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11. Recent is bekend geworden dat de Nederland-
se activiteiten van Jet Airways zijn verkocht aan 
KLM.

prof. mr. P.M. Veder
hoogleraar burgerlijk recht aan de Radboud Uni-
versiteit Nijmegen en advocaat bij RESOR NV te 
Amsterdam

46

Geen persoonlijke aansprakelijkheid curator 
voor executie vonnis dat in hoger beroep 
wordt vernietigd

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 
1 oktober 2019, zaaknr. 200.222.672, 
ECLI:NL:GHARL:2019:7950
(mr. Ter Veer, mr. De Kerpel-van de Poel,  
mr. Steverink)
Noot mr. dr. F.A. van Tilburg

Curator weigert geleasete auto te laten aan 
bestuurder gefailleerde vennootschap en 
verkoopt de auto aan derde na uitvoerbaar 
verklaard vonnis, waarna vonnis in hoger 
beroep wordt vernietigd. Geen persoonlijke 
aansprakelijkheid curator. Verwijzing naar HR 
19 april 1996, «JOR» 1996/48, m.nt. SCJJK 
(Maclou) en HR 16 december 2011, «JOR» 
2012/65, m.nt. Spinath (Prakke/Gips). Hoger 
beroep van Rb. Gelderland 29 maart 2017, 
«JOR» 2017/299, m.nt. Van Geel. 

[BW art. 6:162; Fw art. 68]Noot mr. dr. F.A. van Tilburg

Nadat tussen partijen discussie was ontstaan over 
wat partijen over de BMW hadden afgesproken 
op 5 januari 2011, is de curator, ter vaststelling 
van de rechten van de boedel, een procedure ge-
start die heeft geresulteerd in een uitvoerbaar bij 
voorraad verklaard vonnis, waarin is geoordeeld 
dat de BMW toebehoorde aan de boedel. In ver-
band met de op de curator rustende kerntaak, de 
vereffening van de failliete boedel (art. 68 Fw), 
dient hij (als gerechtelijk vereffenaar) zich te rich-
ten op vereffening van het faillissementsvermo-
gen, waarbij hij een maximale opbrengst voor de 
gemeenschappelijke crediteuren nastreeft. Daar-
bij dient hij in beginsel voortvarend op te treden, 

zeker als het gaat om zaken die aan waardedaling 
onderhevig zijn, zoals auto’s. Tegen deze achter-
grond mocht de curator, zeker met een executori-
ale titel, de BMW, als onderdeel van de boedel, 
verkopen. De mogelijkheid van een anderslui-
dend oordeel in (een op dat moment nog niet 
door appellanten gestart) hoger beroep beteken-
de niet dat de curator moest wachten met de uit-
voering van dat uitvoerbaar bij voorraad verklaar-
de vonnis. Er zijn geen bijzondere omstandigheden 
aangedragen die maken dat daar in dit geval an-
ders over moet worden gedacht. Van de verkoop 
van de BMW kan de curator dus persoonlijk geen 
verwijt worden gemaakt, zodat hij niet pro se on-
rechtmatig heeft gehandeld. Van het niet separe-
ren van de opbrengst kan de curator evenmin een 
persoonlijk verwijt worden gemaakt. Omdat de 
rechtbank had geoordeeld dat de gefailleerde ei-
genaar was van de BMW, kwam de opbrengst aan 
de boedel toe en er bestond voor de curator daar-
om geen aanleiding de opbrengst van de boedel 
te separeren. De risicoaansprakelijkheid voor de 
beslaglegger en executant waarop appellant 
sub 1 de aansprakelijkheid van de curator (mede) 
baseert, geldt niet voor de curator persoonlijk 
(waar het in deze zaak om gaat), maar voor zijn 
handelen in zijn hoedanigheid van curator. Be-
houdens bijzondere omstandigheden, die niet zijn 
aangevoerd, leidt executie van een later vernie-
tigd vonnis niet tot aansprakelijkheid van de cura-
tor pro se.

1. X,
2. X Holding BV,
appellanten,
advocaat: mr. A. Robusella,
tegen
mr. Y,
geïntimeerde,
advocaat: mr. F.B.A.M. van Oss.

(...; red.)

2. Vaststaande feiten
De rechtbank heeft in het vonnis van 29 maart 
2017 (gepubliceerd onder 
ECLI:NL:RBGEL:2017:2418) onder de nummers 
2.1 tot en met 2.17 beschreven welke feiten vast-
staan. Ook het hof gaat van die feiten uit, met dien 
verstande dat de bespreking waarnaar wordt ver-
wezen in nummer 2.5 heeft plaatsgevonden op 
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5 januari 2011 in plaats van 5 januari 2010 (zoals 
in het vonnis staat).

3. De beoordeling van het geschil in hoger beroep
3.1. [de directeur-grootaandeelhouder] en [Hol-
ding] hebben voor de rechtbank – samengevat – 
een verklaring voor recht gevorderd dat [curator 
privé] (persoonlijk (pro se)) onrechtmatig heeft 
gehandeld jegens hen en hebben voorts gevorderd 
dat [curator privé] wordt veroordeeld tot betaling 
van schadevergoeding (bestaande uit meerdere 
posten), vermeerderd met rente en proceskosten. 
Aan haar vorderingen heeft [de directeur-groot-
aandeelhouder] ten grondslag gelegd dat [curator 
privé] gehouden was de afspraak die hij op 5 janu-
ari 2011 als curator van Terra Villa B.V. met haar 
heeft gemaakt over de BMW na te komen en dat 
hij door in strijd met die afspraak te handelen 
persoonlijk (pro se) aansprakelijk is. [Holding] 
heeft aan haar vordering ten grondslag gelegd dat 
zij door de betaling aan ABN Amro in de rechten 
(het pandrecht op de BMW) is getreden van de 
bank en dat [curator privé] persoonlijk onrecht-
matig heeft gehandeld door de BMW in bewaring 
te nemen, te verkopen en de opbrengst toe te voe-
gen aan de boedel. De rechtbank heeft de vorde-
ringen van zowel [de directeur-grootaandeelhou-
der] als [Holding] afgewezen. Tegen dit oordeel 
heeft [de directeur-grootaandeelhouder] acht en 
[Holding] twee grieven gericht.
3.2. Het hof stelt het volgende voorop. Voor de 
persoonlijke aansprakelijkheid van de faillisse-
mentscurator geldt de zogenaamde Maclou-norm1 
(«JOR» 1996/48, m.nt. SCJJK; red.) die inhoudt 
dat een curator, kort gezegd, behoort te handelen 
zoals in redelijkheid mag worden verlangd van 
een over voldoende inzicht en ervaring beschik-
kende curator die zijn taak met nauwgezetheid en 
inzet verricht. Ter toelichting en in aanvulling op 
deze norm heeft de Hoge Raad overwogen in het 
arrest van 16 december 20112 («JOR» 2012/65, 
m.nt. Spinath (Prakke/Gips); red.) dat de faillisse-
mentscurator wegens een onzorgvuldige uitoefe-
ning van zijn wettelijke taak tot beheer en vereffe-
ning van de boedel persoonlijk aansprakelijk kan 
zijn jegens degenen in wier belang hij die taak 
uitoefent, te weten de (gezamenlijke) schuldei-

1  Hoge Raad 19 april 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2047
2  Hoge Raad 16 december 2011, 

ECLI:NL:HR:2011:BU4204

sers, en jegens derden met de belangen van wie hij 
bij de uitoefening van die taak rekening heeft te 
houden, zoals de gefailleerde. Voor zover de fail-
lissementscurator bij de uitoefening van zijn taak 
niet is gebonden aan regels, komt hem in beginsel 
een ruime mate van vrijheid toe. De curator dient 
zich te richten naar het belang van de boedel, 
maar het is in beginsel aan zijn inzicht overgela-
ten op welke wijze en langs welke weg dat belang 
het beste kan worden gediend. Hetzelfde geldt 
voor de wijze waarop hij rekening houdt met an-
dere bij het beheer en de afwikkeling van de boe-
del betrokken belangen en voor de wijze waarop 
hij bij dat beheer of die afwikkeling uiteenlopen-
de, soms tegenstrijdige belangen tegen elkaar af-
weegt. Bij het te gelde maken van het actief van de 
boedel komt de faillissementscurator de hier be-
doelde vrijheid toe. Voor zover de curator wel is 
gebonden aan regels, heeft hij die beleidsvrijheid 
niet. Komt hij die regels niet na, dan zal hij in be-
ginsel op die grond persoonlijk aansprakelijk zijn 
jegens degenen met de belangen van wie hij bij de 
naleving van die regels rekening diende te hou-
den.
Bij de toepassing van de Maclou-norm heeft de 
rechter de vraag te beantwoorden of, uitgaande 
van bedoelde beleidsvrijheid, een over voldoende 
inzicht en ervaring beschikkende curator die zijn 
taak met nauwgezetheid en inzet verricht, in de 
gegeven omstandigheden in redelijkheid tot de 
desbetreffende gedragslijn zou hebben kunnen 
komen. Bij deze toetsing past, zoals uit de norm 
van dat arrest naar haar aard volgt, terughou-
dendheid. Voor persoonlijke aansprakelijkheid is 
immers vereist dat de curator ook persoonlijk een 
verwijt kan worden gemaakt van zijn handelen. 
Daarvoor is vereist dat hij gehandeld heeft terwijl 
hij het onjuiste van zijn handelen inzag dan wel 
redelijkerwijze behoorde in te zien.

[de directeur-grootaandeelhouder]
3.3. Nadat tussen partijen discussie was ontstaan 
over wat partijen over de BMW hadden afgespro-
ken op 5 januari 2011, is [curator privé] (als cura-
tor van Terra Villa B.V.), ter vaststelling van de 
rechten van de boedel, een procedure gestart die 
heeft geresulteerd in het uitvoerbaar bij voorraad 
verklaarde vonnis van de rechtbank Zutphen van 
25 januari 2012. In dit vonnis is geoordeeld dat de 
BMW toebehoorde aan de boedel. In verband 
met de op de curator rustende kerntaak, de veref-
fening van de failliete boedel (artikel 68 Fw), dient 
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hij (als gerechtelijk vereffenaar) zich te richten op 
vereffening van het faillissementsvermogen, 
waarbij hij een maximale opbrengst voor de ge-
meenschappelijke crediteuren nastreeft. Daarbij 
dient hij in beginsel voortvarend op te treden, ze-
ker als het gaat om zaken die aan waardedaling 
onderhevig zijn, zoals auto’s. Tegen deze achter-
grond is het hof van oordeel dat [curator privé] als 
curator, zeker met een executoriale titel, de BMW, 
als onderdeel van de boedel, mocht verkopen. De 
mogelijkheid van een andersluidend oordeel in 
(een op dat moment nog niet door [de direc-
teur-grootaandeelhouder] en [Holding] gestart) 
hoger beroep betekende niet dat de curator moest 
wachten met de uitvoering van dat uitvoerbaar bij 
voorraad verklaarde vonnis.
3.4. [de directeur-grootaandeelhouder] heeft geen 
bijzondere omstandigheden aangedragen die ma-
ken dat daar in dit geval anders over moet worden 
gedacht. Voor een ander oordeel is in ieder geval 
onvoldoende dat er weinig actief in de boedel zat. 
Anders dan [de directeur-grootaandeelhouder] 
heeft aangevoerd, is in deze situatie (waarin [de 
directeur-grootaandeelhouder] stelt dat zij een 
afspraak heeft gemaakt met [curator privé] als 
curator van Terra Villa B.V. en hij dit betwist) 
geen sprake van regels in de zin van het arrest van 
de Hoge Raad van 16 december 2011 («JOR» 
2012/65, m.nt. Spinath (Prakke/Gips); red.). In dit 
kader merkt het hof nog op dat dit hof in het ar-
rest van 26 augustus 2014 (waarbij het vonnis van 
25 januari 2012 is vernietigd) niet meer heeft ge-
zegd dan dat [de directeur-grootaandeelhouder] 
de met de curator gemaakte afspraak van 5 janua-
ri 2011 zo heeft mogen begrijpen dat zij de auto 
zou verkrijgen indien zij de restantvordering van 
de bank zou voldoen. Nog los van het feit dat die 
uitspraak in de verhouding tussen [curator privé] 
pro se en [de directeur-grootaandeelhouder] geen 
gezag van gewijsde toekomt, heeft het hof in ge-
noemd arrest dus niet met zoveel woorden geoor-
deeld dat de curator de toezegging bedoelde te 
doen die [de directeur-grootaandeelhouder] eruit 
heeft begrepen. Van de verkoop van de BMW kan 
[curator privé] dus persoonlijk geen verwijt wor-
den gemaakt, zodat hij niet pro se onrechtmatig 
heeft gehandeld.
3.5. Van het niet separeren van de opbrengst kan 
[curator privé] evenmin een persoonlijk verwijt 
worden gemaakt. Omdat de rechtbank had geoor-
deeld dat de gefailleerde eigenaar was van de 
BMW, kwam de opbrengst aan de boedel toe en er 

bestond voor de curator daarom geen aanleiding 
de opbrengst van de boedel te separeren. Los 
daarvan is gesteld noch gebleken dat [de direc-
teur-grootaandeelhouder] hem heeft verzocht de 
opbrengst te separeren, terwijl zij zelf daartoe 
maatregelen had kunnen nemen en zelfs de ver-
koop van de BMW door de curator had kunnen 
voorkomen. Dat heeft zij, hoewel zij werd bijge-
staan door adviseurs (waaronder een deurwaar-
der en advocaat), nagelaten. De risicoaansprake-
lijkheid voor de beslaglegger en executant waarop 
[de directeur-grootaandeelhouder] de aansprake-
lijkheid van [curator privé] (mede) baseert, geldt 
niet voor de curator persoonlijk (waar het in deze 
zaak om gaat), maar voor zijn handelen in zijn 
hoedanigheid van curator. Behoudens bijzondere 
omstandigheden, die niet zijn aangevoerd, leidt 
executie van een later vernietigd vonnis niet tot 
aansprakelijkheid van de curator pro se. Het ho-
ger beroep van [de directeur-grootaandeelhou-
der] faalt daarom.

[Holding]
3.6. stelt dat zij door subrogatie in de rechten van 
ABN Amro (het pandrecht op de BMW) is getre-
den en dat [curator privé] door de BMW te verko-
pen inbreuk heeft gemaakt op haar pandrecht op 
grond waarvan hij pro se aansprakelijk is. Voordat 
het hof toekomt aan een beoordeling van de aan-
sprakelijkheid van [curator privé] op die grond is 
vereist dat vaststaat dat [Holding] is gesubrogeerd 
in de rechten van ABN Amro. Daartoe is vereist 
dat [Holding] ABN Amro heeft betaald, hetgeen 
zij niet heeft gesteld. De betaling is verricht door 
Schuman Incasso B.V. terwijl op dat bankafschrift 
niet staat vermeld namens wie de betaling is ver-
richt. [de directeur-grootaandeelhouder] en 
[Holding] hebben (slechts) gesteld dat Schuman 
Incasso B.V. namens [Holding]/[de direc-
teur-grootaandeelhouder] heeft betaald (en dus 
niet namens wie van de twee). Ook het hoger be-
roep van [Holding] faalt daarmee.

4. De slotsom
4.1. De slotsom is dat het hoger beroep faalt. Het 
bestreden vonnis zal worden bekrachtigd
4.2. Als de in het ongelijk te stellen partijen zal het 
hof [de directeur-grootaandeelhouder] en [Hol-
ding] in de kosten van het hoger beroep veroorde-
len. De kosten voor de procedure in hoger beroep 
aan de zijde van [curator privé] zullen worden 
vastgesteld op:



553Sduopmaat.sdu.nl

«JOR» 46Financiering, zekerheden en insolventie

Jurisprudentie Onderneming & Recht 18-02-2020, afl. 2

(...; red.).
4.3. [curator privé] heeft, net als in eerste aanleg, 
een hoofdelijke veroordeling van [de direc-
teur-grootaandeelhouder] en [Holding] in de 
proceskosten gevraagd. De rechtbank heeft [de 
directeur-grootaandeelhouder] en [Holding] 
hoofdelijk veroordeeld in de proceskosten in eer-
ste aanleg, daartegen is geen grief gericht en het 
vonnis zal worden bekrachtigd (ook op dit punt). 
Ook het hof zal [de directeur-grootaandeelhou-
der] en [Holding] hoofdelijk veroordelen in de 
proceskosten, nu zij in de procedure gezamenlijk 
zijn opgetrokken met gezamenlijke processtuk-
ken, zij worden bijgestaan door één advocaat, de 
vorderingen zijn gebaseerd op hetzelfde feiten-
complex en geen onderscheid te maken valt in de 
proceskosten die [curator privé] heeft gemaakt in 
de procedure tegen [de directeur-grootaandeel-
houder] en in de procedure tegen [Holding].

5. De beslissing
Het hof, recht doende in hoger beroep:
bekrachtigt het vonnis van de rechtbank Gelder-
land, locatie Arnhem, van 29 maart 2017;
veroordeelt [de directeur-grootaandeelhouder] 
en [Holding] hoofdelijk in de kosten van het ho-
ger beroep (...; red.);
verklaart dit arrest voor zover het de hierin ver-
melde proceskostenveroordeling betreft uitvoer-
baar bij voorraad;
wijst het meer of anders gevorderde af.

NOOT

1. De curator is in deze zaak persoonlijk aanspra-
kelijk gesteld door de (indirect) bestuurder en 
(indirect) aandeelhouder van het failliete Terra 
Villa BV. Daarbij hebben zij hem het verwijt ge-
maakt dat hij persoonlijk onrechtmatig heeft ge-
handeld ten opzichte van hen door afspraken die 
hij als curator met hen had gemaakt over een 
auto (een BMW) niet na te komen. Al sinds 2011 
zijn partijen tegen elkaar aan het procederen. 
Eind december 2010 ging de vennootschap fail-
liet (en het faillissement is in 2015 opgeheven) en 
de curator treft in de boedel een geleaste BMW 
aan. Over die BMW wordt tussen de curator en 
de directeur-grootaandeelhouder (“dga”) meer-
dere keren gecorrespondeerd, omdat de dga 
deze auto feitelijk gebruikte. Er worden kennelijk 
ook afspraken gemaakt over dit gebruik.

2. Ten aanzien van de BMW blijkt daags na datum 
faillissement dat er een leaseovereenkomst met 
ABN AMRO bestaat. De bank heeft nog een vor-
dering van € 9.100 op gefailleerde, terwijl de auto 
een waarde zou hebben van ongeveer € 18.000. 
Over de openstaande vordering heeft de bank de 
curator geïnformeerd en gelijktijdig de holding 
aangesproken tot betaling, vanwege haar hoof-
delijk aansprakelijkheid.
3. De curator geeft aan de dga aan dat inlossen 
van de schuld aan de bank niet meebrengt dat de 
auto mag worden behouden: de auto behoort 
dan tot de boedel en moet van de boedel worden 
gekocht. Volgens de dga zou de curator echter 
hebben toegezegd dat zij zelf de overname met 
de bank kon regelen. Over die overname heeft de 
dga op dat moment echter nog geen afspraken 
gemaakt en de bank verzoekt aan de curator de 
auto in te nemen. De dga wil daar niet aan mee-
werken en aan de curator wordt de mededeling 
gedaan dat een derde ten behoeve van de dga 
aan de bank zal betalen. De betaling wordt ook 
uitgevoerd. Dan ontstaat de discussie die uitein-
delijk in 2011 ook tot de eerste procedure leidt: 
het geschil over wie de eigenaar van de auto is.
4. Aangezien de curator van mening is dat de 
auto tot de boedel behoort, laat hij conservatoir 
beslag leggen op de BMW en deze in gerechtelij-
ke bewaring nemen. De curator start hierna een 
procedure tegen de dga en de holding. De Recht-
bank Zutphen oordeelt in eerste aanleg (niet ge-
publiceerd) dat de auto tot de boedel behoort en 
verklaart het vonnis uitvoerbaar bij voorraad. In 
reactie op dat vonnis gaat de curator over tot 
verkoop van de BMW. De opbrengst komt binnen 
op de boedelrekening. De dga en de holding 
gaan in hoger beroep en het vonnis van de recht-
bank wordt vernietigd door het Hof Arn-
hem-Leeuwarden op 26 augustus 2014 (niet ge-
publiceerd). Volgens het hof mocht de dga 
begrijpen dat zij de eigendom van de auto zou 
verkrijgen indien zij de afwikkeling met de bank 
zou oppakken en zou zorgdragen voor de beta-
ling van het openstaande bedrag.
5. Na dat arrest blijkt de boedel geen verhaal te 
bieden. Aangezien de dga met een concurrente 
boedelvordering niet verder komt, wordt een 
procedure tegen de curator in persoon gestart. 
Zowel de dga als de holding stellen de curator 
persoonlijk aansprakelijk. De onderhavige proce-
dure heeft hierop betrekking. In eerste aanleg 
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vangen de dga en de holding bot en zij gaan in 
appel.
6. Het hof is in het arrest in deze aansprakelijk-
heidszaak kort en krachtig. Eerst komt de maat-
staf voor de persoonlijke aansprakelijkheid van 
een curator aan de orde. Dat is de reeds lange 
tijd geldende Maclou-norm, toegelicht en aange-
vuld in het arrest Prakke/Gips. De kern is dat aan 
een curator ruime mate van vrijheid toekomt bij 
het uitoefenen van zijn taak, tenzij hij gebonden 
is aan specifieke regels. Die vrijheid heeft een 
curator ook bij het verzilveren van het actief. Dat 
valt immers onder het beheer en de afwikkeling 
van de boedel. Daarbij dient een curator verschil-
lende belangen af te wegen. Hoewel daarbij 
sprake kan zijn van tegenstrijdige belangen, zo-
als in deze casus, heeft een curator ook dan de 
bedoelde vrijheid. Als er wel regels zijn waar de 
curator zich aan dient te houden, dan kan schen-
ding van die regels tot persoonlijke aansprake-
lijkheid leiden. Er moet dan ook sprake zijn van 
een causaal verband met de ontstane schade. 
Bovendien moet worden voldaan aan het relati-
viteitsvereiste. De regel die in een dergelijk geval 
door een curator wordt overschreden, moet wel 
strekken tot bescherming van de benadeelde. Het 
hof wijst er tevens op dat de Maclou-norm mee-
brengt dat aan de curator een persoonlijk ernstig 
verwijt moet kunnen worden gemaakt. Hij moet 
het onjuiste van zijn handelen in hebben gezien, 
of redelijkerwijs in hebben behoren te zien.
7. Bij de verkoop van activa is het uitgangspunt 
dus dat een curator niet persoonlijk aansprakelijk 
is, tenzij sprake is van bijzondere omstandighe-
den. Daarvan is in deze procedure echter niet ge-
bleken. Het feit dat de boedel ontoereikend is om 
de boedelvordering te voldoen is niet een derge-
lijke bijzondere omstandigheid. De afspraak tus-
sen de curator in zijn hoedanigheid (q.q.) en de 
dga brengt ook niet mee dat sprake is van regels 
als bedoeld in het arrest Prakke/Gips. De curator 
heeft ook bij het verkopen van de BMW, nadat 
sprake was van een toewijzend vonnis, de nodi-
ge vrijheid gehad.
8. Het arrest van het hof in 2014 over de BMW, 
waarbij dat toewijzende vonnis werd vernietigd, 
maakt dat niet anders. Het hof in deze aansprake-
lijkheidszaak merkt fijntjes op dat in het arrest 
van 2014 ook niet méér is bepaald dan dat de 
dga de met de curator gemaakte afspraken zo 
mocht begrijpen dat als zij de restantvordering 
zou voldoen aan de bank, zij dan de auto zou ver-

krijgen. Een toezegging zoals de dga claimt te 
hebben gekregen, is daar dus niet vastgesteld.
9. Het vonnis in eerste aanleg in deze aansprake-
lijkheidszaak werd al geannoteerd (Rb. Gelder-
land 29 maart 2017, «JOR» 2017/299, m.nt. Van 
Geel). Daarin is uitgebreid ingegaan op het ont-
breken van het gezag van gewijsde van de uit-
spraak tegen de curator q.q. in deze zaak tegen 
de curator pro se. De rechtbank oordeelde dat 
van gezag van gewijsde geen sprake is. Het hof 
is daar heel kort over: formeel gaat het om twee 
verschillende procespartijen, de curator q.q. en 
de curator pro se. In de verhouding tussen de 
dga en de curator pro se is de uitspraak uit 2014 
dus niet van belang.
10. Bij dit oordeel van het hof lijkt een rol te spe-
len dat helemaal niet is komen vast te staan dat 
de dga de restantvordering heeft betaald. Bij de 
beoordeling van de vordering van de holding, 
constateert het hof namelijk dat een derde heeft 
betaald, maar dat niet duidelijk is namens wie. 
Hoewel het niet wordt benoemd in de beoorde-
ling ten aanzien van de persoonlijke aansprake-
lijkheid, is het ook relevant voor dat oordeel dat 
onduidelijk is of de dga wel heeft betaald. Pas als 
dat het geval was, kon zij de auto verkrijgen. Ook 
is van belang dat de holding hoofdelijk aanspra-
kelijk was voor de restantvordering. Zodoende 
had de derde dus evengoed voor de holding be-
taald kunnen hebben en ook dat had er niet toe 
geleid dat de eigendom van de BMW aan iemand 
anders dan de boedel was toegekomen. Omdat 
niet duidelijk is namens wie de derde heeft be-
taald, is ook geen sprake van subrogatie van de 
holding in de rechten van de bank.
11. De boodschap van het hof lijkt hier te zijn dat 
het hof inziet dat een curator daags na de failliet-
verklaring voortvarend te werk moet kunnen 
gaan. Activa waarvan de waarde (snel) kan dalen, 
moeten ook snel kunnen worden verkocht na de 
faillietverklaring. Het gaat dan om activa waar-
van er aanleiding is om aan te nemen dat zaken 
tot de boedel behoren. Zeker wanneer sprake is 
van een executoriale titel, mag een curator tot 
verkoop overgaan. Tegen die achtergrond kan 
een verkoop van goederen die later (hier con-
creet: in hoger beroep) van een andere rechtheb-
bende blijken te zijn, hoogstens tot een (concur-
rente) boedelvordering leiden.
12. Voor persoonlijke aansprakelijkheid is meer 
nodig: bijzondere omstandigheden en/of regels 
die worden overtreden. In casu was daar dus 
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geen sprake van. Een relevante en belangrijke 
omstandigheid in deze zaak is juist dat niet is ko-
men vast te staan namens wie aan de bank is be-
taald. Als de dga feitelijk helemaal niet aan de 
bank heeft betaald, zal het hof het ook niet recht-
vaardig hebben gevonden om de curator nu per-
soonlijk aansprakelijk te houden voor de vorde-
ring. Het deel van de gemaakte afspraken waar 
de dga zich aan moest houden, althans de voor-
waarde op grond waarvan de BMW aan de dga 
zou kunnen worden overgedragen, is dan im-
mers niet vervuld. Als was komen vast te staan 
dat aan die voorwaarde wél was voldaan, dan 
was dat mogelijk voor het hof aanleiding ge-
weest om te komen tot het oordeel dat de op-
brengst in ieder geval gesepareerd had moeten 
worden totdat onherroepelijk vaststond aan wie 
de BMW (en dus de opbrengst) toekwam. Onder 
die omstandigheid had het hof (of de dga) im-
mers ook het uitgangspunt kunnen kiezen dat de 
curator willens en wetens een onverhaalbare 
boedelvordering heeft laten ontstaan door de op-
brengst eerder al naar de boedelrekening te ha-
len. Dat punt is nu niet aan de orde gekomen. Er 
resteert voor de dga en de holding op dit mo-
ment niets anders dan een concurrente boedel-
vordering. Ruim negen jaar na de faillietverkla-
ring is dat een lege huls, het faillissement is 
immers al geëindigd.

mr. dr. F.A. van Tilburg
advocaat en partner bij Van Iersel Luchtman Ad-
vocaten en universitair docent aan de Radboud 
Universiteit
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Verstrekking van vrachtauto’s als “onder-
pand” is een verboden zekerheidsoverdracht

Voorzieningenrechter Rechtbank Noord-Ne-
derland zp Leeuwarden 
2 oktober 2019, rolnr. KG ZA 19-221, 
ECLI:NL:RBNNE:2019:4135
(mr. Biesma)
Noot prof. mr. J.J. van Hees

Fiduciaverbod. Overeenkomst van geldlening 
waarvoor vrachtauto’s als onderpand zijn 
ingebracht heeft geen werkelijke overdracht, 
maar overdracht tot zekerheid tot doel. Geen 
geldige titel van eigendomsoverdracht. 
Verwijzing naar HR 19 mei 1995, 
ECLI:NL:HR:1995:ZC1735 (Sogelease). 

[BW art. 3:84 lid 3]Noot prof. mr. J.J. van Hees

Art. 3:84 lid 3 BW bepaalt dat een rechtshandeling 
die ten doel heeft een goed over te dragen tot ze-
kerheid of die de strekking mist het goed na de 
overdracht in het vermogen van de verkrijger te 
doen vallen, geen geldige titel is voor overdracht 
van dat goed. Deze maatstaf moet wat betreft het 
element “die ten doel heeft een goed over te dra-
gen tot zekerheid” worden gezocht in het ant-
woord op de vraag of de rechtshandeling ertoe 
strekt de wederpartij een zekerheidsrecht op het 
goed te verschaffen dat hem als schuldeiser ten 
opzichte van andere schuldeisers beschermt. 
Strekt de rechtshandeling tot werkelijke over-
dracht (in geval van een zaak: tot eigendomsover-
dracht) en heeft zij derhalve de strekking het goed 
zonder beperking op de verkrijger te doen over-
gaan – en deze aldus meer te verschaffen dan en-
kel een recht op het goed dat hem in zijn belang 
als schuldeiser beschermt –, dan staat art. 3:84 lid 
3 BW daaraan niet in de weg. Dit geldt ook als de 
overeenkomst is gesloten in verband met de ver-
strekking van enige vorm van krediet aan de over-
drager. Een en ander sluit niet uit dat onder bijko-
mende omstandigheden waaruit moet worden 
afgeleid dat het de bedoeling was de in art. 3:84 
lid 3 BW neergelegde regels te ontduiken,  
van ongeldigheid uit hoofde van die bepaling 


