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Faillissementen hebben primair tot doel om uitkeringen te kunnen doen aan één groep 

schuldeisers: de faillissementsschuldeisers. Dit zijn de schuldeisers van vorderingen op de 

gefailleerde die (a) op datum faillissement reeds bestonden of (b) zijn ontstaan in verband met 

ontbinding of vernietiging van een voor faillietverklaring gesloten overeenkomst. De 

faillissementsschuldeisers dienen binnen dezelfde rangorde gelijkwaardig te worden behandeld 

(de zogenaamde 'paritas creditorum'). Binnen de groep van faillissementsschuldeisers wordt het 

welbekende onderscheid gemaakt tussen bevoorrechte (preferente) schuldeisers en niet

bevoorrechte (concurrente) schuldeisers.

Alhoewel het faillissement niet tot doel heeft om een uitkering aan andere schuldeisers dan 

faillissementsschuldeisers te doen, speelt in ieder geval één andere soort vordering ook een 

belangrijke rol: boedelvorderingen. Boedelvorderingen (een term die niet in de wet is 

gedefinieerd) zijn vorderingen die hun onmiddellijke grondslag vinden in een rechtsverhouding 

die eerst is ontstaan door of na het uitspreken van het faillissement. De wet kan bepalen dat een 

vordering een boedelvordering is. Daarnaast is in de rechtspraak uitgemaakt dat 

boedelvorderingen door toedoen van de curator kunnen ontstaan.

Het is voor een crediteur over het algemeen voordelig om als boedelcrediteur te worden 

aangemerkt, omdat boedelvorderingen een rechtstreekse aanspraak op de boedel geven. Dit leidt 

ertoe dat boedelvorderingen voor de faillissementsvorderingen (van zowel preferente en 

concurrente faillissementsschuldeisers) moeten worden voldaan. Voor de vaststelling van de 

verschuldigdheid van een boedelvordering is geen verificatie nodig en behoeft dus ook geen 

verificatievergadering te worden gehouden. In het overgrote deel van de faillissementen in 

Nederland wordt aan uitkering aan faillissementsschuldeisers niet toegekomen. Er is meestal zelfs 

onvoldoende geld beschikbaar om de boedelvorderingen volledig te kunnen voldoen. In dat geval 

wordt gesproken van een 'negatieve boedel'.

In het arrest De Ranitz q.q./Ontvanger (HR 28 september 1990, NJ 1991, 305) heeft de Hoge 

Raad bepaald dat als het boedelactief niet toereikend is om alle boedelschulden te voldoen, die 

schulden in beginsel naar evenredigheid van de omvang van elke schuld moeten worden voldaan, 

behoudens de daarvoor geldende wettelijke redenen van voorrang.

Tot de schuldeisers met een bepaalde mate van voorrang kunnen in ieder geval worden gerekend 

de curator (het salaris van de curator is superpreferent op basis van artikel 16 lid 2 Fw) en het 

UWV (preferentie op basis van artikel 3: 288 sub e BW). Tot de 'normale' (concurrente) 

boedelcrediteuren behoren onder meer de verhuurder ter zake de huur vanaf datum faillissement. 

(Meer over de afwikkeling van negatieve boedels kan onder meer worden gelezen in het Rapport 

Insolad Afwikkeling Faillissementen, Kluwer, Deventer, 2011, par. 4.7.)

Alhoewel boedelcrediteuren een rechtstreekse aanspraak hebben op de boedel, betekent dit niet 

dat boedelcrediteuren ook directe betaling van de curator kunnen vorderen. Dat laatste is slechts 

in uitzonderlijke situaties (bijvoorbeeld in het geval van een onverschuldigde betaling als gevolg 

van een onmiskenbare vergissing) het geval. In het in dit artikel te bespreken arrest (Hof 's

Gravenhage 23 oktober 2012, LJN BY2593) is een casus aan de orde waarin een boedelcrediteur 

de afwikkeling van het faillissement niet afwacht en beslag legt op de boedelrekening, teneinde 

betaling van zijn boedelvordering te verkrijgen.

Gerechtshof 'sGravenhage 23 oktober 2012, LJN BY2593
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� E&M Systems B.V. is op 29 september 2004 failliet verklaard.

� De curator pretendeert een vordering te hebben op X, welke vordering door de rechtbank 

wordt afgewezen. In het vonnis is de curator veroordeeld om een bedrag van 

� 6.348 aan proceskosten te betalen aan X.

� Omdat er geen rechtsmiddel tegen het vonnis wordt ingesteld, wordt het vonnis 

onherroepelijk.

� De curator gaat niet tot betaling van de proceskosten over.

� X legt executoriaal beslag op de boedelrekening.

� De curator vordert in kort geding opheffing van het beslag op de boedelrekening.

� De voorzieningenrechter in de rechtbank 'sGravenhage wijst bij vonnis van 15 december 

2011 (LJN BU9041) de vordering tot opheffing van het beslag toe. 

X legt zich hier niet bij neer en vordert in hoger beroep vernietiging van het vonnis van de 

voorzieningenrechter.

Standpunten van partijen

De curator legt aan zijn vordering tot opheffing van het beslag ten grondslag dat het boedelactief 

waarop beslag is gelegd benodigd is voor de voldoening van andere vorderingen dan die van X, 

welke vorderingen preferent zijn ten opzichte van de vordering van X. Met andere woorden: als X 

door zijn executoriale beslaglegging volledige betaling van zijn boedelvordering verkrijgt, zullen 

andere (hoger gerangschikte) boedelcrediteuren niet ontvangen waar zij recht op hebben. Door de 

beslaglegging 'kruipt X als het ware voor'.

X is van mening dat zijn vordering hoger gerangschikt is dan de boedelvordering van het UWV. 

X stelt zich op het standpunt dat zijn vordering tot vergoeding van proceskosten valt onder het 

begrip 'kosten van executie' zoals bedoeld in artikel 3:277 lid 1 BW. Dat artikel bepaalt dat 

schuldeisers onderling een gelijk recht hebben om, na voldoening van de kosten van executie, uit 

de nettoopbrengst van de goederen van hun schuldenaar te worden voldaan naar evenredigheid 

van ieders vordering, behoudens de door de wet erkende redenen van voorrang. In de visie van X 

kan er dus pas tot betaling van de (op basis van artikel 3:288 sub e BW preferente) 

boedelvordering van het UWV worden gekomen, indien zowel het salaris van de curator als de 

vordering van X zijn voldaan. Uit het vonnis van de voorzieningenrechter blijkt dat er 

onvoldoende middelen zijn om (na betaling van het salaris van de curator) zowel X als het UWV 

te betalen.

De overwegingen van het hof

Het hof stelt op basis van de in de procedure naar voren gebrachte feiten vast dat de vorderingen 

op de boedel groter zijn dan het beschikbare actief. Het staat dus vast dat niet alle 

boedelvorderingen integraal kunnen worden voldaan. Het hof overweegt vervolgens:

'Het boedelactief zal derhalve moeten worden aangewend op een wijze die recht doet aan de 

aanspraken  waaronder in voorkomend geval de preferentie daarvan  van elk van de 

boedelcrediteuren.
Doorgang van de door X verlangde executie zal tot gevolg hebben dat de vordering van X op de 

boedel (geheel) zal worden voldaan. Dat is slechts gerechtvaardigd indien bij een juiste 

aanwending van het boedelactief als onder 2.6 (de hiervoor geciteerde overweging, FS) bedoeld 

de vordering van X ook zal moeten worden voldaan.'

Kortom: alleen als vaststaat dat X een dusdanige aanspraak op de boedel heeft dat de vordering 

altijd uit het beschikbare actief moet worden voldaan (gezien de preferentie van de aanspraak), is 

de verlangde executie gerechtvaardigd. Het hof overweegt vervolgens dat naar voorlopig oordeel 

(het is immers een kort geding) de stelling 'alleszins verdedigbaar' is dat de vordering van het 

UWV lager in rang is dan de vordering van X, maar dat niet met voldoende zekerheid kan worden 
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aangenomen dat de stelling in een bodemprocedure zal worden gevolgd. De voorzieningenrechter 

noemde de door X gepretendeerde voorrang van diens vordering eerder al 'allesbehalve evident'. 

Het hof overweegt dat gezien de situatie behoedzaamheid op zijn plaats is en dat doorgang van de 

executie als bezwaar heeft dat een situatie kan ontstaan dat waarin X meer geld ten laste van de 

boedel ontvangt dan waar hij recht op heeft. Het hof komt vervolgens tot een belangenafweging:

'Het belang van X om desondanks de executie te kunnen voortzetten is duidelijk van minder 

gewicht dan de belangen die worden gediend bij een juiste verdeling van het boedelactief, 

waarbij duidelijk is dat de aanspraken van alle betrokken crediteuren worden gerespecteerd. Dat 

het tot een dergelijke juiste verdeling kan komen is voldoende gewaarborgd, mede gelet op 

hetgeen de curator bij memorie van antwoord onder 89 heeft aangevoerd: 'De Curator zal het 

faillissement niet afwikkelen zolang er een procedure loopt. De Curator zal het faillissement zelfs 

niet afwikkelen indien is aangekondigd dat er binnen redelijke termijn een procedure (hof: 

bedoeld is een bodemprocedure) aanhangig zal worden gemaakt.'

Het hof komt dan ook tot de vaststelling dat de voorzieningenrechter terecht heeft geoordeeld dat 

X geen voldoende te respecteren belang heeft bij gebruikmaking van zijn bevoegdheid om tot 

tenuitvoerlegging van het vonnis over te gaan. X moet de afwikkeling van het faillissement dus 

gewoon afwachten.

Naschrift
Uit het hier besproken arrest blijkt dat betaling door de boedel slechts kan worden afgedwongen 

als voldoende vast staat dat de schuldeiser die aanspraak maakt op betaling bij een afwikkeling op 

de gebruikelijke wijze ook recht op betaling van hetzelfde bedrag zou hebben. Dat was overigens 

al eerder op te maken uit het Procallarrest van de Hoge Raad (HR 13 juni 2003, JOR 2003, 209). 

Boekraad besteedt in zijn noot bij het vonnis in het in dit artikel besproken geschil (vindplaats: 

JOR 2012, 64) aandacht aan dat arrest. In het Procallarrest bevestigt ons hoogste rechtscollege 

dat de curator pas tot volledige betaling van boedelschulden kan overgaan, indien hij kan overzien 

dat voor integrale voldoening ruimte is. Daar vloeit dan vervolgens uit voort dat de curator ook 

niet tot betaling kan worden gedwongen, indien die zekerheid er nog niet is.

Oftewel: voorkruipen, door beslaglegging of anderszins, is zinloos.
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