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Microsoft is in een recente uitspraak1 in kort geding veroordeeld tot het verlenen van 
toegang tot de cloudomgeving van de in april gefailleerde Amsterdam Trade Bank. De 
curatoren van Amsterdam Trade Bank deden ten opzichte van Microsoft met succes een 
beroep op artikel 105b Faillissementswet (Fw), dat in 2017 met de invoering van de Wet 
versterking positie curator2 aan de Fw werd toegevoegd. 

Feiten 

Amsterdam Trade Bank (ATB) is een dochter van de Russische Alfa Bank. Alfa Bank en haar 
grootaandeelhouders staan sinds 28 februari 2022 op de sanctielijst van de Europese Unie, die als 
gevolg van de Russische inval in Oekraïne is uitgevaardigd. ATB staat zelf niet op die (Europese) 
lijst, maar sinds 6 april 2022 wel op de sanctielijst van de Verenigde Staten. Op basis van die 
sancties is het aan Amerikaanse bedrijven verboden om diensten te verlenen aan gesanctioneerde 
personen. Aan de sancties moet binnen 30 dagen (dus uiterlijk op 5 mei) uitvoering zijn gegeven. 

Microsoft nam de sancties serieus en ATB merkte dat meteen, namelijk door een mededeling op 9 
april dat het Microsoft-account van ATB "under review" was. Op 12 april en 14 april ging Microsoft 
uiteindelijk over tot afsluiting van alle accounts van ATB. Kort daarna, op 22 april, werd ATB failliet 
verklaard. 

De curatoren zagen zich geconfronteerd met een gefailleerde waarop in ieder geval direct 
Amerikaanse sancties van toepassing waren en waar mogelijk spoedig ook direct Europese 
sancties op van toepassing zouden worden. Curatoren brachten de vermogensbestanddelen 
daarom buiten de door de sancties getroffen structuur, door alle activa onder te brengen in een 
Stichting Vereffening. Daarmee hadden zij echter nog steeds geen toegang tot de administratie, die 
zich overigens niet alleen in de cloudomgeving bij Microsoft bevond, maar ook op de servers van 
branchegenoot Amazon. 

In zijn algemeenheid moeten curatoren zich bij hun aanstelling een beeld kunnen vormen van de 
boedel. Inzage in de administratie en alle overige relevante informatie is daarbij essentieel. Zeker 
als het gaat om een bankinstelling met een flink aantal (23.000) rekeninghouders. Door de 
schorsing van de accounts door Microsoft werd ATB feitelijk helemaal lam gelegd en konden 
curatoren hun taken ook niet uitoefenen. Zij waren dan ook genoodzaakt om maatregelen tegen 
Microsoft te nemen. 

 

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). 

 

http://www.vil.nl
http://www.euroforum.nl/juridisch/juridisch-date/
http://www.vil.nl/nl/disclaimer-blog


 

Bevoegdheden curatoren 

Sinds de invoering van de Wet versterking positie curator heeft de curator uitgebreidere 
bevoegdheden om derden te dwingen om informatie over de gefailleerde te verstrekken. In zijn 
algemeenheid moest de gefailleerde al meewerken aan de afwikkeling van het faillissement, maar 
ten aanzien van derden was de situatie minder duidelijk. Daar waar voorheen een derde 
(bijvoorbeeld een accountant) nog een retentierecht in stelling kon brengen (bijvoorbeeld bij 
onbetaalde facturen), is dat na invoering van genoemde wet niet meer mogelijk. Met de wet zijn de 
navolgende extra bevoegdheden aan de curator toebedeeld of zijn er extra verplichtingen voor de 
gefailleerde ontstaan: 

˃ Indien gefailleerde in het buitenland vermogensbestanddelen heeft, is deze verplicht om de 
curator daarover in te lichten en alle medewerking te verlenen om de curator de 
beschikking te geven over die buitenlandse vermogensbestanddelen (artikel 105 lid 2 Fw). 

˃ De curator kan van de gefailleerde alle medewerking verlangen aan het beheer en de 
vereffening van de boedel, waarbij voor de gefailleerde een plicht geldt om de administratie 
(kort gezegd) volledig en ongeschonden aan de curator over te dragen (artikel 105a Fw). 

˃ De curator kan van derden (onder wie accountants(organisaties)) afdwingen dat zij de 
administratie van de gefailleerde die zij in hun beheer hebben beschikbaar, toegankelijk en 
leesbaar maken. Een beroep op een retentierecht (met name in verband met openstaande 
nota's) is niet mogelijk. Contractueel uitsluiten van deze bevoegdheid kan ook niet: er is 
sprake van dwingend recht (artikel 105b Fw). 

Het juridisch geschil 

De curatoren van ATB beriepen zich ten opzichte van Microsoft uiteraard op artikel 105b Fw. Zij 
meenden op grond van dit artikel recht te hebben op verstrekking van alle informatie in "de cloud" 
en dus op onbelemmerde toegang tot de Microsoft-accounts van ATB. De curatoren stelden 
daarnaast dat Microsoft onrechtmatig handelde, omdat zij inbreuk maakte op het eigendomsrecht 
van ATB op haar eigen administratie. Zij zou te snel de stekker eruit hebben getrokken: Microsoft 
hoefde pas na 5 mei aan de sancties te voldoen, maar sloot alle accounts al medio april. 

Het spoedeisend belang was volgens de curatoren in ieder geval gegeven door het feit dat de 
genoemde 30 dagen-termijn bijna verstreek (het kort geding werd twee dagen voor het verstrijken 
van die termijn behandeld). Daarnaast hadden de curatoren sowieso een spoedeisend belang, 
omdat de afwikkeling van het faillissement door het gebrek aan inzage in de administratie vrijwel 
onmogelijk werd gemaakt. Tot slot wezen zij erop dat met Amazon wel tot een oplossing was 
gekomen en toegang tot de aldaar opgeslagen bestanden was verstrekt. 

Microsoft was van mening dat de Stichting Vereffening zich niet op artikel 105b Fw kon beroepen. 
Deze constructie was volgens Microsoft een opzichtige poging van de curatoren om aan de 
sanctieregels te ontkomen. Het kon ook niet van Microsoft worden gevergd dat zij zich aan grote 
risico's (strafrechtelijke en financiële sancties) zou blootstellen, uitsluitend met het doel om het 
probleem van de curatoren op te lossen. De stelling van de curatoren dat ATB niet op de Europese 
sanctielijst stond was volgens Microsoft weliswaar juist, maar indirect stond zij er volgens Microsoft 
wel op (nu Alfa Bank en de grootaandeelhouders van die bank wel op de Europese sanctielijst 
stonden). Ook de curatoren moesten volgens Microsoft als aan gesanctioneerde personen 
gelieerde personen worden beschouwd. De Microsoft-vennootschappen die in rechte zijn betrokken 
(twee Nederlandse B.V. 's en een Ierse Limited) zijn weliswaar niet in de Verenigde Staten 
gevestigd, maar vanwege de verbondenheid met de Amerikaanse moedervennootschap was 
volgens Microsoft de Amerikaanse sanctieregelgeving ook op deze Europese dochters van 
toepassing. Microsoft gaf toe dat zij als gevolg van de sancties snel was overgegaan tot afsluiting 
van de accounts (eerder dan aan het einde van de 30 dagen-termijn). Microsoft stelde dat van haar 
niet kon worden gevergd dat zij dat nu weer terug zou draaien. 

http://www.vil.nl


 

Het oordeel van de rechter 

Vanwege de spoedeisendheid heeft de Amsterdamse Voorzieningenrechter eerst op 3 mei een 
zogenoemd kopstaartvonnis gewezen. De motivering is twee weken later gevolgd en nog later (4 
augustus 2022) gepubliceerd. De voorzieningenrechter stelt allereerst vast dat er sprake is van een 
spoedeisend belang. Daarbij is de 30 dagen-termijn en het bijna verstrijken ervan niet 
doorslaggevend. Ook anderszins is er voldoende sprake van een spoedeisend belang. 

De rechter maakt korte metten met de standpunten van Microsoft. Microsoft had onder meer 
gesteld dat zij, alvorens de administratie helemaal vrij te kunnen geven, eerst toestemming van de 
bevoegde autoriteit in Ierland en de Verenigde Staten zou moeten vragen om een uitzondering te 
maken op de sanctieregels. De rechter is van mening dat dit zich niet verdraagt met het grote 
belang van de schuldeisers van ATB om tot spoedige afwikkeling van een faillissement te komen. 
De rechter overweegt dat de curatoren te maken hebben met een grote en machtige Amerikaanse 
partij die zeer risicomijdend is en zich daarbij alleen door haar eigen belangen heeft laten leiden. 
Microsoft bleek ook niet goed bereikbaar en het bleef lang in het midden welke Microsoft-
vennootschap zou moeten worden gedagvaard. Microsoft zou "verstoppertje" hebben gespeeld. 
 
De voorzieningenrechter overweegt dat curatoren een wettelijke taak hebben te volbrengen. Zij 
hebben in het kader van de procedure benadrukt dat zij daarbij zoveel als mogelijk de sanctieregels 
zullen naleven. De voorzieningenrechter vindt het niet aannemelijk dat zij met oprichting van de 
Stichting Vereffening en de verzochte toegang van die Stichting tot de administratie in strijd zouden 
handelen met (de geest van of ratio achter) de sanctieregelgeving. De risico's die Microsoft naar 
voren heeft gebracht zijn er volgens de Voorzieningenrechter amper tot niet. Bovendien is het niet 
aannemelijk dat het verlenen van toegang tot de administratie in het kader van een 
faillissement inbreuk op de sanctieregelgeving met zich zou brengen. Het feit dat een gerechtelijke 
veroordeling tot het vrijgeven van de administratie is verzocht, betekent dat de risico's van Microsoft 
verder beperkt zijn: Microsoft moet wel. 

Nu blijkt dat de Nederlandse vennootschappen geen betrokkene zijn, wordt uiteindelijk de Ierse 
Microsoft-vennootschap veroordeeld tot (kort gezegd) het binnen 24 uur na betekening van het 
vonnis verlenen van ongehinderde toegang tot de Microsoft-omgeving (en die toegang ook te 
handhaven). Ook wordt het Microsoft verboden om gegevens die in de cloudomgeving staan 
opgeslagen te vernietigen of de toegankelijkheid hiervan voor curatoren te beperken. De rechter 
legt dwangsommen op van € 10 miljoen per 24 uur na de betekening van het vonnis dat er geen 
ongehinderde toegang is verstrekt en eenzelfde dwangsom indien Microsoft het genoemde verbod 
zou schenden en daarmee informatie zou vernietigen of ontoegankelijk zou maken. 

Conclusie 

Het was al bekend dat artikel 105b Fw geen papieren tijger was. In dit geval blijkt dat het een 
krachtig middel kan zijn om partijen waarvan curatoren zeer afhankelijk zijn voor de deugdelijke 
afwikkeling van faillissementen te dwingen om alle gevraagde informatie te verschaffen, zelfs als de 
ingewikkelde problematiek van de sanctiewetgeving daar doorheen speelt. 

Noten 

1. Vrz. Amsterdam 3 mei 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:2420 (kopstaartvonnis) 
en ECLI:NL:RBAMS:2022:4452 (motivering). 

2. Wet van 22 maart 2017 tot wijziging van de Faillissementswet in verband met de 
versterking van de positie van de curator, Stb. 2017, 124. 
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