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Een faillissement heeft kort gezegd tot doel om het actief van de gefailleerde schuldenaar te verzilveren 

en het daarmee ontstane geldbedrag ("de boedel") over de faillissementsschuldeisers te verdelen. Na 

voldoening van de faillissementskosten (boedelschulden) kan pas worden toegekomen aan de hoogst 

gerangschikte categorie van faillissementsschulden1: de preferente schulden, waartoe onder meer de 

schulden van de gefailleerde aan de Belastingdienst, het achterstallig loon van werknemers over het 

lopende en voorafgaande kalenderjaar en de faillissementskosten kunnen worden gerekend.2 Indien zij 

volledig kunnen worden voldaan, en er vervolgens nog geld overblijft, kan worden toegekomen aan de 

concurrente faillissementsschulden. In dat geval zal een verificatievergadering worden gehouden, waarin 

de vorderingen van de concurrente faillissementsschuldeisers definitief komen vast te staan.3 Voor zover 

sprake is van achtergestelde vorderingen, worden deze eveneens in het verificatieproces meegenomen. 

Uitgaande van een algemene achterstelling bij alle concurrente faillissementsschulden, kan pas aan de 

achtergestelde schulden worden toegekomen, als alle concurrente faillissementsschulden kunnen worden 

voldaan.4 Voor zowel de concurrente als de achtergestelde faillissementsschulden geldt echter wel dat 

deze kunnen en moeten worden geverifieerd. 

Niet-verifieerbare schulden 
De Faillissementswet bepaalt ten aanzien van bepaalde schulden dat deze niet of slechts gedeeltelijk 

kunnen worden geverifieerd. Wat is nu het belang van de vraag of schulden verifieerbaar zijn? Indien 

schulden niet-verifieerbaar zijn, worden zij bij de uitdeling buiten beschouwing gelaten en vindt er dus 

geen uitkering op plaats. Dat wordt pas anders als alle andere schulden (boedelschulden, preferente, 

concurrente en achtergestelde schulden) zijn voldaan. De vereffenaar die in dat geval wordt aangesteld 

zal het overgebleven actief over deze schuldeisers moeten verdelen. Slechts indien de niet-verifieerbare 

schulden volledig kunnen worden voldaan wordt pas aan de aandeelhouders van de vennootschap 

toegekomen. In die zin staan de niet-verifieerbare schuldeisers dus bijna achteraan in de rij, alleen de 

aandeelhouders komen er nog slechter van af. 

Wanneer zijn schulden niet-verifieerbaar? In de meeste gevallen bepaalt de wet dit expliciet. Zo bepaalt 

artikel 127 lid 2 Fw dat vorderingen die te laat worden ingediend niet worden geverifieerd en zo geven 

de artikelen 128 en 129 Fw regels over de mate van verifieerbaarheid van vorderingen onder resp. 

ontbindende en opschortende voorwaarden. Artikel 24 Fw bepaalt dat voor verbintenissen van de failliet, 

na de faillietverklaring ontstaan, de boedel niet aansprakelijk is dan voor zover deze gebaat is. Artikel 

128 Fw geeft tot regels over de verifieerbaarheid van rente.5 In dit artikel wordt hier verder op ingegaan. 

Artikel 128 en niet-verifieerbaarheid rentevorderingen 
Zoals gezegd bevat de Faillissementswet in artikel 128 een bijzondere bepaling ten aanzien van de (niet-

)verifieerbaarheid van rente. Het artikel luidt als volgt: 

"Interesten, na de faillietverklaring lopende, kunnen niet geverifieerd worden, tenzij door pand of 
hypotheek gedekt. In dit geval worden zij pro memorie geverifieerd. Voorzover de interesten op de 

opbrengst van het onderpand niet batig gerangschikt worden, kan de schuldeiser uit deze verificatie 
geen rechten ontlenen." 

Dit artikel is verschenen in en geschreven voor het tijdschrift Juridisch up to Date. Het artikel is met veel 
aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene aard. Juridisch advies is 
echter altijd maatwerk. Wint u dus altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer). 
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Artikel 128 is een regeling die voortvloeit uit het zogenaamde fixatiebeginsel (artikel 23 Fw), dat 

inhoudt dat de rechten van schuldeisers worden gefixeerd op het moment van de faillietverklaring. Door 

middel van artikel 128 Fw wordt voorkomen dat in het faillissement aanspraak kan worden gemaakt op 

de na de faillietverklaring lopende rente.6 Die rente zou aardig kunnen oplopen, omdat faillissementen 

veelal een lange afwikkelingstijd hebben. De bepaling beschermt uitsluitend de faillissementsboedel en 

niet eventuele hoofdelijk schuldenaren of borgen die zelf niet in staat van faillissement verkeren. Zij 

blijven de rente wel gewoon verschuldigd. Ook blijkt uit artikel 128 Fw dat pandhouders en 

hypotheekhouders hun rente wel kunnen berekenen. Dat geldt alleen indien zij hun rechten via het 

faillissement te gelden maken. Omdat zij separatist zijn, kunnen zij dat ook buiten faillissement doen, in 

welk geval van verificatie überhaupt geen sprake is. Voor schuldeisers die een rentedragende vordering 

op de gefailleerde hebben is artikel 128 Fw van wezenlijke invloed. Omdat er meestal onvoldoende 

boedelactief is om tot betaling van niet-verifieerbare schulden te komen, gaan schuldeisers er meestal 

ook niet van uit dat zij nog een betaling van rente over de periode na datum faillissement zullen 

ontvangen. In een enkel geval is dat echter wel aan de orde. Dat kan tot bijzondere situaties en 

vraagstukken leiden, zoals in de casus die ten grondslag lag aan een recente beschikking van de Hoge 

Raad. 

Boele's Scheepswerven en Machinefabriek B.V. c.s. / Van Galen q.q.7 

Boele's Scheepswerven en Machinefabriek B.V. (Boele) is op 10 maart 1987 failliet verklaard. Het 

faillissement is op 17 september 2011 geëindigd door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst, 

die inhield dat er een 100% uitkering aan alle geverifieerde schuldeisers kon plaatsvinden. Hier deed 

zich dus een situatie voor, waarin aan alle faillissementsschuldeisers kon worden uitgekeerd en zelfs aan 

de niet-verifieerbare schulden kon worden toegekomen. Voor deze schuldeisers resteerde in totaal een 

bedrag van € 1.599.049,49. Omdat de vennootschap na afwikkeling van het faillissement ontbonden was, 

maar nog wel baten aanwezig waren, werd de voormalige curator (mr Van Galen) tot vereffenaar 

benoemd. De vereffenaar constateerde dat het resterende actief onvoldoende was om alle 

rentevorderingen te kunnen voldoen. De rente was immers gedurende het langlopende faillissement 

gewoon doorgelopen. De vereffenaar moest daarom wel (op basis van artikel 2:23a lid 4 BW) verzoeken 

om het faillissement van Boele aan te vragen. 

Het faillissement werd vervolgens ook daadwerkelijk uitgesproken op 27 mei 2013. Op 19 juli 2013 

vond vervolgens de verificatievergadering plaats. Na deze vergadering werden tussen de curator en 

enkele schuldeisers de nodige discussies gevoerd die voor dit artikel niet ter zake doen. De kwestie die 

hier wel van belang is, is het feit dat twee schuldeisers op basis van artikel 69 Fw aan de rechter-

commissaris hebben verzocht om aan de curator te bevelen dat hij zich op verjaring zou beroepen ten 

aanzien van de rentevorderingen die in het eerste faillissement op basis van artikel 128 Fw niet konden 

worden geverifieerd. Deze vorderingen zouden in het tweede faillissement in beginsel wel voor 

verificatie in aanmerking komen, aangezien deze vóór het (tweede) faillissement opeisbaar waren 

geworden. Artikel 128 Fw is in een dergelijk geval niet van toepassing. In principe zouden de 

rentevorderingen dus volledig moeten worden meegenomen in de afwikkeling van het tweede 

faillissement, ware het niet dat de vraag bestond of de vorderingen niet inmiddels waren verjaard. Op 

basis van artikel 3:308 BW verjaren rechtsvorderingen tot betaling van renten van onder andere 

geldsommen na vijf jaar, berekend vanaf de dag waarop de vordering opeisbaar is geworden. Gezien het 

feit dat het eerste faillissement van 1987 dateerde, bestond de verwachting dat de rentevorderingen 

waren verjaard. 

De Hoge Raad 
De curator stelde dat de rentevorderingen niet opeisbaar zijn geworden voor het einde van het eerste 

faillissement van Boele, zodat de verjaring niet op een eerder tijdstip is begonnen te lopen. De Hoge 

Raad ging daar in mee en stelde allereerst vast dat de rentevorderingen voortvloeien uit reeds ten tijde 

van de faillietverklaring bestaande rechtsverhoudingen met Boele, zodat zij in beginsel - evenals de 

hoofdvorderingen waarmee zij verbonden zijn - op de voet van artikel 26 Fw voor verificatie in 

aanmerking komen. De Hoge Raad overwoog vervolgens dat rentevorderingen die tijdens faillissement 

ontstaan op basis van artikel 128 Fw niet op de boedel verhaalbaar zijn en dat "op grond daarvan moet 
geoordeeld worden dat deze gedurende het faillissement dus ook niet opeisbaar.  
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Hieruit trekt de Hoge Raad de conclusie dat de in art. 3:308 BW bedoelde verjaring van deze 

vorderingen niet gedurende het faillissement begint te lopen. In dit geval komt het er dus op neer dat de 

rentevorderingen die gedurende het eerste faillissement zijn ontstaan en al die tijd zijn blijven toenemen 

volledig in het tweede faillissement moeten worden meegenomen. 

Belang van deze uitspraak 
Prof. mr. J.J. van Hees wijst er in zijn noot bij het arrest in JOR 2016/290 op dat de beslissing van de 

Hoge Raad in voorkomende gevallen grote betekenis kan hebben. Het belangrijkste gevolg is, zo 

vermeldt hij, dat schuldeisers in langer lopende faillissementen niet genoodzaakt zijn om 

stuitingshandelingen te verrichten om te voorkomen dat hun rentevorderingen tijdens het faillissement of 

kort daarna verjaren. Dat is uiteraard een juiste conclusie. Een stuitingshandeling is pas vereist nadat het 

faillissement is geëindigd en dan nog alleen indien het gevaar bestaat dat na het moment van 

opeisbaarheid (einde faillissement) meer dan vijf jaar zullen verstrijken. Een dergelijk geval zal zich niet 

gauw voordoen, net zoals de casus die aan de uitspraak van de Hoge Raad ten grondslag lag. 

NOOT  1  [terug] 

Tot de faillissementsschulden moeten worden gerekend de schulden die op datum faillissement bestonden 

en die schulden die voortvloeien uit vorderingen die (zie artikel 37a Fw) "de wederpartij uit hoofde van 

ontbinding of vernietiging van een vóór de faillietverklaring met de schuldenaar gesloten overeenkomst op 

deze heeft verkregen, of die strekken tot schadevergoeding ter zake van tekortschieten in de nakoming van 

een vóór de faillietverklaring op deze verkregen vordering." 

NOOT  2  [terug] 

Het algemene voorrecht van de Belastingdienst is geregeld in artikel 21 IW 1990. De andere twee 

genoemde voorbeelden zijn terug te vinden in artikel 3:288, respectievelijk sub e en a BW. Tussen de 

preferente schulden geldt een onderlinge rangorde. Verwezen wordt naar M.J.M. Franken (red.), 

INSOLAD Rapport Werkgroep Afwikkeling Faillissementen, Deventer: Kluwer, 2011. 

NOOT  3  [terug] 

Verificatie betreft het onderzoek naar de deugdelijkheid van een vordering. Het algemene doel van de 

verificatie is het vastleggen van de onderlinge verhoudingen tussen de crediteuren in hun relatie ten 

opzichte van de gefailleerde. (Wessels Insolventierecht V 2014/5005, Deventer: Kluwer, 2014). 

NOOT  4  [terug] 

Artikel 3:277 lid 2 BW bepaalt dat bij overeenkomst tussen een schuldeiser en een schuldenaar kan 

worden bepaald dat zijn vordering jegens alle of bepaalde andere schuldeisers een lagere rang neemt dan 

de wet hem toekent. Er zal dus steeds goed moeten worden gekeken bij welke andere schulden een 

bepaalde schuld is achtergesteld. 

NOOT  5  [terug] 

Het zogenaamde WAF-rapport (M.J.M. Franken (red.), INSOLAD Rapport Werkgroep Afwikkeling 

Faillissementen, Deventer: Kluwer, 2011) pagina 38-39 geeft een opsomming van niet-verifieerbare 

vorderingen. 

NOOT  6  [terug] 

Een uitzondering geldt dus voor vorderingen die zijn versterkt met een pand- of hypotheekrecht. 

NOOT  7  [terug] 

HR 24 juni 2016 (ECLI:NL:HR:2016:1294; JOR 2016/290, Boele's Scheepswerven en Machinefabriek 

B.V. c.s. / Van Galen q.q.).  
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