpande
vordering en de pandhouder een voorrang op het geïnde te geven en hem dat uit te
keren na inhouding van een bijdrage in de kosten van de incasso.

5. De speciale regeling in art. 63c Fw voor de confrontatie van de eigenaar van of
pandhouder met een recht op een bodemzaak met de fiscus kan achterwege blijven
indien simpelweg verboden wordt tijdens de afkoelingsperiode nog bodembeslag te
leggen. Op die manier wordt tevens voorkomen dat de fiscus oneigenlijk profiteert
van de afkoelingsperiode ten detrimente van andere schuldeisers.

6. De verrekeningsbevoegde is de enige die zich naar huidig recht tijdens faillissement
kan verhalen op de vordering van de gefailleerde. Tijdens de afkoelingsperiode moet
hem dat net als andere schuldeisers met een voorrangspositie niet worden toegestaan.

7. Na de financiële gevolgen geschetst te hebben voor de derde die zijn rechten
tijdelijk niet kan uitoefenen en de mogelijke juridische grondslagen in de Faillisse-
mentswet en het Burgerlijk Wetboek behandeld te hebben voor een vergoeding voor
gebruik en/of schade tijdens de afkoelingsperiode, ben ik van mening dat art. 63a
e.v. Fw zelf een grondslag voor een dergelijke aanspraak moet bevatten. Onvoldoende
is dat de rechter-commissaris op grond van art. 63a lid 2 Fw in een individueel geval
telkens opnieuw een op maat gesneden regeling moet treffen.
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8. Anders dan de Insolvenzordnung bevat de Faillissementswet zelf geen bepalingen
waarin de rechten van afgekoelde derden zijn gewaarborgd.

Uitgangspunt van het huidige recht is dat de derde zijn eigen belangen moet
behartigen en dat de curator de rechten van derden moet respecteren. Dat kan de
curator alleen als hij weet wat aan de derde toebehoort dan wel waarop deze een
zekerheidsrecht heeft en wie die derde is; dat is niet eenvoudig omdat de derde niet
steeds tevens schuldeiser hoeft te zijn. Juist de afkoelingsperiode biedt de curator de
tijd en de gelegenheid om de rechten van derden zorgvuldig te onderzoeken dan wel
onder zijn toezicht te laten onderzoeken.

9. Sinds de invoering van de afkoelingsperiode kan en moet de curator zonodig een
dergelijke periode laten afkondigen. Daardoor krijgt hij meer tijd voor een goede
belangenafweging. Door geen gebruik te maken van de bevoegdheid om een afkoe-
lingsperiode te vragen vergroot de curator de kans op fouten en dus op aansprakelijk-
heid in hoedanigheid en in persoon. Overigens vrijwaart een afkoelingsperiode de
curator niet van aansprakelijkheid.

10. In art. 63a e.v. Fw is aan de curator geen bevoegdheid tot beschikken toegekend.
Ook de Hoge Raad heeft nergens expliciet een gebruiks-, verbruiks- of vervreemdings-
bevoegdheid toegekend op basis van art. 63a e.v. Fw (BaByXL, Van der Hel/Edon;
Mobell).

Wel heeft de rechter in navolging van Maclou en Prouvost een aantal rechterlijke
uitspraken gewezen waarin de rechter tot het oordeel komt dat de curator onrechtmatig
heeft gehandeld door over de afgekoelde goederen te beschikken. Dit leidt weliswaar
tot aansprakelijkheid van de curator in hoedanigheid maar niet tot die in persoon indien
de curator niet anders heeft gehandeld dan een ‘over voldoende inzicht en ervaring
beschikkende curator’ in die omstandigheden zou hebben gedaan. Bij de rechterlijke
beoordeling spelen maatschappelijke belangen een rol zoals behoud van de onder-
neming en de werkgelegenheid (Maclou).

Is de curator niet in persoon aansprakelijk en moet de derde tevens op grond van
zwaarwegende maatschappelijke belangen (art. 6:168 BW) de inbreuk op zijn recht
dulden dan wel kan de derde niet met succes een gebruiks- of verbruiksverbod vorde-
ren, omdat dit op grond van de omstandigheden van het geval als misbruik van recht
(art. 3:13 BW) moet worden aangemerkt, dan betekent dit dat de curator feitelijk
beschikkingsbevoegd is (geweest).

Overigens kan de curator natuurlijk beschikkingsbevoegdheid met betrekking tot
de afgekoelde goederen ontlenen aan voorafgaande (betalings)afspraken met de derde.

11. 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 uitoefenen. Dit laat onverlet dat de rechter-commissaris ook in een afkoelings-
periode toezicht kan en moet uitoefenen op het beleid van de curator in dezen. De
derde, die zijns ondanks in het faillissement betrokken is door de afkoelingsperiode,
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moet er op kunnen rekenen dat de rechter-commissaris zijn toezichthoudende taak
jegens de curator invult door ook zijn belangen in het oog te houden.

12. De rechter-commissaris kan de curator niet een bevoegdheid geven te beschikken
over een afgekoeld goed van een derde. De rechter-commissaris kan evenmin bepalen
dat de derde moet gedogen dat de curator het afgekoelde goed gebruikt etc. De wet
kent hem die bevoegdheden niet toe.

13. De mogelijkheid tot aansprakelijkheid van de Staat/rechter-commissaris in hoe-
danigheid of de rechter-commissaris in persoon bij onvoldoende toezicht verdient mijns
inziens nadere aandacht.






