
Het “gereedschap” van artikel 57 lid 3 Fw

MR. B.F. LOUWERIER1

Inleiding

“De curator is belast met het beheer en de vereffening van de failliete boedel.”
Aldus luidt artikel 68 lid 1 Fw. Het is de eerste wettelijke bepaling van de
paragraaf uit de Faillissementswet die handelt over de curator2 en bevat een
algemene taakomschrijving. Uiteraard wordt deze algemene taakomschrijving
op diverse andere plekken in de Faillissementswet verder ingevuld en ook in
jurisprudentie uitgewerkt. Maar dat neemt niet weg dat de curator hetgeen hij in
de boedel aantreft aan vermogen in de eerste plaats moet beheren, en in de
tweede plaats moet vereffenen.3 Dit behelst onder meer ook het bijeenbrengen
van de tot de boedel behorende activa.4

In insolventiescenario’s komt het echter vaak voor dat deze activa zijn be-
zwaard met een pand- of hypotheekrecht ten behoeve van één of meer
financiers. Deze pand- en hypotheekhouders zijn separatist: zij kunnen hun
recht uitoefenen alsof er geen faillissement was.5 Zij hoeven zich dus in
beginsel niets van het uitgesproken faillissement en de hiervoor omschreven
taak van de curator omtrent beheer en vereffening van de failliete boedel aan te
trekken: als de zaken zijn verpand, dan kan de pandhouder deze zaken in
beginsel opeisen en in vuistpand nemen, om vervolgens het pandrecht over-
eenkomstig de wettelijke regels6 uit te winnen.

Artikel 57 lid 3 Fw tweede volzin doorbreekt dit recht van de pandhouder: (…)
Hij [de curator, BFL] is gehouden mede de belangen te behartigen van de
bevoorrechte schuldeisers die in rang boven de voormelde pand- en hypo-
theekhouders en beperkt gerechtigden gaan. Deze bepaling bevat een nadere
uitwerking van de algemene taak van de curator als hiervoor aangegeven. Niet

1. Bart Louwerier is advocaat bij Van Iersel Luchtman advocaten te Breda.
2. Titel 1, derde afdeling, paragraaf 2 Faillissementswet.
3. Alleen indien een faillissementsakkoord tot stand komt, behoeft het vermogen niet te

worden vereffend.
4. Zie ook Verstijlen, De faillissementscurator, Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink, diss. 1998,

p. 46 e.v.
5. Artikel 57 lid 1 Fw.
6. Artikel 3:248 BW e.v.
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alleen gaat het om beheer en vereffening, maar ook om behartiging van de
belangen van (specifieke) bevoorrechte schuldeisers, namelijk diegenen die in
rang boven de separatist gaan.7

In deze bijdrage wil ik nader inzoomen op deze bevoegdheid van de curator. In
een aantal recente gevallen is deze namelijk door de pandhouder ter discussie
gesteld.8 Wat houdt die bevoegdheid precies in en hoe ver gaat dat?

Artikel 57 Fw

Artikel 57 Fw regelt de verhouding van bij een goed betrokken partijen in geval
een pand- of hypotheekhouder in een faillissementssituatie overgaat tot parate
executie. Zoals hiervoor al aangegeven behoeft deze separatist zich niets van
het faillissement aan te trekken (lid 1): hij kan de zaak opeisen teneinde dit
openbaar of met toestemming van de voorzieningenrechter9 te verkopen en kan
zich vervolgens voldoen uit de opbrengst. Dit is een duidelijk uitgangspunt of
zo men wil: een ‘hard and fast rule’. Beperkt gerechtigden die hun recht door de
executie verloren zien gaan, kunnen bij de verdeling van de opbrengst nadat de
separatist is voldaan, buiten het faillissement en dus ook buiten de curator om
opkomen (lid 2). Zij delen niet mee in de omslag van de kosten van het
faillissement10 maar kunnen zich rechtstreeks melden bij de notaris ten
overstaan van wie de opbrengst wordt verdeeld.

In de eerste twee leden van artikel 57 Fw is de curator dus nog niet ten tonele
verschenen. In lid 3 van dat artikel wordt dat anders. De curator oefent bij de
verdeling van de opbrengst ten behoeve van de boedelmede de rechten uit, die de
wet aan beslagleggers op het goed toekent.11 Beslagen zijn door het faillissement
op grond van artikel 33 lid 2 Fw vervallen en beslagleggers zijn ‘gewone’

7. Verstijlen, t.a.p. p. 107-108 betoogt dat dit (toch ook) in het belang van de gezamenlijke
schuldeisers is: de curator maakt een bate van de boedel te gelde waarvan niet alleen de
bevoorrecht schuldeiser profiteert, maar ook de overige schuldeisers omdat zij ook een
hogere uitkering ontvangen.

8. Gerechtshof Amsterdam 18 november 2014 (ECLI:NL:GHAMS:2014:4778) (Van der Maas
q.q./Heineken); Voorzieningenrechter Rb Amsterdam 23 mei 2014, JOR 2014/16; Rb
Zeeland-West-Brabant 1 juli 2015 (niet gepubliceerd) C/02/275539/HA ZA 14-37.

9. Artikel 3:251 BW in geval van pandrecht; artikel 3:268 lid 2 BW in geval van hypotheek-
recht.

10. Artikel 182 Fw.
11. Artikel 57 lid 3 Fw eerste volzin.
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schuldeisers geworden. De meeropbrengst van de geëxecuteerde zaak valt nadat
de separatist is voldaan ten behoeve van de boedel in het faillissement.12

Artikel 57 lid 3 Fw tweede volzin houdt in dat de curator gehouden is mede de
belangen te behartigen van de bevoorrechte schuldeisers die in rang boven de
voormelde pand- en hypotheekhouders en beperkt gerechtigden gaan. De
toelichting van de wetgever bij deze bepaling is buitengewoon summier:
“Komt de curator niet voor hun belangen op, dan kan het gebeuren dat zij,
ondanks hun hogere rang niet van [lees: in] de opbrengst van de executie door
de pand- of hypotheekhouder meedelen, omdat de wet hun geen middel geeft
hun recht in geval van faillissement te effectueren; men zie HR 10 april 1941,
NJ 1942, 22. Bepaald is daarom dat de curator gehouden is ook hun belangen
te behartigen. De sanctie van deze gehoudenheid is te vinden in artikel 69 en
eventueel in schadeplichtigheid van de curator zo daartoe gronden zijn.”13

Artikel 57 lid 3 Fw – de praktijk

Artikel 57 lid 3 Fw speelt bij afwikkeling van faillissementen een grote rol.
Waar in de huidige financieringspraktijk vaak het volledige actief van de
schuldenaar in zekerheid is gegeven aan de financiers, geldt dat de bevoorrechte
schuldeisers slechts via artikel 57 lid 3 Fw en middels de curator voor hun
rechten kunnen opkomen. Het gaat dan om schuldeisers die in rang boven de
pand- of hypotheekhouder gaan. Toch zijn deze bevoorrechte schuldeisers geen
separatist; zij zijn afhankelijk van de omvang van de faillissementsboedel voor
de vraag of en tot welk bedrag zij een uitkering gaan krijgen. Zij moeten dus
ook meedelen in de omslag van de faillissementskosten.14

In de wet is omschreven welke schuldeisers bevoorrecht zijn en welke
voorrechten boven het (stil) pandrecht gaan. Het gaat onder meer om schuld-
eisers die kosten tot behoud hebben gemaakt,15 een vordering hebben wegens
aanneming van werk,16 schuldeisers met een vordering tot schadevergoeding,17

12. De wetgever zegt daarover: “Buiten twijfel is echter gesteld dat de curator ook ten behoeve van
de schuldeisers de bevoegdheden kan uitoefenen die in de afdelingen 3.9.2 en 3.9.4 nieuw BW
en in de artikelen 482 e.v. Rv., als voorgesteld in het onderhavige ontwerp, aan beslagleggers
zijn toegekend. Het sluitstuk van dit een en ander dient uiteraard te zijn dat de curator –met het
oog op zowel de belangen van de schuldeisers als die van de gefailleerde – van de executerende
pand- of hypotheekhouder rekening en verantwoording kan verlangen” (Kortmann/Faber,
Geschiedenis van de Faillissementswet, deel 2-III wetswijzigingen, p. 166).

13. Kortmann/Faber, t.a.p., p 167.
14. Artikel 182 Fw.
15. Artikel 3:284 BW.
16. Artikel 3:285 BW.
17. Artikel 3:287 BW.
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schuldeisers met een retentierecht,18 douane-expediteurs19 en crediteuren ex
artikel 138 lid 3 Waterschapswet. Verwezen wordt ook naar Boekraad20 die
deze opsomming nader heeft uitgewerkt. In de praktijk is de belangrijkste
bevoorrechte crediteur de Ontvanger. De Ontvanger heeft een algemeen voor-
recht op alle goederen van de belastingschuldige ex artikel 21 Iw 1990, welk
voorrecht tevens gaat boven “pand, voor zover het pandrecht rust op een zaak
als bedoeld in artikel 22, derde lid, die zich op de bodem van de belasting-
schuldige bevindt en tegen inbeslagneming waarvan derden zich op die grond
niet kunnen verzetten.”21 Dit wordt aangeduid als het fiscale bodemvoorrecht.
Het komt er op neer dat als er én sprake is van een verpande kantoor- of
bedrijfsinventaris, én sprake is van fiscale schulden,22 de curator in het belang
van de fiscus op grond van artikel 57 lid 3 Fw aanspraak maakt op de opbrengst
van deze bodemzaken tot ten hoogste het bedrag dat hij de fiscus niet uit het
vrije actief kan uitkeren. De separatist dient dit bedrag dan aan de boedel af te
staan en in zoverre kan hij dit niet op zijn vordering in mindering brengen.
Doordat het bedrag aan de boedel toekomt, ontstaat ook dekking voor de
algemene faillissementskosten. Zie hier het grote principiële bezwaar van de
separatist: hij hoeft zich eigenlijk niets van het faillissement aan te trekken
(artikel 57 lid 1 Fw), maar betaalt vanuit zijn perspectief ‘indirect’ via artikel 57
lid 3 Fw toch mee aan de faillissementskosten waaronder ook het salaris van de
curator. Maar de vraag is of deze benadering wel juist is.

Aerts q.q./ABN Amro23

Er is in het verleden vaak geprocedeerd over artikel 57 lid 3 Fw en de vraag hoe
deze bevoegdheid van de curator zich verhoudt tot de opbrengst bodemzaken
van de pandhouder. In het arrest Aerts q.q./ABN Amro speelde de vraag of de
aanspraken van de fiscus ook dienen te worden voldaan ten laste van de
opbrengst verpande bodemzaken voor zover er in de boedel nog ‘vrij actief’
voor handen is. De Hoge Raad overweegt:

“4.1.3 Een en ander brengt mee dat, indien het voorrecht van de ontvanger
mede rust op stil verpande zaken en hij ingevolge art. 21 lid 2 Iw 1990 het
pandrecht niet behoeft te eerbiedigen, hij niet tot uitwinning van de verpande

18. Artikel 3:292 BW.
19. Artikel 32 Douanewet.
20. G.A.J. Boekraad, Afwikkeling van de faillissementsboedel, Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink,

diss. 1997, p. 168-169.
21. Artikel 21 lid 2 Iw 1990.
22. Het gaat dan overigens alleen om de zogenaamde aangiftebelastingen (zakelijke belastin-

gen): zie artikel 22 lid 3 Iw 1990.
23. HR 26 juni 1998, NJ 1998, 745 (Aerts q.q./ABN Amro) m.nt. PvS.
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zaken mag overgaan, zolang hij op de overige goederen van de schuldenaar
verhaal kan nemen, waartoe de pandhouder zo nodig daarvoor in aanmer-
king komende goederen van de schuldenaar kan aanwijzen.

Uit deze regel vloeit voorts voort dat, indien een aantal goederen van de
schuldenaar zijn uitgewonnen en zich daaronder zowel onbelaste goederen
bevonden als zaken waarop een pandrecht rustte, bij de verdeling van de
opbrengst de ontvanger eerst zoveel mogelijk dient te worden voldaan uit de
opbrengst van de onbelaste goederen. Eerst indien de opbrengst niet
toereikend is om de ontvanger te voldoen, zal hem zoveel als nodig is
worden uitgekeerd uit de opbrengst verpande zaken.

(…)
Art. 57 lid 3 F. heeft geen verdere strekking dan te voorkomen dat een

schuldeiser die in rang boven een pand- of hypotheekhouder gaat, in geval
van faillissement van de schuldenaar niettemin deze hoge rang niet zou
kunnen geldend maken, omdat hij zijn rechten slechts kan doen gelden in
het faillissement, terwijl de pand- of hypotheekhouder ingevolge art. 57
lid 1 F. zijn rechten juist uitoefent alsof er geen faillissement was en de
aldus verkregen opbrengst derhalve ook buiten het faillissement blijft. De
strekking van art. 57 lid 3, tweede zin, is dan ook niet om de curator die de
rechten van deze schuldeiser overeenkomstig diens rang uitoefent, meer of
andere bevoegdheden toe te kennen dan deze schuldeiser zelf zou hebben
kunnen uitoefenen, ware de schuldenaar niet failliet geweest. Evenmin kan
op deze bepaling de opvatting worden gegrond dat de curator de rechten
van deze schuldeiser uitoefent ten behoeve van de boedel. (…)

(…)
Voor zover het onderdeel klaagt dat het Hof heeft miskend dat de curator,

indien hij op de voet van art. 57 lid 3 tweede zin, de belangen behartigt van
de ontvanger, zulks niet doet ten behoeve van de ontvanger maar ten
behoeve van de boedel, volgt uit hetgeen hiervoor (…) is overwogen dat
deze klacht uitgaat van een onjuiste rechtsopvatting.

(…)
Uit de regel van art. 57 lid 1, dat de pandhouder zijn recht uitoefent alsof

er geen faillissement was, vloeit voort dat de pandhouder in beginsel vrij over
de opbrengst van de verpande zaken kan beschikken. Slechts voor zover bij het
vaststellen van de uitdelingslijst blijkt dat de boven de pandhouder bevoor-
rechte vorderingen van de ontvanger niet uit het vrije actief kunnen worden
voldaan of voor zover op voorhand duidelijk is dat de hoogte van de
belastingschuld aantasting van de rechten van de pandhouder onvermijdelijk
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maakt, behoeft de hiervoor in 4.1.3 bedoelde regel niet door de curator in acht
te worden genomen.”24

Bij het arrest kunnen in het kader van deze bijdrage drie opmerkingen worden
geplaatst. In de eerste plaats geldt dat de separatist heel duidelijk separatist is en
ook blijft, behalve indien en voor zover de door hem gerealiseerde opbrengst
aangewend moet worden om recht te doen aan de bevoorrechte vordering van
de fiscus. Anders gezegd: de pandhouder hoeft zich niets van de curator, de
boedel en ook niets van de Ontvanger aan te trekken en kan zich verhalen op de
verpande bodemzaken. Pas als duidelijk is dat het vrije actief onvoldoende is
om de Ontvanger te kunnen voldoen, kan (uitsluitend!) de curator voor ten
hoogste de restantvordering van de Ontvanger opkomen bij de separatist.

In de tweede plaats bepaalt de Hoge Raad dat de pandhouder de opbrengst
slechts behoeft af te staan als bij het vaststellen van de uitdelingslijst blijkt dat
de Ontvanger niet uit het vrije actief kan worden voldaan, of als op voorhand
duidelijk is dat de hoogte van de belastingschuld aantasting van de rechten van
de pandhouder onvermijdelijk maakt.

In de derde plaats volgt uit het arrest dat de curator niet meer rechten kan
uitoefenen dan de bevoorrecht schuldeiser, in dit geval de Ontvanger. De curator
treedt niet op voor de bevoorrecht schuldeiser maar komt, de boedel vertegen-
woordigend, op voor diens (de bevoorrecht schuldeisers’) belang omdat deze dat
vanwege het faillissement zelf niet meer kan doen.25 Hierin zit hem ook gelijk de
moeilijkheid: de curator komt op voor het belang van de bevoorrecht schuldeiser
en doet dat – vide de overwegingen van de Hoge Raad – uitdrukkelijk niet ten
behoeve van de boedel. Dit lijkt paradoxaal, want zodra de aan de bevoorrecht
schuldeiser op grond van zijn voorrecht toekomende opbrengst door de curator
wordt gerealiseerd, valt deze wel in de boedel: de bevoorrecht schuldeiser is geen
separatist en over de opbrengst moeten ook de faillissementskosten worden
omgeslagen. De curator heeft als het ware achtereenvolgens twee petten op: eerst
komt hij op voor het belang van een enkele schuldeiser, de bevoorrecht
schuldeiser, door de (bevoorrechte) opbrengst bij de separatist op te eisen. En
zodra deze opbrengst door de curator in de boedel is gerealiseerd profiteren alle
overige schuldeisers mee omdat de curator (ten behoeve van de gezamenlijke
schuldeisers) de boedel afwikkelt en de kosten daarvan afwentelt op alle
gerealiseerde activa.26

24. HR 26 juni 1998, NJ 1998, 745 (Aerts q.q./ABN Amro) (r.o. 4.1.3 - 4.2).
25. Zie ook voetnoot 13.
26. Zie ook voetnoot 7: Verstijlen betoogt dat dit ook in het belang van de gezamenlijke

schuldeisers is.
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Verdonk q.q./Ontvanger27

In het latere arrest Verdonk q.q./Ontvanger kwam de vraag aan de orde wat
vervolgens onder het ‘vrij actief’moest worden verstaan waaruit de Ontvanger in
eerste instantie moet worden voldaan (vergelijk Aerts q.q./ABN Amro). Betreft
dit het vrij actief vóór of ná omslag algemene faillissementskosten? In het eerste
geval is het vrij actief hoger omdat de faillissementskosten hierover nog niet zijn
omgeslagen. Er ‘resteert’ dan dus minder op te eisen bij de separatist op grond van
artikel 57 lid 3 Fw. In het tweede geval krijgt de Ontvanger minder uit het vrij
actief uitgekeerd omdat de kosten daarover juist al wél zijn omgeslagen. De
curator zal dan dus meer moeten opeisen bij de pandhouder. De curator heeft in
deze zaak expliciet aangevoerd dat hij van mening is dat deze tweede visie de
positie van de pandhouder verder schaadt dan strikt noodzakelijk is, en dat een zo
ver gaande inbreuk dat de pandhouder ook meedeelt in de faillissementskosten
niet door art. 21 lid 2 Iw 1990 wordt gelegitimeerd. De Rechtbank overweegt
daarover:

“De visie van de curator dat vóór de omslag van de algemene faillisse-
mentskosten moet worden beoordeeld of de fiscale vorderingen uit het vrije
actief kunnen worden voldaan, is in strijd met het (…) stelsel van de wet.
Dat dit stelsel leidt tot een inbreuk op de separatistenpositie van de bank als
bezitloos pandhouder voor zover betreffende bodemzaken is, anders dan
door de curator meent, niet ontoelaatbaar, aangezien die inbreuk haar
wettelijke basis vindt in art. 21 lid 2 (tweede volzin) Iw”.

De Hoge Raad oordeelt vervolgens dat het daartegen gerichte cassatiemiddel
faalt

“omdat het oordeel van de rechtbank juist is, zoals volgt uit art. 21 lid 2 Iw
1990, in verbinding met art. 57 lid 3 Fw. en art. 182 Fw.”

Opgemerkt moet worden dat de Hoge Raad hiermee niet heeft aangegeven dat
de pandhouder (indirect) meedeelt in de faillissementskosten zoals door de
curator was aangevoerd. Rechtbank en vervolgens ook Hoge Raad geven aan
dat de inbreuk op de separatistenpositie van de bezitloos pandhouder een
wettelijke basis heeft en om die reden niet ontoelaatbaar is. Maar de opvatting
dat daarmee door de Hoge Raad zou zijn aangegeven dat de separatist ook moet
meedelen in de faillissementskosten is naar mijn mening te kort door de bocht.
Separatisten hebben een separate positie ten aanzien van aan de boedel in
eigendom toebehorende goederen, behoudens in de situatie dat het om verpande

27. HR 12 juli 2002, NJ 2002, 437 (Verdonk q.q./Ontvanger) m.nt. PvS.
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bodemzaken gaat en de Ontvanger voor haar bevoorrechte vorderingen onvol-
doende verhaal heeft op het ‘vrije actief’. Voor het deel dat de Ontvanger tekort
komt, verliest de separatist zijn separatistenpositie (artikel 21 lid 2 tweede
volzin Iw 1990), en moet hij de opbrengst aan de rechthebbende (de boedel,
vertegenwoordigd door de curator) afstaan. Die bevoorrechte opbrengst valt, na
omslag faillissementskosten, toe aan de bevoorrecht schuldeiser. En dus niet de
pandhouder, maar de bevoorrecht schuldeiser deelt mee in de faillissements-
kosten.

Moet de curator altijd en onder alle omstandigheden opkomen ex 57 lid 3 Fw
tweede volzin?

Zoals aangegeven is in een aantal recentere uitspraken de vraag aan de orde
gekomen of de curator altijd op grond van artikel 57 lid 3 tweede volzin Fw
moet opkomen voor het belang van de bevoorrecht schuldeiser.

Hof Amsterdam 18 november 201428

In een wat a-typisch geval oordeelde rechtbank en hof Amsterdam dat de
curator deze bevoegdheid niet toekomt

“in het hier aan de orde zijnde geval waarin Heineken zich op de
executieopbrengst verhaalt voor haar boedelvordering ex artikel 39 Fw.
Een boedelcrediteur kan zich op de goederen van de failliet verhalen zonder
rekening te houden met het faillissement. De curator kan niet met een
beroep op de regels van het faillissementsrecht verhinderen dat Heineken
een boedelvordering ex artikel 39 Fw. uitwint en kan daartoe ook niet een
voorrecht van een faillissementscrediteur geldend maken. Het bodemvoor-
recht van de fiscus betreft in dit geval immers uitsluitend faillissements-
vorderingen en deze vorderingen concurreren niet met de boedelvordering
van Heineken.”

Relevant was dat Heineken een pandrecht had op de bedrijfsinventaris, welk
pandrecht ook gold voor een ná datum faillissement ontstane boedelvordering
(huur). In de geciteerde overweging heeft het hof het dan ook niet over
Heineken als separatist (ten opzichte van curator en/of bevoorrechte fiscus),
maar over Heineken als boedelcrediteur. Dat lijkt me terecht. Artikel 57 lid 3
Fw speelt dan niet. Boedelcrediteuren hebben altijd voorrang, ook boven de
bevoorrechte Ontvanger.

28. Gerechtshof Amsterdam 18 november 2014, JOR 2015, 88 (Van der Maas q.q./Heineken)
m.nt. Faber.
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Het hof redeneert echter verder:

“Het hof neemt in aanmerking dat het hier gaat om een ‘negatieve boedel’.
Daadwerkelijke afdracht van de executieopbrengst aan de fiscus is niet aan
de orde. De omstandigheid dat het toelaten van verhaal door Heineken voor
deze boedelvordering mogelijk ten koste gaat van de vordering van de
curator uit hoofde van zijn salaris leidt niet tot een ander oordeel.
Weliswaar kan de curator zich voor zijn salaris vóór Heineken op eventueel
boedelactief verhalen, de executieopbrengst behoort nu juist niet tot het
boedelactief en de curator heeft ook niet de bevoegdheid de executieop-
brengst op te eisen ten behoeve van de boedel, nu Heineken zich als
boedelcrediteur daarop verhaalt. Niet gezegd kan worden dat Heineken
aldus misbruik maakt van haar executiebevoegdheid.”

De overweging van het hof klopt, maar de onderstreepte zinnen zouden kunnen
suggereren dat als wél daadwerkelijk afdracht van de executieopbrengst aan de
fiscus had kunnen plaatsvinden (en er geen sprake was van een negatieve
boedel) de uitkomst anders zou zijn. Dat betwijfel ik. In dat geval zou
waarschijnlijk in het geheel geen discussie tussen de curator en Heineken
zijn ontstaan omdat immers dan ook alle boedelschuldeisers kunnen worden
betaald. Maar bovenal blijft staan dat Heineken een pandrecht als zekerheid
voor haar boedelvorderingen had. Dat pandrecht staat niet ter discussie in
verhouding tot de bevoorrechte prefaillissementsvordering van de Ontvanger.

Kash Holding29

Min of meer tegelijkertijd speelde een kwestie bij de voorzieningenrechter
Amsterdam tussen ABN Amro Lease (AAL) en een curator van een houtbe-
werkingsbedrijf. AAL betoogde dat het de curator niet vrijstond namens de
fiscus met een beroep op artikel 57 lid 3 Fw de opbrengst op de houtbe-
werkingsmachines op te eisen, omdat die opbrengst slechts wordt aangewend
voor de boedelschulden in het faillissement en niets daarvan aan de fiscus zal
toekomen. De fiscus heeft in dat geval geen belang bij opeising en de curator
heeft dus ook geen belang om namens de fiscus een beroep te doen op artikel 57
lid 3 Fw, aldus AAL. AAL verwees daarbij ook naar het arrest Aerts q.q./ABN
Amro. Het betoog van AAL komt er op neer dat indien opheffing van het
faillissement plaatsvindt op grond van artikel 16 Fw en dus geen uitdelingslijst
wordt opgesteld, de bevoorrechte schuldeiser, in dit geval de belastingdienst,
geen belang heeft bij opeising, zodat de curator niet tot opeising op grond van
artikel 57 lid 3 Fw behoort over te gaan.

29. Voorzieningenrechter Rb Amsterdam 23 mei 2014, JOR 2015/16 m.nt. Gispen en Tomassen.
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De voorzieningenrechter (de kwestie handelde over beslag gelegd op de
boedelrekening) oordeelde als volgt:

“De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat uit het hierboven
weergegeven arrest [Aerts q.q./ABN Amro, BFL] niet kan worden afgeleid
dat de curator van opeising moet afzien als geen uitkering aan de fiscus kan
plaatsvinden. Het arrest geeft een rangorde aan in rechtsoverweging 4.1.3
(…) en bespreekt in rechtsoverweging 4.2 de uitzonderingen op die regel.
Het gaat echter in ieder geval om de wijze waarop de opbrengst van
verpande zaken tussen de pandhouder en de boven de pandhouder bevoor-
rechte schuldeiser verdeeld moet worden. De Hoge Raad geeft (…) geen
aanwijzing met betrekking tot de vraag of de curator tot opeising op grond
van artikel 57 lid 3 Fw, moet overgaan en heeft hier ook niet het oog op de
situatie dat noch aan de pandhouder, noch aan de boven de pandhouder
bevoorrechte schuldeiser een uitkering kan worden gedaan omdat de
boedelschulden de baten overtreffen. Voorshands moet dan ook met de
curator geoordeeld worden dat hij overeenkomstig de in de faillissements-
praktijk alom gangbare en ook door de Hoge Raad geaccepteerde werk-
wijze eerst al het actief mocht realiseren en dus tot opeising van de
houtbewerkingsmachines verplicht althans gerechtigd was. De genoemde
algemeen aanvaarde en toegepast werkwijze brengt mee dat de curator ten
tijde van de opeising niet weet of het tot een daadwerkelijke uitkering aan
de fiscus zal kunnen komen. Dit behoeft de curator niet van opeising te
weerhouden.”

Gispen en Tomassen zetten in hun noot onder deze uitspraak terecht vraag-
tekens bij de laatste overwegingen. De curator is niet gerechtigd om tot opeising
van de machines over te gaan. De curator is pas verplicht dan wel gerechtigd
om de opbrengst van de machines op te eisen (bij de pandhouder) als bij het
opstellen van de uitdelingslijst blijkt dat de Ontvanger niet geheel uit het vrije
actief kan worden voldaan (en dan uitsluitend voor het deel dat de Ontvanger
tekort komt), óf als op voorhand duidelijk is (vide de overweging van de Hoge
Raad in Aerts q.q./ABN Amro) dat de hoogte van de belastingschuld aantasting
van de rechten van de pandhouder onvermijdelijk maakt.

REK Gebroeders Van Dijk30

Nagenoeg dezelfde rechtsvraag speelde in een procedure bij de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant, zij het niet in het kader van een voorlopige voorzienin-
genprocedure, maar in een bodemzaak. Schrijver dezes was daarbij als curator

30. Rb Zeeland-West-Brabant 1 juli 2015 (niet gepubliceerd) C/02/275539/ HA ZA 14-37.
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betrokken. Het ging om de vraag of de curator altijd en onder alle omstandig-
heden moet opkomen voor de belangen van de bevoorrecht schuldeiser, ook als
deze na omslag van de faillissementskosten niets krijgt.

De casuspositie is vrij simpel en overzichtelijk: REK Gebroeders van Dijk B.V.
(hierna: REK) te Oosterhout failleert. De curator verkoopt de aan ABN Amro
Lease (hierna ook weer: AAL) verpande bedrijfsinventaris voor een bedrag van
€ 366.600. Er blijken grote fiscale schulden voor een bedrag van ruim
€ 760.000, en er is sprake van een negatieve boedel: op de boedelrekening is
nog een bedrag van € 15.000 beschikbaar en alleen al het UWV heeft op grond
van de loongarantieregeling ruim € 400.000 aan boedelschulden te vorderen.
De curator en AAL verschillen van mening over de vraag aan wie de opbrengst
bodemzaken van € 366.600 toekomt. De curator stelt dat de opbrengst aan de
boedel toekomt op grond van het bodemvoorrecht van de fiscus in combinatie
met artikel 57 lid 3 Fw: de curator moet in het belang van de fiscus voor dat
voorrecht opkomen bij de pandhouder. AAL stelt daartegenover kortgezegd dat
er na omslag faillissementskosten op de voet van artikel 182 Fw geen bedrag
resteert om uit te keren aan de Ontvanger, en er om die reden ook geen belang is
waarvoor de curator kan en/of mag opkomen. De curator heeft dus ook geen
bevoegdheid om enig bedrag van AAL op te eisen: de curator heeft alleen de
verplichting om op grond van artikel 57 lid 3 Fw de executieopbrengst op te
eisen als daarmee een rechtens te respecteren belang van de Ontvanger is
gediend. Omdat de Ontvanger in casu na omslag van de faillissementskosten
niets krijgt, is dat rechtens te respecteren belang niet aanwezig, aldus AAL.

De rechtbank volgt het betoog van de curator en oordeelt dat de omstandigheid
dat de Ontvanger na omslag van de faillissementskosten niets zal krijgen
uitgekeerd op haar bevoorrechte vordering

“niet aan de gehoudenheid van de curator in de weg staat om op de voet
van artikel 57 lid 3 Fw de belangen van de Ontvanger te behartigen. Het
belang van de Ontvanger om zijn bodemvoorrrecht te gelde te maken
ontstaat op het moment dat hij niet uit het vrije boedelactief kan worden
voldaan. Het bedrag dat de curator ten behoeve van de Ontvanger bij de
pandhouder opeist, draagt de Ontvanger feitelijk weer af aan de boedel tot
een bedrag ter hoogte van de algemene faillissementskosten, waarin hij op
grond van de wet moet bijdragen. Dat deze faillissementskosten zo hoog
kunnen zijn dat de Ontvanger er niets meer aan overhoudt, is een gevolg
van het systeem van de wet en doet niet af aan de taak van de curator om op
de voet van artikel 57 lid 3 Fw de belangen van de Ontvanger te behartigen.
Ook het feit dat de boedelschuldeisers (een deel van) hun vordering voldaan
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krijgen terwijl de pandhouder niets ontvangt, is geen reden om de curator
zijn bevoegdheid te ontzeggen. Het ligt nu eenmaal in het systeem van de
wet besloten dat zodra de Ontvanger zijn rechten in het faillissement te
gelde maakt, de boedelschuldeisers in feite een preferentie krijgen die in
rang boven het bezitloos pandrecht van de pandhouder gaat. Indirect
draagt de pandhouder zo bij aan de algemene faillissementskosten. Zou
de Ontvanger, en daarmee de curator, zijn bevoegdheid tot het uitoefenen
van zijn bodemvoorrecht worden ontzegd wanneer de Ontvanger aan de
executieopbrengst niets zou overhouden, dan zou de pandhouder zich
kunnen verhalen terwijl er een schuldeiser is die in rang voor het recht
van de pandhouder gaat. Bovendien ontkomt de pandhouder op deze wijze
aan zijn – uit het systeem van de wet voortvloeiende – verplichting om bij te
dragen in de algemene faillissementskosten. Dat is niet alleen in strijd met
de wet, maar ook in strijd met de rechtszekerheid. Het antwoord op de vraag
of het bodemvoorrecht van de Ontvanger voor het recht van de pandhouder
op bezitloos verpande zaken gaat, zou dan afhankelijk worden van de
hoogte van de algemene faillissementskosten.

Terecht werpt de curator de – door ABN Amro Lease niet beantwoorde
– vraag op bij welke bedrag aan uitkering de Ontvanger, in de redenering
van ABN Amro Lease, nog voldoende belang zou hebben. Het behoort naar
het oordeel van de rechtbank niet tot de taak van de curator om te
beoordelen of de Ontvanger voldoende belang heeft bij het geldend maken
van zijn bodemvoorrecht. Zolang de Ontvanger geen afstand heeft gedaan
van zijn bodemvoorrecht, is de curator, binnen de hiervoor genoemde
beperkingen, gehouden op grond van artikel 57 lid 3 Fw de belangen van
de Ontvanger te behartigen. In zoverre is de rechtbank dan ook met de
curator van oordeel dat de curator geen discretionaire bevoegdheid toekomt
en gehouden is zijn wettelijke taak, neergelegd in artikel 57 lid 3 Fw, uit te
oefenen.”

Het is – ook vanwege de betrokkenheid van schrijver dezes – niet aangewezen
om op de overwegingen van de rechtbank op deze plaats in te gaan. Tijdens het
schrijven van deze bijdrage liep ook nog de appel-termijn en het is niet
uitgesloten dat wordt voort geprocedeerd.

Belangenafweging?

Duidelijk is dat (in mindere mate) de voorzieningenrechter Amsterdam inzake
Kash Holding, maar zeker de rechtbank Zeeland-West-Brabant, de bevoegdheid
van de curator om op te komen ex artikel 57 lid 3 Fw niet afhankelijk wil laten
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zijn van de vraag of nu wel of niet een uitkering aan de Ontvanger zal
plaatshebben. Ik denk dat dit terecht is. Er dient in zoverre geen belangen-
afweging plaats te vinden. Het belang van de bevoorrecht schuldeiser als
bedoeld in artikel 57 lid 3 Fw, in dit geval de Ontvanger, is ook niet in de eerste
plaats gelegen in (de hoogte van) de uitkering die hij tegemoet kan zien. Dat is
een rekenkundige oefening die afhankelijk is van velerlei factoren, waaronder
ook de kosten van faillissementsafwikkeling. Veel eerder is het belang van de
bevoorrecht schuldeiser gelegen in het feit dat hij als zodanig, dus als bevoor-
recht schuldeiser door de curator wordt erkend, en dat de curator bij de
faillissementsafwikkeling ook dat voorrecht in aanmerking neemt. Dat dit
onder omstandigheden met zich meebrengt dat aan de bevoorrecht schuldeiser
niet of nauwelijks wat wordt uitgekeerd is inherent aan een faillissements-
situatie, waarin nu eenmaal kosten worden gemaakt die moeten worden voldaan
uit de faillissementsboedel. Dat brengt echter nog niet met zich mee dat de
curator zou moeten afzien van zijn taak om voorrechten in aanmerking te
nemen of tot de faillissementsboedel behorende opbrengsten ook daadwerkelijk
in de boedel te brengen.

Wind31 heeft betoogd dat de curator een eigen belang heeft om op grond van
artikel 57 lid 3 Fw op te komen, welk belang voortvloeit uit zijn taak tot beheer
en vereffening van de failliete boedel ten behoeve van de gezamenlijke
crediteuren. Dit geldt volgens Wind ook in het geval van een negatieve boedel:
ook dan heeft de curator dat ‘eigen belang’ tot beheer en vereffening van de
boedel en dient hij te streven naar een zo hoog mogelijk actief om zoveel
mogelijk boedelcrediteuren te voldoen. Ook Van Hees32 geeft aan dat de
curator hem toekomende bevoegdheden eveneens kan uitoefenen als zij
uitsluitend dienen om dekking te verkrijgen voor de faillissementskosten.
Van Hees verwijst daarbij naar de actio pauliana en bestuurdersaansprakelijk-
heid en benoemt niet de bevoegdheid van artikel 57 lid 3 Fw. Ik meen terecht.
Ik denk dat deze bevoegdheid ook niet is ingegeven door de taak (of zo men
wil: het eigen belang) van de curator om de boedel te maximaliseren in het
kader van beheer en vereffening. De bevoegdheid van de curator is ingegeven
vanuit het belang van de bevoorrecht schuldeiser die dat belang niet zelf kan
inroepen tegen de separatist. De Hoge Raad heeft ook expliciet in het arrest
Aerts q.q./ABN Amro overwogen dat de curator niet ten behoeve van de boedel
opeist:

31. J. Wind, Negatieve boedel: art 57 lid 3 Fw niet van toepassing? In: Tijdschrift voor
Curatoren nr. 2, december 2014, p. 39-40.

32. J.J. van Hees in zijn noot onder JOR 2012/304.
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“Evenmin kan op deze bepaling de opvatting worden gegrond dat de
curator de rechten van deze schuldeiser uitoefent ten behoeve van de
boedel.”

Dat de boedel hierdoor evenwel een bate verkrijgt die mede strekt tot dekking
van de faillissementskosten vloeit voort uit het systeem van de wet. Verwezen
zij naar de overwegingen inzake Verdonk q.q./Ontvanger.33

Andere bevoorrechte schuldeisers

In het voorgaande is uitvoerig ingegaan op de driehoeksverhouding tussen de
bezitloos pandhouder, de curator en de Ontvanger. Laatstgenoemde vooral als
boven de bezitloos pandhouder bevoorrecht schuldeiser. Hiervoor werd al
aangegeven dat naast de Ontvanger ook andere schuldeisers in rang boven de
bezitloos pandhouder gaan.34 Ook ten aanzien van hen is hetzelfde vraagstuk
van toepassing: stel dat op voorhand duidelijk is dat in een faillissementssituatie
aan hen niets zal worden uitgekeerd vanwege een negatieve boedel: kan de
bezitloos pandhouder zich dan verhalen op de opbrengst van verpande zaken
ondanks een hoger gerangschikte schuldeiser? Ik zou toch menen van niet. Het
zou ook tot uitermate wrange situaties leiden. Want wat moet er gebeuren met
de opbrengst van onder het bezitloos pandrecht vallende zaken waarvoor kosten
tot behoud zijn gemaakt (artikel 3:284 BW)? Die crediteur is immers ook
bevoorrecht op de opbrengst boven de bezitloos pandhouder. Of de crediteur
met een vordering uit hoofde van aanneming van werk (artikel 3:285 BW)
– ook hij is bevoorrecht boven de bezitloos pandhouder.

Het kan niet zo zijn dat al deze bevoorrechte vorderingen van bevoorrechte
crediteuren in geval van een negatieve boedel zouden leiden tot een oneigenlijk
voordeel voor de separatist. De separatist is namelijk geen separatist en kan zich
ook niet verhalen op de opbrengsten van verpande zaken voor zover die
noodzakelijk zijn om deze bevoorrechte crediteuren, afgezien van het in de
boedel aanwezige vrije actief, te voldoen.

Slotsom

Met andere woorden: de curator dient bij toepassing van artikel 57 lid 3 Fw
geen belangenafweging te maken. Het is zijn plicht op te komen voor het

33. Zie hiervoor voetnoot 27.
34. Zie voetnoten 14-19. Ook wordt verwezen naar het rapport Insolad Afwikkeling Faillisse-

menten (WAF), Insolad 2011 (Franken, Dethmers, Van Ingen, De Jong, Rosenberg Polak en
Wind), p. 101 e.v.
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belang van de bevoorrecht schuldeiser, ook al komt deze schuldeiser na omslag
van de faillissementskosten materieel geen uitkering toe. Dat belang van de
bevoorrecht schuldeiser bestaat uit de omstandigheid dat de wet hem een
preferentie boven de bezitloos pandhouder heeft toegekend. Bij de Ontvanger
gaat het om het bodemvoorrecht. Als de curator dat bodemvoorrecht zou
negeren omdat de Ontvanger ‘toch niets krijgt’ zou de curator feitelijk de wet
negeren en daarmee de bezitloos pandhouder een voordeel toekennen dat de
pandhouder niet toekomt. Hij is immers geen separatist voor zover het gaat om
opbrengst bodemzaken, én de Ontvanger tekort komt uit het vrije actief. Op dát
deel van de opbrengst verpande bodemzaken kan de separatist zich niet
verhalen, dát deel komt aan de faillissementsboedel toe en moet hij op verzoek
van de curator afstaan en dát deel dient de curator overeenkomstig de aan hem
in artikel 68 Fw toebedeelde taak te vereffenen.
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