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HOOFDSTUK 1

Inleiding

'Is inefficiente rechtvaardigheid
onrechtvaardig ?'

lnsolventierecht dient de doelen te bereiken die eraan worden gesteld. Het
insolventierecht dient de doelen ook op een efficiente wijze te bereiken,
dat wi! zeggen op een manier dat er zo weinig mogelijk kosten mee
gemoeid zijn. Wij zijn druk bezig met het veranderen van onze insolven-
tiewetgeving. De wetgever heeft recent enkele meer en minder ingrijpen-
de wijzigingen ingevoerd en had en heeft diverse staatscornmissies'
ingesteld die hem hierbij adviseren, maar het is onbekend of het insol-
ventierecht effectief en efficient is. Het ontbreekt ons nagenoeg geheel
aan grootschalig (empirisch) onderzoek hiemaar. De vele verzoeken
hierom uit de doctrine' hebben geen gehoor gekregen. Dit boek voorziet
voor een deel in deze lacune.

Dit hoofdstuk vangt aan met de aanleiding voor het onderzoek (§ I),
gevolgd door een beschrijving van het probleem en het doe! van het
onderzoek (§ 2). Het vervolgt met een weergave van de onderzoeksvragen
(§ 3) en de stand van de wetenschap (§ 4). Het besluit met een beschrij-
ving van de onderzoeksmethodologie (§ 5) en een indeling van de
hoofdstukken (§ 6).

O.a. Commissie ter advisering omtrent de eventuele herziening van de Faillisse-
mentwet, ingesteld door de Minister van Justitie bij Besluit van 1 mei 1986, St-
crt. 15 mei 1986, nr. 91 (Cornmissie-Mijnssen, 1989), MDW-Werkgroep Her-
ziening Faillissementswet (Commissie-Raaijmakers, 200 1). MDW staat voor
Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit en de huidige Commissie in-
solventiereeht onder leiding van prof. mr. S.C.J.1. Kortmann ingesteld bij Besluit
van 3 april 2003, Stcrt. 76.

2 Zie o.a. Kortrnann 1999, p. 10 1-102, Kortmann 2000, p. 29, Vriesendorp 1997, p.
71, Winter 1997, p. 208-213, Winter 2000, p. 24-25, Verstijlen 1997, p. 20 e.v.
en Harmsen 2000, p. 58.



Hoofdstuk 1

1 Aanleiding voor het onderzoek

In de afgelopen decennia heeft de wetgever diverse pogingen gedaan om
de huidige Faillissementswet te herzien.' De Faillissementswet die dateert
uit 1893,4 is nog niet vervangen. Dit terwijl sinds 1893 de maatschappij
en de overige wetgeving zoals het burgerlijk recht en handelsrecht,
vennootschapsrecht, arbeidsrecht en fiscaal recht, fundamenteel zijn
gewijzigd.' De Faillissementswet is weliswaar ook op een aantal gebieden
meer en minder ingrijpend gewijzigd," maar loopt niet in pas met deze
wijzigingen.

Alvorens de wetgever de Faillissementswet gaat wijzigen, is het van
belang om te onderzoeken hoe de Faillissementswet in de huidige
veranderde maatschappij en wetgeving functioneert. Op dit moment weet
de wetgever niet of het insolventierecht effectief en efficient is, laat staan
dat hij weet welke wijzigingen hij in de Faillissementswet danwel in
andere wetgeving moet of kan aanbrengen opdat er sprake is van
effectief en efficient insolventierecht.

1.1 Veranderinqen sinds ]893 in voqelvlucht

Thans hebben de overheid en de werknemers een andere rol en positie
dan in 1893 toen de huidige Faillissementswet tot stand kwam. Er is nu
een verzorgingsmaatschappij. Dit alles is vastgelegd en gereguleerd in

3 Hiervan zag niet iedereen de noodzaak in. Zie o.a. A. van Hees 2006, p. 25,
Kortmann 2000, 1: 'De bestaande Faillissementswet is weliswaar meer dan hon-
derd jaar oud, maar er zijn geen aanwijzingen dat deze in de praktijk niet han-
teerbaar is of tot serieuze problemen leidt, ook niet bij het veiligstellen van de
continutteit van levensvatbare (onderdelen van) ondememingen. Molengraaff's
rneesterwerk is centennium-proof gebleken.] ...]' en Winter 1997, nr, 5.

4 Wet van 30 september 1893, 5tb. 140 en is in werking getreden op 1 septembe-r
1896 (Wet van 6 september 1895, 5tb. 155).

5 Vgl. Commissie Mijnssen, p. 22 en MDW-Eindrapport 2001, p. 14.
6 Tot de meer ingrijpende wijzigingen kunnen worden genoemd: de bij Wet van

16 mei 1925, 5tb. 192 ingevoerde mogelijkheid om ook nadat de verificatiever-
gadering is gehouden - en de boedel in staat van insolventie verkeert wanneer
geen akkoord werd aangeboden - het bedrijf van de gefailleerde voort te zetten,
de aanpassingen in het kader van de bestrijding van misbruik van rechtsperso-
nen (Kamerstukken 16631; 5tb. 1986, 275); invoering van het nieuwe vermo-
gensrecht per 1 januari 1992 (Kamerstukken 16593, 19528 resp. 21418; 5tb.
1986,295,5tb. 1991,198 resp. 5tb. 1991, 199); invoering Wet Schuldsanering
Natuurlijke Personen (WSNP) in 1998; bestrijding misbruik faillissementen om
werknemers te ontslaan (Kamerstukken 27 469, 5tb. 2002, 215 en 5tb. 2002,
245), invoering van de vereenvoudigde afwikkeling van het faillissement in 2002
(Kamerstukken 27 199, 5tb. 2002, 185), inwerkingtreding Europese insolventie-
verordening en de bcvordering van de effectiviteit van surseance van betaling
(Kamerstukken 27 244, 5tb. 2004, 614 en 5tb. 2005, 10).
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lnleidinq

een uitvoerig stelsel van arbeids-, sociale zekerheids- en belastingwetge-
ving en regelgeving. Hierdoor hebben de overheid en de werknemer een
relatief sterkere positie. Op het terrein van het insolventierecht komt dit
bijvoorbeeld tot uiting in de opdracht van de Eurapese wetgever in
Richtlijn 2001/23/EG aan de Nederlandse wetgever am maatregelen te
nemen ten behoeve van de werknemers ter voorkoming van misbruik van
faillissementsrecht.

De veranderde maatschappij heeft oak een andere ral en positie met zich
mee gebracht voor de Belastingdienst, het UWV en de concurrente
schuldeisers. Op grand van voornoemde wet- en regelgeving dient een
bedrijf tal van premies en belastingen af te dragen aan de Belastingdienst
en het UWV en hebben de Belastingdienst en het UWV een scala aan
rechten en preferenties verkregen om hun vorderingen voldaan te
krijgen. Dit alles maakt dat de werknemers, de Belastingdienst en het
UWV7 nu belangrijke spelers zijn in een insolventiepracedure van een
bedrijf. De rechtspositie van de concurrente schuldeisers is navenant
verzwakt."

In onze huidige maatschappij bestaat er een andere opvatting over de
functie van een bedrijf dan in 1893. Een bedrijf mag zijn winststreven
voorop stellen, maar dient dit op een maatschappelijk verantwoorde wijze
te doen. Dit is onder meer verankerd in wet- en regelgeving over de
positie van bedrijven, bestuurders, milieu, verslaggeving en corporate
governance. Bovendien bestaan er thans meer rechtsvormen waarin een
onderneming kan worden gedreven dan in 1893.

Verder hebben zich op het gebied van zekerheden en financieringsvor-
men belangrijke ontwikkelingen voorgedaan sinds de totstandkoming
van de Faillissementswet. Het pand- en het hypotheekrecht bestonden
weliswaar al in 1893, maar er bestond toen geen stil pandrecht. De pand-
en hypotheekhouder hebben nu een belangrijker rol dan in 1893. Tegen-
woordig bestaan er verder nieuwe financieringsvormen waarbij slechts
het economische eigendorn bij de schuldenaar berust en het juridische
eigendorn bij de financier. Hierbij valt te denken aan financial lease,
eigendomsvoorbehoud en huurkoop. De Faillissementswet uit 1893 heeft
geen rekening gehouden met deze veranderingen.

Bovenal heeft zich in de praktijk naast de formele insolventieprocedures
van faillissement, surseance van betaling en - sinds 1 december 1998 -

7 Hierbij dient te worden opgemerkt dat vanaf 2006 de heffing en de invordering
van de werknemerspremies is overgegaan van her UWV naar de Belastingdienst
ex artt. 57 en 60 Wfsv.

8 Vgl. MDW-Eindrapport 2001 p. 7 en p. 16.

3



HooJdstuk J

de schuldsanering natuurlijke personen, een aantal informele insolventie-
procedures voor bedrijven ontwikkeld. Zo is een van de wijzen waarop
multinationals orngaan met (dreigendel insolventie: het verplaatsen van
(een deel van) hun activiteiten naar andere landen die een andere maat-
schappelijke context hebben. Verder is er bij het MKB-bedrijf de zoge-
noemde informele reorganisatie onder leiding van de zogenaamde
huisbank ontstaan. Dit houdt in dat het bedrijf samen met de huisbank de
onderneming tracht te saneren. Uit onderzoek blijkt dat dit veelvuldig
voorkomt en effectief lijkt te werken.'

1.2 Veranderingen in Faillissementsioet in vogelvlucht

De Faillissementswet uit 1893 voorzag en voorziet in twee formele
insolventieprocedures" de surseance van betaling en de faillissements-
procedure.

De surseance van betaling had en heeft een continuiteitsfunctie. II De
surseance was bedoeld voor gevallen waarin 'de zaken van den schulde-
naar levensvatbaarheid hebben en slechts tijdelijk zijn vastgeraakt.:" De
surseance voorziet in een reorganisatie van de onderneming binnen
dezelfde juridische eenheid. Echter de surseance werkte niet geed en men
maakte hiervan weinig gebruik." Deze regeling biedt kennelijk onvol-
doende mogelijkheden om een reorganisatie van de onderneming door te
voeren. Hierdoor eindigt een surseance vaak spoedig in een faillisse-
merit."
De surseance treft bovendien aileen de concurrente vorderingen. De
andere vorderingen - preferente en door zekerheden gedekte schulden -
dienen te blijven worden voldaan in een surseance. Vaak is de sursiet
hiertoe niet in staat. De surseance kent slechts een beperkte bepaling

9 Zie hoofdstuk zeven.
10 Ik laat hier de invoering van de Wet Schuldsanering NatuurJijke Personen

(WSNP) in 1998 buiten beschouwing. Een natuurJijke persoon die een bedrijf
voert kan gebruik maken van de WSNP om zijn onderneming te Jiquideren en/of
(een deeJ van) de onderneming going concern te verkopen aan een derde, dan-
wel om zijn ondememing binnen dezelfde juridische eenheid te reorganiseren.

11 Aldus ook o.a. Kortmann 2000, p. 27.
12 Van der Feltz II, p. 336.
13 Zie o.a. Van Amsterdam 2004, p. 36 e.v. en de aldaar genoemde CBS-cijfers.
14 Een reden waarom de surseance eindigt in een faillissementsprocedure die niet is

gelegen in de werking van de surseance, is de volgende. Krachtens art.
2:136/246 BW is het bestuur van een NV/BV niet bevoegd am zonder opdraeht
van de algemene vergadering van aandeelhouders het faillissement van de
NB/BV aan te vragen. Door surseance aan te vragen omzeilt het bestuur deze re-
gel. Het bestuur beoogt dan niet daadwerkeJijk gebruik te maken van de surse-
anee, maar van de failIissementsprocedure [zie hierover Ophof 1993, p. 6).

4



In/riding

omtrent het beeindigen van arbeidsovereenkornsten." Art. 239 FW.16 kan
niet worden beschouwd als een effectief instrument om het personeelsbe-
stand te saneren. Art. 239 Fw. bepaalt weliswaar dat de bewindvoerder
niet gehinderd is door de ontslagverboden en dat de ontslagtermijnen
beperkt worden tot in beginsel zes weken, maar de andere bepalingen
betreffende de opzegging van een arbeidsovereenkomst blijven onver-
minderd van kracht. Zo dient tijdens de surseance aan de rechter of aan
het UWV toestemming te worden verzocht om een arbeidsovereenkomst
te beeindigen. Bovenal blijven de bepalingen van art. 7:662 e.v. BW van
toepassing. Dit houdt in dat bij een overgang van ondememing in
surseance werknemers van rechtswege mee overgaan naar de verkrijger.
Dit in tegenstelling tot de faillissementssituatie waarop deze regelgeving
niet van toepassing is (art. 7:666 BW). Een ander nadeel van de surseance
houdt verband met het openbare karakter ervan. De tijdeJijke liquiditeits-
verruiming, die het bedrijf krijgt door de bevriezing van de concurrente
vorderingen, wordt vaak teniet gedaan door het liquiditeitsverkrappend
effect van het wegvallen van leverancierskrediet en de door de surseance
veranderende betalingsmoraal van de debiteuren van de sursiet." Teele-
veranciers, daaronder begrepen openbare nutsbedrijven: gas en elektrici-
teit, communicatieverkeer, willen ten minste contante betaling van
nieuwe leveranties, of vooruitbetaling, storting van deposito's en/of
afgifte van bankgaranties. Voorts zijn er nog leveranciers die zelf beta-
ling van 'bevroren' vorderingen eisen en weigeren verder te leveren als
aan die eis niet wordt voldaan. Voor wat betreft openbare nutsbedrijven
is dat door de Hoge Raad" aanvaard. Een ander gevolg van de surseance
is dat de debiteuren hun schulden niet meer aan de sursiet voldoen. Een
deel betaalt simpelweg niet en een ander deel heeft duurovereenkomsten
met de sursiet. Door niet te betalen, hopen ze zich in te dekken voor het
risico dat er van de kant van de sursiet niet meer aan de verplichtingen
wordt voldaan. Zij kunnen zich alsdan beroepen op verrekening. Nog een
ander deel stelt dat de sursiet zijn prestatie niet deugdelijk heeft verricht
en weigeren daarom te betalen."

In 2005 heeft de wetgever de surseance gewijzigd om het reorganiserende
vermogen hiervan te vergroten." Er zijn wijzigingen aangebracht o.a. ter

15 lie ook Ophof 1993, p. 8.
16 Oit artikel is gewijzigd door de Wet van 14 mei 1998, Stb. 1998, 300 (Wet

flexibiliteit en zekerheid).
17 lie ook Ophof 1993, p. 9.
18 HR 20 maart 1981, NJ 1981, 640.
19 lie Ophof 1993, p. 9.
20 Wet van 24 november 2004 tot wijziging van de Faillissementswet in verband

met het bevorderen van de effectiviteit van surseance van betaling en faillisse-
ment, i.w.g. op 15 januari 2005 (Kamerstukken 27 244, Stb. 2004, 614 en Stb.
2005, 10) afkoelingsperiode en de bepalingen omtrent een akkoord.
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zake van de opzegbevoegdheid van de leverancier van water, elektriciteit
of verwarming (art. 237b Fw.), de (duur van de) afkoeltngsperiode (art.
241a-c Fw.) en de bepalingen omtrent een akkoord (art. 268, 268a Fw.).
Er zijn mij echter geen empirische gegevens, noch publicaties bekend
waaruit blijkt dat de surseance nu beter werkt.

De faillissementsprocedure had van oorsprong alleen een liquidatiefunc-
tie:

'De instelling van het faillissement beoogt niets anders dan, bij staking van
betaling door den sehuldenaar, diens vermogen op eene billijke wijze onder al
zijne sehuldeisehers, met eerbiediging van ieders reeht te verdelen, en het
geheele samenstel der bepalingen, welke in eene faillietenwet worden gevon-
den, heeft geen ander doel dan die billijke verdeeling voor te bereiden, te
waarborgen en te bewerkstelligen ...'21

Hoewel de faillissementsprocedure in beginsel gericht was op liquidatie,
bood en biedt de Faillissementswet toch de mogelijkheid de onderneming
in faillissement voort te zetten" en tot een akkoord te komen. Dit alles
niet van harte. Uit de wetsgeschiedenis blijkt de angst voor voortzetting
van het bedrijf ten koste van schuldeisers en het te lichtvaardig aanvra-
gen van een faillissement." Meer dan honderd jaren later wordt over de
continulteitsfunctie van de faiIlissementsprocedure heel anders gedacht.

De continuiteitsfunctie van de faiIlissementsprocedure lijkt nu haar
belangrijkste en maatschappelijk meest wenselijke functie. De faillisse-
mentsprocedure lijkt deze continulteitsfunctie van de surseance te hebben
overgenomen. Niet zozeer doordat er sprake is van behoud van ondeme-
ruing in dezelfde juridische eenheid, door middel van een akkoord. Het
gaat vooral om het fenomeen doorstart. Hierdoor blijft (een deel van) de
ondememing van een bedrijf behouden, terwijl de schuldenaar liquideert.
Dit gebeurt door de verkoop van (een dee1 van) de activa van het bedrijf
going concern.

Deelonderzoeken wijzen uit dat er in 63% tot 660(024 van de faillissemen-
ten van bedrijven sprake is van behoud van een (deel van de) onderne-
mingo Mede in het licht van deze nieuwe functie van de
faillissementsprocedure en gelet op de voornoemde maatschappelijke
context, heeft de Hoge Raad de doelen van de faillissementsprocedure
uitgebreid. De curator dient nu niet alleen maximalisatie van de opbreng-

21 Van der Feltz I, p. 27.
22 Zie artt. 98 Fw. en 173 e.v. Fw.
23 Zie Ophof 1993, p. 14-15 en Van der Feltz II, p. 58 en p. 57.
24 Zie hoofdstuk twee, paragraaf een,
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sten voor de gezamenlijke schuldeisers na te streven, conform zijn
oorspronkelijke functie. Hij dient ook de maatschappelijke doelen:
behoud van onderneming en werkgelegenheid, na te streven." Ook de
wetgever heeft bepalingen in de faillissementsprocedure opgenomen die
zien op deze continuiteitsfunctie. Belangrijke voorbeelden zijn: de
gewijzigde regeling van het akkoord, de afkoelingsperiode en de bepalin-
gen die de bevoegdheden van de leveranciers van gas, water en elektrici-
teit beperken."

Niet aileen de Nederlandse wetgever, maar ook de Europese, heeft de
faillissementsprocedure een aantal maatschappelijke functies toegedicht.
De Nederlandse wetgever heeft op last van de Europese wetgever"
maatregelen genomen ter voorkoming van misbruik van faillissementen
om werknemers te ontslaan." De faillissementsprocedure dient nu aan de
voorwaarde te voldoen: het voorkomen van misbruik van faillissements-
recht. De wetgever richt zich tegenwoordig ook op het voorkomen van
faillissementsfraude. Naar aanleiding van de motie van de Tweede
Kamerleden Douma, Weekers en De Vries" heeft de Minister van lustitie
een actieplan bestrijding faillissementsfraude opgesteld." Voorts heeft die
motie geleid tot nader onderzoek door het HSI. De conclusie van dit
onderzoek is dat er in 43% van de faillissementen van rechtspersonen
sprake was van onregelmatigheden, waarvan in bijna 25% zelfs fraude."

25 Zie hoofdstuk twee, paragraaf een,
26 Wet van 24 november 2004 tot wUziging van de Faillissementswet in verband

met het bevorderen van de effectiviteit van surseance van betaling en faillisse-
ment, Lw.g. op 15 januari 2005 (Kamerstukken 27 244, Stb. 2004, 614 en Stb.
2005, 10): artt. 37b, 63a e.v., art. 145-146 Fw. In de MvT van de Wet van 24
november 2004 wordt opgernerkt over de afkoelingsperiode: 'De regeling van de
afkoelingsperiode [...J is op I januari 1992 in werking getreden. Al in de memo-
rie van toelichting van het toen ingevoerde artikei 63a is opgernerkt dat de cura-
tor na faillietverklaring tijd nodig heeft om zich een oordeel te vormen over de
vraag welke goederen in de boedel vaUen of welke goederen hij wil behouden,
bijvoorbeeld in verband met een mogelijke voortzetting of verkoop van het be-
drijf (ParI. Gesch. Wijziging Rv. e.a.w., Inv. 3,5, 6, p. 1414). [...J Het bevorderen
van de continuiteit van een ondememing was niet de primaire doelstelling van
de invoering van de artikelen 63a en 241 a. Toch kan de afkoelingsperiode in be-
langrijke mate bijdragen aan het welslagen van pogingen om het bedrijf te con-
tinueren' (Kamerstukken 111999/2000,27244, nr. 3, p. 6, (MvT)).

27 Europese Richtlijn betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij
de overgang van ondememingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen
of vestigingen (PbEG 2001, L 82 van 22 maart 2001).

28 Kamerstukken 27 469, Stb. 2002, 215 en Stb. 2002, 245.
29 Zie o.a. Kamerstukken II 2003-2004, 27 244, nr. 14 en 15 (Motie van Douma,

Weekers en Jan de Vries].
30 Kamerstukkrn II 2003-2004, 27 244, nr. 18, 22 (Actieplan bestrijding faillisse-

mentsfraude) en 25.
31 Er bestaat geen wettelijke omschrijving van het begrip fraude. Voor de invuUing

van dit begrip door de onderzoekers van het HSI verwijs ik naar hoofdstuk vier.

7



Hoofdstuk ]

Een van de aanbevelingen is: 'De curator zou een soort publieke functio-
naris moeten worden met ook een (deels) publiekrechtelijke taak en
financiele middelen van de overheid.:" De Commissie insolventierecht
heeft in haar advies opgenomen dat de curator" een verantwoordelijk-
heid heeft bij de bestrijding van faillissementsfraude. Hij is verplicht de r-
c in te lichten indien hij een redelijk vermoeden heeft van een strafbaar
feit." Het lijkt erap dat hierdoor in de toekomst de faillissementsprocedu-
re geen drie doelen, maar vier doelen krijgt: het maximaliseren van de
opbrengsten van de gezamenlijke schuldeisers, behoud van onderneming
en werkgelegenheid" en het voorkomen van faillissementsfraude.

1.3 Formele en informele insoluentieprocedures

Uit het voorafgaande blijkt dat de wijzen waarap bedrijven liquideren en
reorganiseren nu sterk verschillen met die uit de 19<eeuw. De formele
insolventiepracedures hebben een ander karakter en meerdere doelen
gekregen. De surseance wordt weinig gebruikt en blijkt in het overgrote
deel van de gevallen niet meer dan een voorportaal van het faillissement
te zijn." De faillissementsprocedure lijkt de continurteitsfunctie van de
surseance te hebben overgenomen. De faillissementspracedure heeft
daarnaast als extra doel gekregen het nastreven van maatschappelijke
doelen." Bovendien dient zij bij het nastreven van haar doelen misbruik
van faillissementsrecht te voorkornen." Het is thans niet duidelijk of de
faillissementsprocedure de aan haar gestelde doelen bereikt. Bovenal is
het onbekend of, en welke instrumenten van de faillissementsprocedure
de wetgever dient te veranderen, am te bereiken dat de faillissementspro-
cedure deze doelen (in meerdere mate) bereikt, zander dat er sprake is
van misbruik. Verder is er een verschuiving van de spelers binnen het

32 lie hoofdstuk vier.
33 De Commissie insolventierecht spreekt niet over curator, maar over bewind-

voerder. In haar brief van 13 april 2005 heeft de Cornmissie insolventierecht de
Minister van Justitie gemformeerd dat in het voorontwerp er geen prccedureel
onderscbeid meer zal bestaan tussen het faillissernent, de surseance van beta-
ling en de schuldsaneringsregeling. In plaats daarvan komt een uniforme insol-
venrieprocedure, waarbinnen zowel reorganisatie van de onderneming als
liquidatie van bet vermogen van de schuldenaar mogelijk is. Het bestuur van de
insolvente boedel komt dan in handen van de bewindvoerder (zie brief d.d. 13
april 2005 (Bijlage bij Kamerstukken II (2004-2005), 27 244, nr. 24)).

34 lie Advies van de Commissie insolventierecht van 29 juni 2006, p. 4.
35 In beginsel laat de Hoge Raad ook de ruirnte voor andere maatschappelijke

doelen dan behoud van onderneming en werkgelegenheid. In dit boek beperk ik
mij tot deze twee.

36 Vgl. Ophof 1993, p. 6, Advies van de Commissie insolventierecht van 29 juni
2006, p. 3, zie Van Amsterdam 2004 p. 35-36.

37 lie hoofdstuk twee, paragraaf een.
38 lie hoofdstuk drie.
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faillissement. Naast financier (bank) zijn het vooral de Belastingdienst en
het UWV die een belangrijke rol spelen in het faillissement. De laatste
zijn schuldeisers met een maatschappelijke doelstelling.

De hiervoor geschetste ontwikkeling van 1893 tot heden is in figuur 1
beknopt weergegeven."

Figuur 1
De maatschappij, de spelers en de doelen en voonoaarde van de faillisse-
mentsprocedure anna 1893 en nu

Faillissementsprocedure anna 1893

Maatschappij ~ Participanten ~ Recht ~ Doel ~ Wetgever en HR

schuldenaar
schuldeisersnationaal

belastingrecht

maximalisatie
opbrengsten

Nederlandse
wetgeverfaillissementsrecht

Hoge Raad
vermogensrecht

internationaal recht maximalisatieverzorgings- aandeelhouders
opbrengsten Nederlandsestaat schuldenaar sociaal zekerheidsrecht

werknemers- schuldeisers arbeidsrecht behoud
Wetgever

reehten werknemers
vermogensrecht ondememinginternationali- bank Europese

sering Uwv faillssementsrecht behoud
wetgever

aard van het Belastingdienst werkgelegenheid
ondernemen multinationals belastingrecht Hog. Raad

ondernemingsrecht

voorkomen
misbruik

Maatschappij ~ Participanten -. Recht .- Doel"- Wetgever en HR

Faillissementsprocedure heden

Naast de zojuist geschetste veranderingen, heeft zich sinds 1893 nog een
andere belangwekkende ontwikkeling voorgedaan. Parallel aan de
faillissementsprocedure zijn verschillende individuele procedures ant-
staan. Door de ontwikkeling van het pand- en hypotheekrecht, door de
toename van de schulden aan de Belastingdienst waarvoor hij een
voorrecht heeft, door de WBA en door het ontstaan van het onderscheid
tussen economisch en juridisch eigendom zijn er schuldeisers die parallel
aan de faillissementsprocedure individuele verhaalsprocedures hebben
gekregen. Hierin streven individuele schuldeisers hun individuele belan-

39 Alle in dit boek opgenomen schematische weergaven geven een eenvoudige
weergave van een deel van de werkelijkheid en pretenderen geen volledigheid.
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gen na. De vraag is of zij op deze wijze de collectieve doelen van de
faillissementsprocedure aantasten. In figuur 2 is dit schematisch weerge-
geven.

Figuur 2
Individuete procedures die parallel [open aan de faillissementsprocedure

Onafhankelijke
curator

Belangen
behartigers:

Belang: Collectieve Belangen

Spelers:

Spelers:

Overige
schuldeisers

Belastingdienst
UWV

Overige
schuldeisers

Belastingdienst
UWV

Belang: Individuele Belangen

"T1
21.
(ii'
1/1
CD
3
CD
;j-1/1
"0ao
CDc.
e
(jJ

;j
c.
<'c:r:::
CD
CD
"0a
(')
CDc.
r:::
(jJ
III

Daarnaast zijn er in de praktijk diverse informele procedures ontwikkeld,
waarmee reorganisatie van de onderneming wordt nagestreefd. In het
bijzonder gaat bet dan om de informele reorganisatie onder leiding van
de huisbank." In deze procedure spelen huisbank en de Belastingdienst
(en het UWV) door de WBA een belangrijke ro!. De vraag is of in deze
informele reorganisatie ook de collectieve doelen van de faillissements-
procedure worden bereikt of alleen de individuele belangen van de

40 Zie hoofdstuk zeven, paragraaf een.
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hoofdrolspelers. In figuur 3 zijn de spelers en hun belangen beknopt
weergegeven.

Piguur 3
De spelers in de informele reorganisatie

Individuele Belangen

Aandeelhouders Werknemers

Schuldeisers
klein/groot

2 Probleem en doe! van het onderzoek

Belastingdienst
UWV

Schuldenaar

Zoals uit het voorafgaande blijkt, sluit de Faillissementswet niet meer aan
bij de veranderende maatschappij. Resumerend: de surseance functioneert
niet goed en er wordt weinig gebruik van gemaakt. De faillissementspro-
cedure, die oorspronkelijk was bedoeld om niet-levensvatbare bedrijven
effectief te liquideren, Iijkt de continuiteitsfunctie van de surseance te
hebben overgenomen. Aan de faillissementsprocedure zijn door de Hoge
Raad (en de wetgever) ook maatschappelijke doelen gesteld: het nastre-
yen van het behoud van de onderneming en de werkgelegenheid. Verder
heeft de Europese wetgever de voorwaarde gesteld: het voorkomen van
misbruik van faillissementsrecht. Voorts zijn er in de loop van de tijd,
parallel aan de faillissementsprocedure, een aantal individuele verhaals-
procedures ontstaan die de collectieve doelen van de faillissementsproce-
dure lijken aan te tasten. Verder heeft zich door de jaren heen naast de
formele insolventieprocedures de zogenoemde informele reorganisatie
ontwikkeld. Hierin reorganiseert de schuldenaar onder leiding van de
huisbank zijn bedrijf.

Het probleem is dat de wetgever door beleid en regelgeving de door hem
geformuleerde doelen (meer) wenst te bereiken, maar dat het momenteel
onbekend is of deze doelen worden bereikt, tegen zo min mogelijk
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kosten, in de faillissementsprocedure en/of in de informele reorganisatie.
Daamaast is het onbekend of de faillissementsprocedure haar doelen
bereikt onder de door de Europese wetgever gestelde voorwaarde: het
voorkomen van misbruik van faillissementsrecht. Met andere woorden,
het is onbekend of er sprake is van effectief en efficient insolventierecht.
Voorts is het onbekend welk beleid of regelgeving de wetgever dient te
formuleren opdat hij zijn doelen (beter) en op een efficiente wijze bereikt.

Wat betreft de efficientie is gebleken dat ik, mede bij gebrek aan concrete
meetgegevens, niet in staat ben om een groot deel van de onderzochte
aspecten van de faillissementsprocedure en de informele reorganisatie
kwantitatief door te rekenen op hun kosteneffect. Uiteraard heb ik wei bij
het kostenaspect en de financiering van de diverse facetten van het
insolventierecht stilgestaan. Waar mogelijk doe ik kwalitatieve uitspraken
over de efficientie van het insolventierecht en de financiering van de
diverse doelen van het insolventierecht. Wat betreft het insolventierecht
heb ik mij beperkt tot de faillissementsprocedure en de informele reorga-
nisatie. Hiervan heb ik de doelen onderzocht en een tweetal aspecten:
toezicht en schuldeisersbenadeling.

Het onderzoek beoogt antwoord te geven op de vraag: zijn de insolven-
tieprocedures voor bedrijven in financiele moeilijkheden effectief en
efficient. Indien dit niet het geval is, op welke wijze kan dit worden
bereikt.

3 Onderzoeksvragen

De probleemstelling is onderverdeeld in tien onderzoeksvragen, waarvan
somrnige zijn onderverdeeld in subonderzoeksvragen. Deze zijn opgeno-
men in bijlage twee van dit boek. Hieronder licht ik de onderzoeksvragen
toe, waarbij ik sarnenhangende vragen gezamenlijk behandel.

3.1 Fsillissementsprocedure

3.1.1 Be/ang en functie Jaillissementsprocedure

De eerste twee onderzoeksvragen zijn: Bereikt de faillissementsprocedure
de aan haar gestelde doelen en hoe groot is het maatschappelijke belang
van de faillissementsprocedure. De aan de faillissementsprocedure
gestelde doelen zijn: maximalisatie van de opbrengsten voor de geza-
menlijke schuldeisers en behoud van onderneming en werkgelegenheid.
Momenteel is het antwoord op deze vragen onbekend.
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3.1.2 Voorwaarde

De derde en vierde onderzoeksvragen hebben betrekking op de bestrij-
ding van mogelijk misbruik van de faillissementsprocedure. Deze zijn: in
hoeverre voldoet de faillissementsprocedure aan de voorwaarde: Ret
voorkomen van misbruik van faillissernentsrecht en hoe kan de faillisse-
mentsprocedure beter aan deze voorwaarde voldoen. De Europese wetge-
ver heeft zijn sociale beleid zoals verwoord in de Europese Richtlijn
betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij de over-
gang van ondernemingen of vestigingen opgelegd aan de Nederlandse
wetgever." Deze Richtlijn verplichtte de Nederlandse wetgever tot de
keuze: automatische overgang van de arbeidsovereenkomst binnen het
faillissement of maatregelen nemen ter voorkoming van misbruik van
een faillissementsprocedure. Als voorlopige keuze heeft de Nederlandse
wetgever gekozen om een tweetal maatregelen te incorporeren in de
faillissementsprocedure ter voorkoming van misbruik van faillissements-
recht. Hiermee heeft de Europese wetgever als het ware aan de Neder-
landse faillissementsprocedure een voorwaarde opgelegd: het voorkomen
van misbruik van faillissementsrecht. Dit onderwerp is nagenoeg onont-
gonnen gebied. In de juridische wetenschap bestaat geen eenduidige
definitie van het begrip misbruik van faillissernentsrecht," laat staan dat
er inzicht bestaat in of er momenteel veel misbruik voorkomt, of de
huidige instrumenten effectief zijn en hoe het (eventuele) misbruik kan
worden bestreden.

3.1.3 Schuldeisersbenadetinq en toezicht

De vijfde en zesde onderzoeksvragen zijn: Kunnen wijzigmgen in de
faillissementsprocedure ten aanzien van de instrumenten die de gevolgen
van schuldeisersbenadeling tegengaan en die zien op het toezicht ertoe
leiden dat de faillissementsprocedure (beter) voldoet aan haar doelen.

De wetgever kan meerdere instrumenten kiezen om de effectiviteit van de
faillissementsprocedure te verbeteren. Ik heb gekozen voor de instrumen-
ten die de gevolgen van schuldeisersbenadeling tegengaan en voor de
instrumenten die betrekking hebben op het toezicht in de faillissements-
procedure. Deze onderwerpen staan momenteel in de belangstelling van
de politiek en de doctrine. De veronderstelling leeft hier dat een verbete-
ring van deze instrumenten de effectiviteit van de faillissementsprocedure
zal vergroten. Daarnaast richt de wetgever zich momenteel ter verbete-
ring van de faillissementsprocedure op de instrumenten die de gevolgen

41 Richtlijn 2001/23/EG, PbEG 2001, L 82 van 22 maart 2001.
42 Zie hoofdstuk drie.
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van bestrijding van schuldeisersbenadeling tegengaan en op het toe-
zicht." Op dit moment weet de wetgever echter niet of de instrumenten
die schuldeisersbenadeling tegengaan, effectief of ineffectief zijn, laat
staan dat geduid kan worden of wijzigingen in de Faillissementswet dan
weI in andere wetgeving aangebracht zou moeten worden om deze
instrumenten eventueel meer effectief te maken. Er bestaat weliswaar de
nodige jurisprudentie en literatuur over de instrumenten, die de curator
heeft om de gevolgen van schuldeisersbenadeling weg te nemen, maar
daarin worden voomoemde vragen niet beantwoord. Verder heeft de
Commissie insolventierecht in haar advies aan de wetgever reeds een
ander systeem van toezicht voorgesteld." Er bestaat echter geen onder-
zoek naar de vraag of het huidige toezicht functioneert danwel of een
verbetering van het toezicht zal leiden tot een effectievere faillissements-
procedure.

3.1.4 Parallelle procedures

De zevende onderzoeksvraag ziet op de individuele verhaalsprocedures,
die parallel lopen aan de faillissementsprocedure: Welke individuele
verhaalsprocedures die parallel lopen aan de faiIlissementsprocedure
hebben een negatief effect op de doelen van de faillissementsprocedure?

De faillissementsprocedure is niet de enige procedure waarin de belangen
van de schuldeisers worden behartigd. Tijdens het faillissement bestaan
er, naast de collectieve faillissementsprocedure, nog verschillende
verhaalsprocedures waarin bepaalde individuele schuldeisers hun eigen
belangen kunnen nastreven. Te denken valt aan de individuele verhaals-
uitoefening door de separatisten (pand- en hypotheekhouder) ter zake
van het vermogen van de schuldenaar en van de Belastingdienst ter zake
van het vermogen van derden (bodemrecht, WBA). Uitoefening van de
rechten van deze schuldeisers in die procedures kan de belangen van de
faillissementsprocedure aantasten: het belang van de gezamenlijke
schuldeisers van maximalisatie van de opbrengsten, het behoud van de
ondememing en van de werkgelegenheid. De spelers die betrokken zijn
bij deze procedures lijken vrij spel te hebben om hierin hun individuele
belangen te behartigen al dan niet in strijd met het collectieve belang.
Tot op heden ontbreekt onderzoek hiemaar.

43 Zie de hoofdstukken vier en vijf.
44 Zie hoofdstuk vijf.
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3.2 Iniormele reorgsnisatie

3.2.1 Belanq en functie informele reorganisatie

De achtste en neg ende onderzoeksvragen hebben betrekking op de
informele reorganisatie: Hoe groot is het maatschappelijke belang van de
informele reorganisatie? In hoeverre bereikt de informele reorganisatie de
doelen van de faillissementsprocedure? De wetgever richt zich momenteel
vooral op de formele insolventieprocedures, teneinde bij de levensvatbare
bedrijven de maatschappelijke doelen, behoud van onderneming en van
werkgelegenheid, en de maximalisatie van opbrengsten te bereiken en om
een vereffeningprocedure te bieden voor niet levensvatbare bedrijven.
Het is echter onbekend of (levensvatbare) bedrijven wel kiezen voor de
faillissementsprocedure als middel om te reorganiseren of dat deze
meestal de weg van de informele reorganisatie inslaan. Indien men de
data uit dit onderzoek afzet tegen het weinige onderzoek dat er momen-
teel bestaat over deze procedure, dan lijkt het dat de doelen van de
faillissementsprocedure juist het meest in de informele reorganisatie
spelen, terwijl de spelers in de informele reorganisatie vrij spel hebben
om hun individuele belangen te behartigen, al dan niet in strijd met de
collectieve belangen. Ik beperk mij in dit onderzoek tot de bovenge-
noemde onderzoeksvragen en ik laat de relatie tussen de informele
reorganisatie en de formele insolventieprocedures in Nederland onbe-
sproken. Alhoewel deze relatie bijzonder interessant is, kom je mijns
inziens aan de bespreking van deze relatie voor de Nederlandse situatie
niet toe. De reden hiervan is, dat momenteel de werking van de informele
procedures nog grotendeels onbekend is.

3.2.2 Arbeidsrecht en toezicht

De tiende en laatste onderzoeksvraag is: kunnen wijzigmgen in het
toezicht en arbeidsrecht ertoe leiden dat de informele reorganisatie deze
doelen in meerdere mate bereikt. Indien de wetgever de belangen van de
gezamenlijke schuldeisers, de werkgelegenheid en het behoud van
onderneming wil behartigen, rijst de vraag of hij zich niet juist moet
rich ten op de aspecten van de informele reorganisatie in plaats van de
formele insolventieprocedure. Omwille van de praktische uitvoerbaarheid
van dit onderzoek heb ik net als bij de faillissementsprocedures ervoor
gekozen de bespreking te beperken tot enkele onderwerpen. In dit
verb and heb ik gekeken naar het toezicht, omdat dit element in de
huidige stand van de wetenschap nagenoeg onopgernerkt is, terwijl in
deze procedure de insolventie feitelijk onder leiding staat van de huis-
bank. Dit zijn individuele schuldeisers die in beginsel eigen individuele
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belangen 45 nastreven. Daamaast heb ik gekozen voor het arbeidsrecht,
aangezien bij mijn analyse van de formele faillissementsprocedure is
gebleken dat het huidige ontslagrecht geen faciliteiten heeft voor een
bedrijf in financiele moeilijkheden, waardoor een informele reorganisatie
wordt bemoeilijkt." Hierdoor is de vraag gerezen in hoeverre een wijzi-
ging hiervan de informele reorganisatie kan verbeteren.

4 Stand van de wetenschap in vogelvlucht

Deze paragraaf geeft in vogelvlucht de stand van de wetenschap met
betrekking tot bovenstaande onderzoeksvragen weer. In de volgende
hoofdstukken volgt bij de bespreking van de afzonderlijke onderzoeks-
vragen een uitvoeriger beschrijving van de stand van de wetenschap.

Het blijkt dat empirisch onderzoek vrijwel niet bestaat over de vraag of
de faillissementsprocedure in Nederland al dan niet haar doelen bereikt,
naar het maatschappelijke belang van de faillissernentsprocedure en of
misbruik van faillissementsrecht wordt voorkomen. Er bestaat hierover
ook weinig recent literatuur- en/of jurisprudentieonderzoek. Boot en
Ligterink hebben in 2000 een literatuurstudie verricht naar de efficientie
van de Nederlandse Faillissementswet." Zij hebben aIleen de doelstelling:
maximalisatie van de opbrengsten centraal gesteld. Zij concIuderen dat
de efficientie van de faillissementsprocedure en de surseance laag zijn."
Couwenberg heeft in 1997 vier case studies verricht aangaande het
reorganiserende vermogen van de Faillissementswet en geeft daarvan een
betrekkelijk positief beeld." De Commissie Mijnssen" heeft in 1989
advies uitgebracht over de vraag of en in hoeverre het wenselijk is
voorstellen tot wijziging van de Faillissementswet - in het bijzonder
betreffende de regeling van de surseance van betaling - voor te bereiden
en, in geval van deze wenselijkheid blijkt, daartoe voorstellen te doen."

45 In beginsel streeft de Belastingdienst collectieve belangen na. Echter in een
situatie waarin er sprake is van concursus van schuldeisers, streeft de Belasting-
dienst niet naar de collectieve beJangen: maximalisatie van de opbrengsten voor
de schuldeisers, behoud van de ondememing en behoud van de werkgelegen-
heid, maar naar de voldoening van haar individuele vordering.

46 Zie hoofdstuk drie.
47 Boot-Ligterink 2000.
48 In hoofdstuk twee wordt dit nader toegelicht.
49 Couwenberg 1997. In hoofdstuk twee komt dit onderzoek nader aan de orde.
50 Dit was een staatscommissie die was ingesteld bij besluit van 14 mei 1986, Stu.

15 mei 1986, nr. 91.
51 Commissie Mijnssen 1989, p. 24.
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De MDW-Werkgroep onder leiding van prof. mr. M.J.G.C. Raaijmakers"
heeft onderzoek verrieht naar de richting waarin, en de wijze waarop, het
Nederlandse insolventiereeht verder dient te worden ontwikkeld."

De empirisehe onderzoeken van de afgelopen tien jaren over onderzoeks-
vragen een en twee staan sehematiseh weergegeven in figuur 4 en over
onderzoeksvragen drie en vier in figuur 5. In deze figuren staan aan de
linkerkant de onderzoeksvragen en aan de reehterkant de bestaande
empirisehe deelonderzoeken. De onderbroken lijn tussen een onderzoeks-
vraag en een onderzoek betekent dat het betreffende onderzoek slechts
voor een deel een antwoord geeft op de onderzoeksvraag. Indien een
onderzoeksvraag niet is verbonden door middel van een lijn met een
onderzoek, betekent dit dat er over de betreffende onderzoeksvraag in
zijn geheel geen empirische onderzoeken bestaan.

52 MDW staat voor Marktwerking Deregulering en Wetgevingskwaliteit. Deze
staatscommissie was ingesteld in 1999.

53 MDW-Discussiememorandum 2001, p. 3 en MDW-Eindrapport 2001, p. 14.
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Figuur 4
Bestaande empirische onderzoekcn over de vraag of de [aillissementspro-
cedure de aan haar qestelde doelen bereikt en het maatschappelijke belanq
van de faillissementsprocedure
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Piguur 5
Bestaande empirische onderzoeeen over de vraag of de [aillissementspro-
cedure voldoet aan de voonoaarde het voorkomen van misbruik van
[ailiissemcntsrecht
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Er bestaat voorts geen onderzoek over de vraag of de wijzigingen ill de
faillissementsprocedure de instrumenten die de gevolgen van schuldei-
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serbenadeling tegengaan en/of ten behoeve van toezicht ertoe leiden dat
de faillissementsprocedure beter voldoet aan de doelen en/of de individu-
ele verhaalsprocedures die bestaan tijdens de faillissementsprocedure de
doelen van de faillissementsprocedure aantasten.

Er bestaan een paar empirische deelonderzoeken over de informele
reorganisatie in Nederland, die verband houden met mijn onderzoeksvra-
gen. 54 Er bestaat echter geen literatuuronderzoek en/of jurisprudentieon-
derzoek ten aanzien van de informele reorganisatie in Nederland die zien
op de door mij geformuleerde onderzoeksvragen.

5 Onderzoeksmethodologie

Om tot een antwoord te komen op de probleemstelling en de daarmee
samenhangende onderzoeksvragen zijn drie methoden van onderzoek
gehanteerd: theoretisch onderzoek, dossieronderzoek en Iiteratuur- en
jurisprudentieonderzoek. In de volgende paragrafen licht ik deze metho-
den toe. In bijlage twee van dit boek staat welke van deze methoden zijn
gebruikt voor de beantwoording van de afzonderlijke
(sublonderzoeksvragen.

5.1 Tbeoretiscbonderzoek

lk heb onderzoek verricht naar rechtseconomische modellen van het
faillissementsrecht ter beantwoording van de onderzoeksvraag: hoe kan
in de faillissementsprocedure misbruik van faillissementsrecht worden
voorkomen. Ik heb gekozen voor het rechtseconomische creditors'
bargain model van Baird en Jackson. Ik heb dit aangepast aan de Neder-
landse situatie. Vervolgens heb ik dit aangepaste model gebruikt om het
probleem van misbruik van faillissementsrecht te analyseren en om een
oplossing voor dit probleem te vinden.

5.2 Dossieronderzoek

Het dossieronderzoek bestaat uit een onderzoek van de rechtbankdossiers
van aIle 4.167 in 2004 beeindigde faiIlissementen van bedrijven. In
bijlage drie zijn de door mij geformuleerde dossiervragen en er bij
behorende antwoordcodes opgenomen, Die vragen hebben betrekking op
het al dan niet aanwezig zijn van schuldeisersbenadeling, een doorstart
van een onderneming, het aantal werknemers in dienst, ontslagen, mee

54 Zie o.a.Van Amsterdam 2004, Adriaanse 2005, Adriaanse e.a. 2005, Couwenberg
e.a, 2005a en Couwenberg e.a. 2005b.
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overgegaan, de hoogte van de verkregen boedelfinanciering, of er een
afkoelingsperiode is ingesteld, of schuldeisers en/of werknemers in hoger
beroep gegaan zijn bij de rechtbank tegen een beschikking van de r-c, of
schuldeisers zich gewend hebben tot de r-c via art. 69 Fw., of op infor-
mele wijze over het handelen of nalaten van een curator en of schuldei-
sers al dan niet verzet hebben aangetekend regen de uitdelingslijst. De
onderzoekmedewerkers van het Centraal Bureau voor de Statistiek
hebben aan de hand van de informatie in de dossiers van genoemde
faillissementen deze vragen beantwoord. In het empirisch onderzoek
waarvan ik in deze stu die verslag doe, heb ik alle vragen in de analyse
betrokken, maar uiteindelijk niet van alle vragen in dit boek verslag
gedaan. Zo bleek het antwoord op de vraag of de curator aangifte heeft
gedaan, voor de onderzoeksvragen niet van belang. Verder bleek dat de
uitkomsten op de vraag is er sprake van een afkoelingsperiode in samen-
hang met de vragen over de hoogte van het boedelkrediet en aan- of
afwezigheid van een doorstart, in een aparte publicatie dienen te worden
besproken.

De dossiervragen zoals weergegeven in bijlage drie, heb ik zelfstandig
geanalyseerd en in samenhang met de antwoorden op de dossiervragen,
die dee I uit maken van het tweejaarlijkse faillissementsonderzoek van het
Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze vragen en de daarbij behorende
antwoordcodes staan in bijlage vier van dit boek. Deze bestaan uit
algemene vragen: de naam, de rechtsvorm, de standaard bedrijfsindeling
van een bedrijf, op welke wijze het faillissement aanhangig is gemaakt,
bij welke rechtbank en datum het faillissement is uitgesproken, wanneer
het faillissement is beeindigd en of er sprake is van een akkoord. Verder
bestaan die vragen uit vragen van financiele aard.

De volgende paragrafen beschrijven hoe het dossieronderzoek is opgezet
en uitgevoerd.

5.2.1 Inhoud dossiers

Het dossieronderzoek door de onderzoekmedewerkers van het Centraal
Bureau voor de Statistiek heeft als bron de dossiers van de faillissements-
griffies van de negentien rechtbanken van alle in 2004 beeindigde
faillissementen van bedrijven. Bran van het dossieronderzoek is zowel
het openbare deel als het niet-openbare dee I van de faillissementsdos-
siers. De onderzochte dossiers bevatten in beginsel drie soorten informa-
tie: informatie betreffende de gefailleerde, correspondentie tussen curator
en r-c (waaronder de openbare faillissementsverslagen) en informatie met
betrekking tot de afwikkeling van een faillissement. Per failliet verklaard
bedrijf zijn deze basisgegevens met behulp van het Algemeen Bedrijfsre-
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gister van het Centraal Bureau van de Statistiek aangevuld met bedrijfs-
typering, grootteklasse, rechtsvorm en datum van inschrijving in het
Handelsregister.

5.2.2 Beuierkinq gegevens

De bewerking en groepering van de gegevens gebeurt langs verschillende
wegen, zeals naar soort rechtspersoon, regie en bedrijfstypering. Deelne-
mende vennoten van zowel de vennootschappen onder firma als van de
commanditaire vennootschappen, worden afzonderlijk in de desbetref-
fende rechtsvorm geteld, Failliet verklaarde eigenaren van eenmanszaken
worden opgenomen bij de bedrijven.

De indeling naar economische activiteit van bedrijven geschiedt met
behulp van de Standaard Bedrijfsindeling 1993 (SBI '93). De codering
vindt plaats met behulp van het Algemeen Bedrijfsregister. Indien de
onderzoekers van het CentraaI Bureau van de Statistiek het desbetreffen-
de bedrijf niet aantreffen in het ABR, dan benaderen zij de faillissements-
curator met het verzoek informatie te verschaffen over het bedrijf voor
datum faillietverklaring.

5.2.3 Omvang onderzoek

Het onderzoek betreft aile faillissementen van bedrijven die beeindigd
zijn in 2004, exclusief de 344 faillissementen die beeindigd zijn door
vernietiging en toepassing van de schuldsaneringsregeling. Dit onderzoek
heeft aldus betrekking op 4.167 faillissementen van bedrijven.

5.2.4 Kenmerken van de onderzochte faillissementen

5.2.4.1 Rechtsvorm

Van de onderzochte faillissementen van bedrijven betreft ruim tweeder-
de een besloten vennootschap (70,3%). Er zijn zeventien faillissementen
van naamloze vennootschappen. Voor een verdere beschrijving van de
diverse soorten rechtsvormen van de beeindigde faillissementen van
bedrijven verwijs ik naar tabel een van bijlage vijf van dit boek.

5.2.4.2 Duur faillissement

Van de beeindigde faillissementen van bedrijven zijn 19% afgewikkeld
binnen een jaar en 69% binnen drie jaren na datum faillietverklaring.
Voor een verdere uiteenzetting van de duur van de diverse faillissemen-
ten van bedrijven verwijs ik naar tabel twee van bijlage vijf van dit boek.
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5.2.4.3 Wijze aanhangig maken

Een groot deel (440f0) van de faillissementen van bedrijven wordt aan-
hangig gemaakt doordat het bedrijf zelf het faillissement aanvraagt. Voor
de overige wijzen van aanhangig maken verwijs ik naar tabel drie van
bijlage vijf van dit boek.

5.2.4.4 SBI '93

Indien de economische activiteiten van de bedrijven waarvan het faillis-
sement is beeindigd in 2004, wordt ingedeeld volgens de SBI '93, dan
betreft bijna de helft (490f0) van de beeindigde faillissementen van
bedrijven de sectoren 'Reparatie en handel' en 'Zakelijke dienstverlening'.
Voor een indeling van aile beeindigde faillissementen van bedrijven naar
economische activiteit verwijs ik naar tabel vier van bijlage vijf van dit
boek.

5.2.4.5 Bedrijfsqroo tte

Als indicator voor de bedrijfsgrootte is in dit onderzoek gekozen voor het
aantal werknemers dat in dienst is bij de schuldenaar op datum faillisse-
ment. Uit het onderzoek blijkt dat in 76,3 Ofo van de beeindigde faillisse-
menten van bedrijven er op datum faillietverkiaring minder dan vijf
werknemers in dienst zijn. In tabel vijf van bijlage vijf staat weergegeven
hoeveel werknemers de afzonderlijke bedrijven in dienst hadden.

5.2.4.6 Dnbetaald qebleuen schulden

In bijna de helft (48,80f0) van de in 2004 beeindigde faillissementen van
bedrijven is de onbetaald gebleven schuld minder dan € 150.000,--. In
tabel zes van bijlage vijf staat de hoogte van de onbetaald gebleven
schulden van de bedrijven waarvan het faillissement in 2004 is beein-
digd.

5.2.4.7 Uitkerinq

De gemiddelde uitkering ter zake van de in 2004 beeindigde faillissemen-
ten van besloten vennootschappen: € 59.000,--, van eenmanszaken:
€ 14.000,--, en van de overige bedrijven: € 56.000,--.

5.2.5 Beperkinqen dossieronderzoek

Een beperking van het onderzoek is dat de onderzoekers van het CBS op
de rechtbanken niet aile dossiers aantreffen die er behoren te zijn. Er
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ontbreekt circa 3%.55 In navolging van het Centraal Bureau voor de
Statistiek acht ik een dergelijk ontbrekend percentage statisch acceptabel.
De uitkomsten die aan het aantal faillissementen zijn gerelateerd worden
opgehoogd met een factor van gemiddeld 1,03.56 In tabel zeven van
bijlage vijf staan de ophoogfactoren per rechtsvorm.

Een andere beperking van het dossieronderzoek is dat het betrekking
heeft op de in 2004 beeindigde faillissementen. Deze faillissementen zijn
in diverse jaren uitgesproken. Ik verwijs hiervoor naar tabel twee van
bijlage 5.

Tevens is het onderzoek begrensd door de inhoud van de faillissements-
dossiers. Hierin staat de visie van de curator (en de r-c) weergegeven en
die is door de onderzoekmedewerkers van het Centraal Bureau voor de
Statistiek vastgelegd in het onderzoek. Er heeft geen herinterpretatie door
de onderzoekmedewerkers van het Centraal Bureau voor de Statistiek
plaatsgevonden,

Een laatste beperking van mijn dossieronderzoek is dat ik aileen de
faillissementen van bedrijven heb betrokken, ongeacht of deze in de
vorm van een rechtspersoon, v.o.f., maatschap dan wei eenmanszaak zijn
gedreven. Dit heb ik gedaan omdat de doelen van de faillissementsproce-
dure van bedrijven niet geJijk zijn aan die van particulieren (een persoon
zonder bedrijf). Bij deze laatste faillissementen spelen niet de maatschap-
pelijke belangen: behoud van de onderneming en behoud van de werkge-
legenheid een rol.

5.3 Literatuur- en jurisprudentieonderzoee

In het literatuuronderzoek is gezocht naar relevante Nederlandse weten-
schappelijke literatuur ten aanzien van de doelen van de faillissements-
procedure, de in dit onderzoek onderzochte instrumenten van de
faillissementsprocedure en de werking van de informele reorganisatie. In
het jurisprudentieonderzoek is gezocht naar de stand van de nationale
rechtspraak over genoemde doelen en instrumenten.

55 Bij ieder tweejaarlijks onderzoek blijken een aantal dossiers door de onderzoek-
medewerkers van het Centraal Bureau voor de Statistiek niet bekeken te kunnen
worden omdat ze ten tijde van het bezoek van de medewerker ergens binnen de
rechtbank in behandeling zijn en dan niet onderzocht kunnen worden.

56 Door het gebruik van ophoogfactoren moeten sornmige uitkomsten qua aantal
toepasselijke faillissementen worden afgerond. Faillissementen kunnen immers
niet in decimale vorm voorkomen. Door deze afrondingen kunnen er optelver-
schillen ontstaan.
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6 Plan van behandeling

De hoofdstukken tuiee tot en met zes behandelen de faillissementsproce-
dure. Hoofdstuk tiuee bespreekt of de faillissementsprocedure haar doelen
bereikt en wat het maatschappelijke belang is van deze procedure.
Hoofdstuk drie gaat over het voorkomen van misbruik van faillissements-
recht ter zake van het arbeidsrecht. Hierin staat centraal in hoeverre de
faillissementsprocedure misbruik van faillissementsrecht voorkomt, en
wat de werking is van de huidige instrumenten die beogen am dit
misbruik tegen te gaan. Voorts bespreek ik in dit hoofdstuk een mogelij-
ke oplossing voor bet misbruikprobleem. Onderwerp van hoofdstuk vier is
de schuldeisersbenadeling. Hierin staat centraal of wijzigingen in de
instrumenten die de gevolgen van schuldeiserbenadeling tegengaan ertoe
kunnen leiden dat de faillissementsprocedure (beter) voldoet aan de aan
haar gestelde doelen. Hoofdstuk vij[ behandelt het toezicht in de faillis-
sementsprocedure. Dit hoofdstuk geeft een antwoord op de vraag in
hoeverre wijzigingen ten aanzien van de instrumenten die zien op het
toezicht ertoe kunnen leiden dat de faillissementsprocedure (beter)
voldoet aan de aan haar gestelde doelen. Hoofdstuk zes gaat over de
individuele verhaalsprocedures die parallel lopen aan de faillissements-
procedure en die van invloed kunnen zijn op de doelen van de faillisse-
mentsprocedure.
Hoofdstuk zeven heeft als onderwerp de informele reorganisatie. Vragen
die hier aan de orde komen betreffen de omvang van het maatschappelij-
ke belang van de informele reorganisatie, in hoeverre de informele
reorganisatie bereikt de doelen die gesteld zijn aan de faillissernentspro-
cedure en kan een wijziging in het toezicht en/of het arbeidsrecht in de
informele reorganisatie ertoe leiden dat de doelen beter worden bereikt.

Dit boek besluit met hoofdstuk acht. Hierin staan de uit het onderzoek
voortvloeiende conclusies en aanbevelingen.
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Belang en doelen faillissementsprocedure

'Ret einde van het [aillissement?'

Het is bekend dat de surseance van betaling niet goed functioneert en dat
men er weinig gebruik van maakt. I Dit wordt door velen niet bezwaarlijk
gevonden. Men veronderstelt dat continuiteitsfunctie van de surseance
van betaling door de tijd voor een groot deel is overgenomen door de
faillissementsprocedure.' Men gaat ervan uit dat in 63% tot 66%3 van de
faillissementsprocedures (een deel van) de onderneming van een bedrijf
behouden blijft door middel van een doorstart" en dat er daarmee ook
sprake is van behoud van werkgelegenheid, In het kader hiervan is ook
de discussie over de rangorde van de doelen van de faillissementsproce-
dure ontstaan. Van oudsher heeft de faillissementsprocedure het doel: de
maximalisatie van de opbrengsten ten behoeve van de gezamenlijke
schuldeisers." In de jaren negentig van de vorige eeuw zijn in het kader
van de continuiteitsfunctie van de faillissementsprocedure, door de Hoge
Raad hieraan twee nieuwe doelen toegevoegd: het behoud van onderne-
ming en het behoud van werkgelegenheid." De vraag welk doel bij
conflict nu prevaleert, is nog steeds een onuitgemaakte zaak.' In dit
hoofdstuk onderzoek ik of de faillissementsprocedure effectief is en of de

Aldus o.a. Kamerstukken II J 999-2000, 27 244. nr. J (MvT), p. 1: 'Het instituut
van de surseance van betaling voldoet niet meer aan de doelstellingen van de
wetgever. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt een surseance succesvol beein-
digd doordat een akkoord met crediteuren wordt gesloten, waama de ondeme-
ming succesvol kan blijven voortbestaan. Van de voorlopige surseances eindigt
meer dan 60% in faillissement, van het totale aantal surseances - voorlopige en
definitieve - 73%: Vgl. Ophof 1993, p. 6, Advies van de Commissie insolventie-
recht van 29 juni 2006, p. 3, zie Van Amsterdam 2004 p. 35-36. Vgl. MDW-
Eindrapport 2001 p. 7.

2 Aldus o.a. Winter 2000, p. 24, Kortmann 2000, p. 27, 28 en Vriesendorp-
Kortmann 2000, p. 122. Anders de wetgever: 'Verder is gebleken dat de feitelijke
reorganisatie van zwakke ondernemingen op dit moment ook weI, in teveel ge-
vall en, via faillissement geschied. [...J Oit is in strijd met de bedoeling van de
wettelijke regeling.' Kamerstukken II 1999-2000, 27 244. nr. I (MvT).

3 Zie Knegt )996, p. 19 en OOEtR200), p. 5).
4 Vgl. MDW-Eindrapport 2001 p. 7 en p. 17.
5 Zie paragraaf I van dit hoofdstuk.
6 Zie paragraaf I van dit hoofdstuk.
7 Zie paragraaf ) van dit hoofdstuk.
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maatschappelijke functie van de faillissementsprocedure weI zo groot is
als men veronderstelt.

Dit hoofdstuk vangt aan met een weergave van de onderzoeksvragen en
de stand van de wetenschap (§ 1). Het vervolgt met een beschrijving van
de onderzoeksresultaten (§ 2). Het besluit met een aantal conclusies (§ 3).

1 Onderzoeksvragen en stand van de wetenschap

1.1 Onderzoeksvragen

In dit hoofdstuk staan de onderzoeksvragen centraaI: Bereikt de faillisse-
mentsprocedure de aan haar gestelde doelen en hoe groot is het rnaat-
schappelijke belang van de faillissementsprocedure. De gehanteerde
onderzoeksmethoden ter beantwoording van deze vragen staan in bijIage
twee.

Van oudsher is de Faillissementswet gericht op de belangen van de
gezamenlijke schuldeisers." De leidraad waamaar de curator en de r-c
zich bij de behandeling en afwikkeling van faillissementen moeten
richten was de maximalisatie van de opbrengsten van de boedel. Maar
door de arresten van de Hoge Raad inzake Sigmacon It en Ma-
clou/Curatoren Van Schuppen" moeten de curator en de r-c ook rekening
houden met belangen van maatschappelijke aard, waaronder het behoud
van de onderneming en de werkgelegenheid. Een belangrijke - nog niet
ondubbelzinnig beantwoorde - vraag is of deze maatschappelijke belan-
gen, vooral dat van het behoud van de werkgelegenheid, mogen prevale-
ren hoven de belangen van de gezamenlijke schuldeisers, Volgens de
doctrine is het antwoord hierop doorgaans ontkennend. II Gesteld wordt

8 lie o.a. de wetsgeschiedenis Van der Feltz I, p. 27, 339, 371 e.v. en 428. lie
hierover uitvoerig S.H. de Ranitz, 'Crediteurenbelang versus 'andere belangen",
in: S.c.J.J. Kortmann e.a. [red.], De curator, een octopus (Deventer 1996), p. 190
e.v. In dit boek beperk ik roij tot de bespreking van het belang van de gezamen-
Jijke schuldeisers en het belang van het behoud van werkgelegenheid. Een be-
spreking van het belang van de gezamenlijke werknemers op het behoud van
werkgelegenheid onder dezelfde arbeidsvoorwaarden laat ik achterwege. lie ook
Luttikhuis 2004.

9 HR 24 febmari 1995, NJ 1996, 472.
10 HR 19 april 1996, NJ 1996,727.
II Met uitzondering van enkelen die stell en dat deze uitspraken de ruimte bieden

het belang van de gezamenlijke werknemers op behoud van werkgelegenheid bij
overgang van onderneming boven het belang van de gezamenlijke schuldeisers
te stell en dan wei betwijfelen dat dit het geval is. lie o.a. S.H. de Ranitz
t.a.p.1996, p. 187-199, noten van W.M. Kleijn onder de arresten Sigmacon Il {HR
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dat de Hoge Raad in die arresten in principe geen uitspraak heeft gedaan
over de rangorde van het belang van de gezamenlijke schuldeisers" en de
werkgelegenheid, zodat het primaat van de gezamenlijke schuldeisers
voorop blijft staan." Dit brengt met zich mee dat in een faillissement de
curator zich nog steeds moet laten leiden door het belang van de geza-
menlijke schuldeisers met inachtneming van de maatschappelijke belan-
gen, waaronder de werkgelegenheid, voor zover dat niet ten koste gaat
van het belang van die gezamenlijke schuldeisers, In de praktijk ziet men
dat hierover met enige regelmaat anders wordt gedacht. Za wordt gesteld
dat deze uitspraken de ruimte bieden het belang van de gezamenlijke
werknemers op behoud van werkgelegenheid bij overgang van de
onderneming boven het belang van de gezamenlijke schuldeisers te
stell en. 14 In dit geval speelt bij een overgang van een onderneming niet
aileen de maximalisatie van de opbrengsten een rol, maar wordt de
omvang van het behoud van werkgelegenheid als een zelfstandige factor
bij de beleidsafweging betrokken door zowel curatoren als r-c's. Met
andere woorden, ook al is de uiteindelijke opbrengst in geld (inclusief
besparing van boedelschulden, zoaIs loon over de opzegtermijn) van de
ene bieding voor de boedel duidelijk ongunstiger dan van de andere, toch
wordt soms aan de lagere bieder de voorkeur gegeven, uitsluitend orndat
deze bereid is meer personeel over te nemen dan de hogere bieder. 15 De
genoemde arresten van de Hoge Raad geven hierop geen ondubbelzinnig
antwoord. Een deel van de praktijk en doctrine kiest blijkbaar voor een
ruime en een ander deel voor een enge interpretatie. Ook het meer

24 februari 1995, NJ 1996, 472) en Maclou/Curatoren Van Schuppen (HR 19
april 1996, NJ 1996, 727); voorts L.l. van Eeghen, 'Verkenning van belangen bij
doorstart', TVVS 1996, p. 96 en in zijn reactie op het doorstartnummer in TVVS
1997, p. 274; E.P.M. loosen, Ouerdracht van ondememingen uit [aillissement
(diss. Tilburg, Deventer 1998), p. 86.

12 In tegenstelling tot het belang van een individuele schuldeiser, zie o.a. Verstijlen
1998, p. 66-67.

13 Zie o.a. R.D. Vriesendorp, 'De taak van de curator', Tvl 1995, p. 117; C.M. van
der Heijden, lnsolventie en rechtspersoon. Een onderzoek naar de bevoeqdheden
en uerplichtinqen tussen de curator respectieveiijk de bewindvoerder en de orga-
nen van rechtspersonen (diss. A'dam [VU), Deventer 1996), p. 27 e.v., Verstijlen
1998, p. lSI e.v., E. Loesberg, 'De voorgestelde aanpassing van de Faillisse-
mentswet als gevolg van Richtlijn 98/50/EG: een stille revolutie?', TvI 2001/3, p.
159, E. Loesberg, 'De curator en de werknemer (DGA): vriend en/of vUand?" in:
Luttmer-Kat e.a. (red.), Werknemers en insolventie van de werkgever: is de balans
in evenwicht? (Oeventer 2000), p. 17.

14 Zie o.a. S.H. de Ranitz, t.a.p. 1996, p. 187 e.v.; Ophof 1993, p. 15: "Het is een
vanzelfsprekendheid geworden dat door de curator getracht wordt het bedrijf (de
onderneming) en de daarmee verbonden werkgelegenheid zoveel mogelijk in
stand te houden teneinde ook kapitaalvernietiging te voorkomen." Zie ook Ver-
stijlen 1998, p. 36 e.v. Oit bleek ook uit door mij gevoerde gesprekken met ver-
schillende r-c's.

15 Vgl. S.H. de Ranitz, t.a.p., p..187.
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recente arrest van de Hoge Raad betreffende Curatoren Mobell/lnterplan"
biedt hiervoor geen nader handvat. Weliswaar herhaalt hij hier in feite
wat hij heeft overwogen in zijn eerdere uitspraken over belangen van
maatschappelijke aard, namelijk dat het onder omstandigheden gerecht-
vaardigd kan zijn dat de curator voorrang geeft aan zwaarwegende
belangen van maatschappelijke aard boven die van individuele schuldei-
sers, maar over de rangorde met de belangen van de gezamenlijke
schuldeisers laat hij zich ook nu weer niet uit. Toch is naar aanleiding
van dit arrest de discussie over belangen van maatschappelijke aard niet
opnieuw aangewakkerd, aangezien de Hoge Raad heeft geoordeeld dat
het in dit geval niet om dergelijke belangen handel de. 17 Ret blijft daarom
niet geheel helder naar welke leidraad de curator en de rechter-
commissaris dienen te handel en.

Inmiddels heeft de Commissie insolventierecht zich wei over deze kwestie
uitgelaten. Zij is van mening dat:

'een insolventieprocedure strekt tot tegeldernaking van het gehele vermcgen
van de schuldenaar en verdeling van de opbrengst onder de gezamenlijke
schuldeisers [...J Ook in de Insolventiewet dient de behartiging van de ver-
haalsbelangen van de gezamenlijke schuldeisers voorop te staan. [...J Heeft de
schuldenaar een onderneming, dan wordt deze zoveel als mogelijk voortgezet.
De wet dient meer dan thans het geval is de benodigde instrumenten te bieden
voor de reorganisatie van een onderneming of een deel daarvan, voor zover
deze mogelijk is zonder nadeel van betekenis voor de gezamenlijke schul dei-
sers. De Commissie merkt daarbij op dat een reorganisatie van een levensvat-
bare onderneming (of een onderdeel daarvan) in de regel ook in het belang
van de gezamenlijke schuldeisers zal zijn."S

De onduidelijkheid blijft omdat het de vraag is of de regering en het
parlement het voorontwerp integraal zullen ovememen. Voorts heeft de
commissie zich nog niet uitgelaten over het belang van de werkgelegen-
heid en de verhouding tussen dit belang en de andere doelen.

1.2 Stand van de wetenschap

Er is geen grootschalig empirisch onderzoek verricht naar de vraag of de
faillissementsprocedure aI dan niet de aan haar gestelde doelen bereikt
noch naar het maatschappelijke belang van de faillissementsprocedure.

16 HR 19 december 2003, NJ 2004,293, AA 2004/3.
17 HU overwoog dat het belang van een doelmatige afwikkeling van het faillisse-

ment in zijn algemeenheid niet behoort tot de zwaarwegende belangen van
maatschappelijke aard (r.o. 3.5.2.).

18 Brief van de Commissie insolventierecht d.d. 29juni 2006, nr. 3.
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Met mijn onderzoek probeer ik een eerste aanzet hiertoe te geven.

Om te bepalen of de faillissementsprocedure al dan niet haar doelen
bereikt, heb ik gebruik gemaakt van de indicatoren: hoe hoog zijn de
recovery rates van diverse soorten schuldeisers, in hoeveel faillissemen-
ten krijgen diverse soorten schuldeisers een uitkering, hoeveel onderne-
mingen bIijven behouden door akkoord of doorstart, hoeveel werknemers
zijn betrokken bij een faillissementsprocedure en hoeveel van die werk-
nemers behouden hun baan.

Uit de Faillissementsstatistieken is weI af te Ieiden wat de recovery rate
was van de overige preferente en van de concurrente schuldeisers
gezamenIijk en van de Belastingdienst en het UWV tezamen, maar niet
van hen afzonderlijk. Uit de Faillissementsstatistieken is niet af te leiden
het aantal faillissementen waarin de diverse soorten schuldeisers een
uitkering krijgen. Uit de Faillissementsstatistieken valt aIleen af te lei den
hoeveel van het totale aantal beeindigde faillissementen van bedrijven en
van particulieren in 2004 tezamen eindigden door middel van een
akkoord, niet van ieder afzonderlijk.

De Faillissementsstatistieken bieden geen inzicht in het aantal onderne-
mingen dat al dan niet behouden blijft en het aantal werknemers dat in
dienst is bij die ondernemingen.

Een tweetal empirische deeionderzoeken geven data over het behoud van
ondememing in een faillissementsprocedure. Dit zijn het OOEtR-rapport
van 2001: 'De efficientie van de Faillissementswet'" en het HSI-rapport
van 1996: 'Faillissementen en selectief ontslag. Een onderzoek naar
'oneigenlijk gebruik' van de Faillissementswet'. Het OOEtR-rapport van
2001 geeft daamaast ook data over het behoud van werkgelegenheid.
Volgens het OOEtR-onderzoek van 2001 eindigt 8% van de faillissemen-
ten van bedrijven door een akkoord en is er in 66% van de faillissemen-
ten van bedrijven sprake van een (gedeeltelijke) doorstart." Volgens het
HSI-onderzoek van 1996 is er in 63% van het aantal faillissementen van
bedrijven sprake van een (gedeeltelijke) doorstart."

De resultaten van mijn onderzoek wijken wezenlijk af van de resultaten
van voornoemde onderzoeken. Dit wordt mede veroorzaakt doordat het
onderzoek een integraal onderzoek is. Het betreft aile in 2004 beeindigde
faillissementen van bedrijven. Beide andere onderzoeken zijn deelonder-

19 OOM 200 J.
20 OOEtR 2001. p. 5J.
21 Knegt 1996, p. 19.
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zoeken en zijn niet representatief voor de werking van de faillissements-
procedure voor aIle bedrijven. Deze deelonderzoeken hebben slechts
betrekking op bedrijven die aan bepaalde criteria vol do en. Zij hebben
betrekking op een specifieke onderzoekspopulatie.

Het OOEtR-onderzoek van 2001 betreft bedrijven die in de peri ode 1983-
1999 in faillissement of surseance verkeerden en concentreerde zich op
bedrijven met een balanstotaal van Euro 225.489,-- of meer dan wel op
bedrijven die op het moment van insolventie minimaal 15 tot 20 werk-
nemers in dienst hadden. Uit de CBS-cijfers over 2004 blijkt echter dat
slechts 412 bedrijven van de 4.167 faillissementen van bedrijven, die in
2004 zijn beeindigd, 15 of meer werknemers in dienst hebben. Dit is nog
geen 10% (9,9%) van alle bedrijven waarvan het faillissement in 2004 is
beeindigd."

Het HSI-onderzoek van 1996 heeft betrekking op 286 faillissementen die
zijn uitgesproken in de periode van 1 maart 1994 tot 1 juli 1995. De in
dit onderzoek onderzochte faillissementen betreffen niet alle rechtsvor-
men. Het behandelt aileen om besloten, naamloze of commanditaire
vennootschappen, vennootschappen onder firma of rechtspersonen naar
buitenlands recht. Bovendien zijn aIleen de bedrijven die vijf of meer
werknemers in dienst hebben, in dit onderzoek betrokken. Aan dit
criterium voldoet slechts een deel van de faillissementen." Van de 4.167
in 2004 beeindigde faillissementen van bedrijven, heeft nog geen kwart
(slechts 988: 23,7%) vijf of meer werknemers in dienst."

Het tweetal eerder genoemde empirische deelonderzoeken geven data
over het aantal werknemers dat betrokken is in een faillissementsproce-
dure. Deze geven echter een vertekend beeld om een antwoord te vinden
op de onderzoeksvragen, omdat zij slechts betrekking hebben op faillis-
sementen van bedrijven (danwel mede surseances van betaling (OOEtR-
onderzoek)) waarbij een minimum aantal werknemers zijn betrokken: het
HSI-rapport hanteert als criterium vijf werknemers" en het OOEtR-rapport
15 tot 20 werknemers."

Teneinde het maatschappelijk belang te bepalen hanteer ik de indicato-
ren: de bedrijfsgrootte van de bedrijven, het aantal ondernemingen dat
behouden blijft, de hoeveelheid werkgelegenheid die er bij betrokken is

22 OOttR2001,p.17-18.
23 Knegt 1996, p. 5.
24 Vgl. Knegt 1996, p. 50-51.
25 Knegt 1996, p. 6.
26 OOEtR 2001, p. 18.
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en behouden blijft en het aantal bedrijven waarin er sprake is van een
negatieve boedel.

De Faillissementsstatistieken bieden geen inzicht in het aantal faillisse-
menten waarin er sprake is van een negatieve boedel. De Faillissements-
statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek" geven weer van
hoeveel bedrijven in 2004 het faillissement is beeindigd, maar laten niet
zien wat hun bedrijfsgrootte is. Weliswaar publiceert het CBS in haar
Faillissementsstatistieken de bedrijfsgrootte van de gefailleerde bedrijven,
echter deze data zijn niet accuraat. Het betreft niet de bedrijfsgrootte van
de gefailleerde bedrijven zelf, maar van de economische eenheid waartoe
het bedrijf behoort. De economische eenheid kan bijvoorbeeld bestaan uit
een holding en een aantal dochtermaatschappijen of groepsmaatschappij-
en. Indien in dat geval een vennootschap van een holding failleert, dan
geven de Faillissementsstatistieken de bedrijfsgrootte weer van alle
dochterrnaatschappijen en de holding samen. Het weerspiegelt daarom
niet de bedrijfsgrootte van het gefailleerde bedrijf, tenzij de economische
eenheid bestaat uit een bedrijf. Verder baseert het Centraal Bureau voor
de Statistiek de grootteklasse op data van het UWV.2B

2 Onderzoeksresultaten

2.1 Doelen [aillissementsprocedure

Om te bepalen of er in de faillissementsprocedure sprake is van maxima-
lisatie van de opbrengsten voor de gezamenlijke schuldeisers heb ik een
tweetal indicatoren gehanteerd: het aantal faillissementen waarin de
diverse soorten schuldeisers een uitkering krijgen gerelateerd aan het
totale aantal faillissementen en de hoogte van de recovery rate van de
diverse soorten schuldeisers. In mijn dossieronderzoek maak ik hierbij
een onderscheid tussen de volgende schuldeisers: de Belastingdienst en
het UWV, voor zover zij een preferente vordering hebben op de schulde-
naar. Voorts noem ik afzonderlijk de concurrente schuldeisers en de
overige preferente schuldeisers. Tot deze laatste schuldeisers behoren aile
schuldeisers die een preferente vordering hebben op de schuldenaar,
uitgezonderd de Belastingdienst en het UWV. Hoewel met ingang van
2006 het UWV forrneel geen schuldeiser meer is," hanteer ik in mijn

27 Zie de website van het CBS.
28 Het UWV beschikt echter niet over het aantal werknemers dat in dienst is bij een

bedrijf op datum faillietverklaring. Het UWV geeft de meest recente informatie
waarover het beschikt.

29 Tenzij de vordering betrekking heeft op premies werknemersverzekeringen over
tijdvakken gelegen voor 1januari 2006. Het UWV blijft nag weI schuldeiser voor
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dossieronderzoek het UWV nog als een schuldeiser. Het dossieronderzoek
betreft immers de in 2004 beeindigde faillissementen van bedrijven." Ik
heb onderscheid gernaakt tussen de Belastingdienst, het UWV, de overige
preferente schuldeisers en concurrente schuldeisers omdat er een groot
verschil bestaat tussen de financiele positie van de concurrente en de
overige preferente schuldeisers en de Belastingdienst en het UWV. Dit
verschil wordt veroorzaakt door de zogenaamde 'superpreferente' positie
van de Belastingdienst en het UWV en de relatief zwakke positie van de
concurrente schuldeisers en overige preferente schuldeisers. De Belasting-
dienst heeft op grond van art. 21 lid 1 Inv." Een voorrecht op alle
goederen van de belastingschuldige. Het UWV had in 2004 een vergelijk-
baar voorrecht op grond van art. 16 van de voormalige Coordinatiewet
Sociale Verzekering." Volgens deze bepalingen gaan die voorrechten
boven aIle andere voorrechten. J3 Daamaast heeft de Belastingdienst het
bodemlvoorlrecht. Dit is een afgeleide van het fiscale voorrecht en heeft
op grond van art. 21 lid 2 Inv. zelfs voorrang boven een stil pandrecht,
mits het een zogenaamde bodemzaak betreft en het gaat om een belas-
tingvordering als bedoeld in art. 22 lid 3 Inv.J4 Voor 2006 gold dit

de overgenomen loonverplichtingen ex art. 61 WW en voor de door de werkge-
vers verschuldigde premies over die overgenomen verplichtingen (zie art. 66 lid
I en 2 WW). Deze vorderingen zijn bevoorrecht op aile goederen van de werkge-
ver en gaan boven alle andere voorrechten m.u.v. artt. 3: 287, 288a, 284 BW
(art. 66 lid 3 WW) (de WW wet is gewijzigd per 1 oktober 2006 bij Wet van 28
juni 2006 Wet wijziging WW-stelsel Stb. 2006, 303, Besluit van 28 september
2006, Stb. 2006, 436).

30 Vanaf 2006 is de heffing en de invordering van de werknemerspremies overge-
gaan van het UWV naar de Belastingdienst ex artt. 57 en 60 Wfsv (De Wet finan-
ciering sociale verzekeringen (Stb. 2005, 36) is inwerking getreden op 1 januari
2006 tezamen met de lnvoeringswet Wfsv (Stb. 2005, 37) (Besluit van 15 decem-
ber 2005, Stb. 2005, 717). Dit houdt in dat de premies voor de werknemersverze-
keringen worden geheven en ingevorderd met overeenkomstige toepassing van de
voor de hefting en de invordering van de loonbelasting geldende regels (artt. 59
lid 1,60 lid 3 Wfsv).

31 Het zogenaamde bodemrecht van de Belastingdienst ex art. 22 lid 3 Inv. blijft
hier buiten beschouwing omdat dit de goederen betreft die niet toebehoren aan
de schuldenaar zelf, maar zaken van derden die zich op de bodem van de belas-
tingschuldige bevinden. Deze goederen vallen derhalve buiten het faillissements-
beslag, Echter de opbrengst ervan strekt tot vermindering van de vordering die
de Belastingdienst heeft op de schuldenaar.

32 Deze wet is ingetrokken per 1 januari 2006 (zie art. 48 lid 3 Invoeringswet
Wfsv).

33 Met uitzondering van die van de art. 2:287 en 3:288 onder a, alsmede dat van
art. 3:284 BW voor zover de kosten zijn gemaakt na de dagtekening van het
aanslagbiljet (Belastingdienst) dan wei na de vaststelling van de voorschotpremie
of de premie (UWV).

34 Bodemzaken zijn grofweg gezegd roerende zaken die dienen ter stoffering van de
onderneming en die zich tijdens de beslaglegging op de bodem van de belasting-
schuldige bevinden; zie Vetter e.a. 2005, p. 232 e.v.
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bodemvoorrecht niet voor de vorderingen van het UWV uit hoofde van
werknemerspremies."

Om te bepalen of de faillissementsprocedure haar doe! behoud van
ondememing bereikt, heb ik onderzocht in hoeveel van het totale aantal
beeindigde faillissementen er sprake was van een akkoord en in hoeveel
van het totale aantal faillissementen van bedrijven er sprake was van een
(gedeeltelijke) doorstart.

Om te bezien of er sprake is van behoud van de werkgelegenheid in een
faillissementsprocedure heb ik als indicatoren gebruikt: het aantal
werknemers dat in dienst is bij de faillissementen ten tijde van de
faillietverklaring en het aantal werknemers dat bij overgang van onder-
neming hun baan behield." In het dossieronderzoek versta ik onder het
begrip werknemer een natuurlijke persoon die een baan heeft bij een
bedrijf. Voor de definitie van banen is aansluiting gezocht bij de Arbeids-
rekeningen van het CBS. De Arbeidsrekeningen van het CBS geven het
aantal banen van werknemers in Nederland weer. Onder 'baan' verstaat
het CBS ook kleine aanstellingen van minder dan 12 uur per week,
evenals banen van buitenlandse werknemers in dienst bij bedrijven in
Nederland."

2.1.1 Maximalisatie van opbrenqsten voor de qezameniijke
schuldeisers

2.1.1.1 In een klein aantal [aillissementen een uitkering

Het dossieronderzoek laat zien dat de concurrente en de overige preferen-
te schuldeisers in 7%38 resp. in 6%39 van de bedrijven, waarvan het
faillissement is beeindigd in 2004, een uitkering kregen. De concurrente
en de overige preferente schuldeisers ontvingen gemiddeld in 8%40 resp.

35 Vanaf 2006 weI. Oit wordt in par. 3.4.2. nader toegelicht.
36 Hierbij dient men in ogenschouw te nemen dat dit aantal kan verschillen met het

aantal werknemers dat in dienst is bij de bedrijven een jaar v66r de datum van
de faillietverklaring. Het dossieronderzoek kan deze vraag niet beantwoorden
aangezien de faillissementsdossiers in 2004 deze gegevens niet bevatten.

37 Bron CBS, Arbrulsrekeninqen, staat 2.10, Rechtspraak in Nederland 2003,
Voorburg 2004, p. 36-37.

38 In 3% van de bedrijven, waarvan het faillissement is beeindigd in 2004, hadden
de concurrente schuldeisers geen vordering op de gefailleerde.

39 In 62% van de bedrijven, waarvan het faillissement is beeindigd in 2004, hadden
de overige preferente schuldeisers geen vordering op de gefailleerde.

40 Dit is het gemiddelde aantal faillissementen waarin de concurrente schuldeisers
een (gedeeltelijke) uitkering kregen van de bedrijven, waarin het faillissement is
beeindigd in de jaren 1996, 1998, 2000, 2002 of 2004. Het aantal bedrijven,
waarvan het faillissement is beeindigd in 2004, waarin de concurrente schuldei-
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in 100/041 van de bedrijven, waarvan her faillissement is beeindigd gedu-
rende 1996 tot en met 2004, een uitkering krijgen.

De Belastingdienst en het UWV kregen in 24%42 van de in 2004 beein-
digde faillissementen van bedrijven een uitkering. De Belastingdienst en
het UWV ontvingen gemiddeld in 30%43 van de bedrijven, waarvan het
faillissement is beeindigd gedurende 1996 tot en met 2004, een uitkering
krijgen.

2.1.1.2 Laqe recovery rate

In het dossieronderzoek is het begrip recovery rate als volgt gedefinieerd:
de hoogte van de uitkering gedeeld door de hoogte van de nominale
schuld. Het dossieronderzoek toont aan dat de recovery rate van de
concurrente en de overige preferente schuldeisers van de in 2004 beein-
digde faillissementen van bedrijven 4,4% resp. 7,6% bedraagt, De hoogte
van de gerniddelde recovery rate van de concurrente en de overige
preferente schuldeisers van de beeindigde faillissementen van bedrijven
over de jaren 1996 tot en met 2004 bedraagt 3,2%44 resp. 6,3 0/0:5 De

sers een (gedeeltelijke) uitkering kregen in 2004 blijkt uit dit dossieronderzoek,
dit is 70f0. Het aantal bedrijven, waarvan het faillissement is beeindigd in 2004,
waarin de concurrente schuldeisers een uitkering kregen in de jaren 1996-2002
staat in tabel A van Luttikhuis 2004.

41 Dit is het gemiddelde aantal faillissementen waarin de overige preferente
schuldeisers een (gedeeJtelijke) uitkering kregen in de bedrijven, waarvan het
faillissement is beeindigd in de jaren 1996, 1998, 2000, 2002 en 2004. Het aantal
bedrijven, waarvan het faillissement is beeindigd in 2004 en waarin de overige
preferente schuldeisers een (gedeeltelijke) uitkering kregen blijkt uit dit dossier-
onderzoek, dit is 60f0. Het aantal bedrijven, waarvan het faillissement is beein-
digd in de jaren 1996-2002 en waarin de overige preferente schuldeisers een
uitkering kregen staat in tabel B van Luttikhuis 2004.

42 In 120f0 van de bedrijven, waarvan het faillissement is beeindigd in 2004, hadden
het UWV en de Belastingdienst geen vordering op de gefailleerde.

43 Dit is het gerniddelde aantal faillissementen waarin het UWV en de Belasting-
dienst een (gedeeltelijke) uitkering krcgen in de bedrijven, waarvan het faillisse-
ment is beeindigd in de jaren 1996, 1998, 2000, 2002 en 2004. Het aantal
bedrijven, waarvan het faillissement is beeindigd in 2004, waarin zij een (gedeel-
telijke) uitkering kregen in 2004 blijkt uit dit dossieronderzoek, dit is 300f0. Het
aantal bedrijven, waarvan het faillissement is beeindigd in 2004, waarin zij een
uitkering kregen in de jaren 1996-2002 staat in tabel evan Luttikhuis 2004.

44 De recovery rate van de concurrente schuldeisers van de bedrijven, waarvan bet
faiilissement in 2004 is beeindigd, was 4,40f0. De recovery rates van de concur-
rente schuldeisers van de bedrijven, waarvan het faillissement is beeindigd in de
jaren 1996, 1998, 2000 en 2002 staan in tabel Evan Luttikhuis 2004.

45 De recovery rate van de ovcrige preferente schuldeisers van de bedrijven,
waarvan het faillissement in 2004 is beeindigd, was 6,30f0. De recovery rates van
de overige preferente schuldeisers van de bedrijven, waarvan het faillissement is
beeindigd in de jaren 1996, 1998, 2000 en 2002 staan in tabel D van Luttikhuis
2004.
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recovery rate van de Belastingdienst en het UWV in de in 2004 beeindig-
de faillissementen van bedrijven bedraagt 7,4% resp. 7,7% (beide percen-
tages hebben alleen betrekking op hun preferente vordering), De hoogte
van de gemiddelde recovery rate van de Belastingdienst en het UWV van
de beeindigde faillissementen van bedrijven over de jaren 1996 tot en
met 2004 bedraagt 9,6%46resp. 11,5 %.47

2.1.2 Behoud van onderneming

2.1.2.1 Akkoord

Van het totale aantal faillissementen was er in 0,55% (23 bedrijven)
sprake van een akkoord."

2.1.2.2 Doorstart

Wanneer men de data beschouwt op de vraag naar het aantal faillisse-
menten waarbij er sprake is van een doorstart van de ondememing,
ontstaat het volgende beeld. Uit het dossieronderzoek blijkt dat er sprake
was van een doorstart van de gehele ondememing in slechts 2,9% van de
faillissementen. Voorts toont het dossieronderzoek aan dat er sprake was
van een doorstart van een deel van de ondememing in slechts 3,40/0van
de faillissementen van bedrijven. Bij elkaar betekent dit dat er sprake was
van een geheel of gedeeltelijke doorstart van de ondememing in slechts
262 van de 4.167 faillissementen.

Van de faillissementen waarin er sprake was van een (gedeelteJijke)
doorstart betreft bijna 90% een besloten vennootschap. Uit de volgende
tabel blijkt de rechtsvorm van de overige 10% van de faillissementen van
bedrijven waarin er sprake was van een (gedeelteJijke) doorstart.

46 De recovery rate van de Belastingdienst van de bedrijven, waarvan het faillisse-
ment is beeindigd in 2004, was 7,7%. De recovery rates van de Belastingdienst
van de bedrijven, waarvan het faillissement is beeindigd in de jaren 1996, 1998,
2000 en 2002 staan in tabel F van Luttikhuis 2004.

47 De recovery rate van het UWV van de bedrijven, waarvan het faillissement is
beeindigd in 2004, was 7,7%. De recovery rates van het UWV van de bedrijven,
waarvan het faillissernent is beeindigd in de jaren 1996, 1998, 2000 en 2002
staan in tabel G van Luttikbuis 2004.

48 Van aile in 2004 beeindigde faillissementen van bedrijven en particulieren zijn
122 faillissementen beeindigd door een akkoord. Hiervan hadden 23 berrekking
op bedrijven, de andere 99 op particulieren. Aangezien bij die 23 ondemerningen
slechts 27 werknemers betrokken waren, is deze categorie te verwaarlozen en
blijft die hier verder buiten beschouwing. In de andere gevallen van beeindiging
van faillissement (verbindend worden van de slotuitdelingslijst/opheffing wegens
gebrek aan baten) leidt dat bij rechtspersonen tot ontbinding daarvan ex art.
2:19 lid 1 sub c BW.
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Tabel 1
Faillissementen van bedrijuen naar doorstart en rechtsvorm

I I
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c: a c: ~

c: 0 a - 0 t; "0~ o c: E t 0 .~ s0 :::.. ~ c: t; "ll~ .s0 :::.. ct ~ ~ ~~ :, g ~Q CQ ~ CQ

Nee 2698 77 242 876 97 42 3905
(93,70/0)

Ja, geheel 703 5 77 2 0 722
(2,90/0)

Ja, gedeeltelijk 730 0 2 6 2 0 140
(3,40/0)

Totoot 2931 17 249 833 95 42 4.167
Bran: CBS en A.P.K. Luttikhuis

2.1.3 Behoud van uierkqeieqenneid

2.1.3.1 Werknemers

Uit het dossieronderzoek blijkt dat er in totaal 19.25349 werknemers in
dienst waren ten tijde van de faillietverklaring bij de 4.167 faillissemen-
ten van bedrijven. De spreiding van het aantal werknemers per bedrijf en
per rechtsvorm is zichtbaar in de volgende tabel.

49 Er waren in totaal 18.939 werknemers in dienst bij 4.099 bedrijven. Van 68 van
deze bedrijven was het aantal werknemers dat in dienst was ten tijde van de fail-
Iietverklaring onbekend. Gemiddeld waren er 4,6 werknemers in dienst bij de
4.099 ondememingen. 4,6 maal 68 is 314.314 plus 18.939 is 19.253.

36



Belanq en doelen faillissementsprocedure

Tabel2
Faillissemcnten van bedrijuen naar aantal uierknemers in dienst ten tijde
van de [aillietuerklarinq
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0 1324 8 133 605 57 20 2145
1 274 3 20 127 8 9 442
2 195 0 37 28 4 6 270
3-4 270 0 22 23 3 3 321
5-9 343 2 18 25 9 1 398
10-19 241 2 9 12 5 2 272

20-49 177 0 2 7 7 1 189
50-99 43 1 2 0 1 0 47
100-149 9 0 0 0 0 0 9
150-199 2 0 0 0 0 0 2

200-249 2 0 0 0 0 0 2
250-499 1 0 0 0 0 0 1
Onbekend 56 0 6 6 0 0 68
Totaal 2931 17 249 833 95 42 4167

Bran: CBS en A.P.K. Luttikhuis

2.1.3.2 vverknemers zonder behoud van ondememinq

In 3.882 van de faillissementen was er geen sprake van behoud van
onderneming. Hierin waren 8.52350 werknemers in dienst. Geen van allen
had den hun baan na datum faillietverklaring behouden.

2.1.3.3 Werknemers met behoud van onderneminq

In 285 van de faillissementen was er sprake van behoud van de onder-
neming doordat het faillissement is beeindigd door een akkoord. In deze

50 Dit is 19.253 minus 5.363 (het aantal werknemers dat in dienst is bij de
bedrijven, waarvan het faillissement is beeindigd in 2004 en waarin er sprake is
van een akkoord, is buiten beschouwing gelaten).

37



Hoofdstuk 2

faillissementen waren 5.36351 werknemers in dienst. Hiervan had den
2.97152 hun baan behouden.

In 23 van de faillissementen was er sprake van behoud van de onderne-
ming door een akkoord. Bij die faillissementen waren slechts een beperkt
aantal werknemers betrokken {27}. Het is niet bekend hoeveel van deze
werknemers hun baan hadden behouden. Vanwege de beperkte omvang
en deze onbekendheid laat ik het aantal werknemers dat betrokken was
bij een akkoord in het vervolg van mijn onderzoek buiten beschouwing.

In 262 van de faillissementen was er sprake van behoud van onderne-
ming doordat er tijdens het faillissement sprake was van een geheel of
gedeeltelijke doorstart. In totaal waren er bij deze bedrijven op datum
faillietverkiaring 5.363 werknemers in dienst, waarvan er 2.97153 mee
over waren gegaan door de doorstart.

In de volgende tabel zijn van de faillissementen, waarin er sprake is van
een doorstart, tegen elkaar afgezet de rechtsvorm en het aantal werkne-
mers.

51 BU 252 bedrijven (262 totaal minus 10 onbekend) waren in totaal 5.158
werknemers in dienst. 5.158 gedeeld door 252 bedrijven is gemiddeld 20,46.
Ditmaal 10 is 204,6 (=205). 205 plus 5.158 is 5.363.

52 Er waren in totaal 2.880 werknemers overgegaan bi] 254 bedrijven. Bij acht van
deze bedrijven was het aantal werknemers dat was overgegaan onbekend. Ge-
middeld waren er 11,33 werknemers overgegaan. 11,33 maal 8 is 90,70. 91 plus
2.880 is 2.971.

53 Er waren in totaal 2.880 werknemers overgegaan bij 254 bedrijven. Bij acht van
deze bedrijven was het aantal werknerners dat was overgegaan onbekend. Ge-
middeld waren er 11,33 werknemers overgegaan. 11,33 maal 8 is 90,70. 91 plus
2.880 is 2.971.

38



Belang en doeien failiissementsprocedure

Tabe13
Faillissementen van bedrijven waarbij er sprake is van doorstart naar
rechtsuorm en aantal uierenemcrs in dienst ten tijde van de faillietver-
klaring
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0 73 0 0 7 7 0 27
7 8 0 7 5 7 0 75
2 8 0 7 0 0 0 9
3-4 26 0 7 0 0 0 27
5-9 43 0 3 7 0 0 47
70-79 43 0 0 3 0 0 46
20-49 56 0 0 0 7 0 57
50-99 22 0 7 0 7 0 24
700-749 5 0 0 0 0 0 5
750-799 0 0 0 0 0 0 0
200-249 7 0 0 0 0 0 7
250-499 0 0 0 0 0 0 0
Onbekend 8 0 0 2 0 0 70
Totaol 233 0 7 18 4 0 262

Bran: CBS en A.P.K. Luttikhuis

Uit deze tabel blijkt dat er bij 21 van de 262 faillissementen, waarin er
sprake was van een doorstart, nul werknemers in dienst waren. Voorts
blijkt hieruit dat er bij de overige 241 bedrijven in totaal 5.363 werkne-
mers in dienst waren.
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Tabel4
Faillissementcn van bedrijven waarbij er sprake is van doors tart naar
rechtsuorm en aantal uierknemers dat was mel' overgegaan
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0 23 0 3 3 0 0 30
7 76 0 1 3 7 0 20
2 74 0 7 0 0 0 15
3-4 30 0 0 7 0 0 31
5-9 45 0 7 7 0 0 47
70-79 37 0 0 7 1 0 39
20-49 30 0 0 0 0 0 30
50-99 72 0 7 0 1 0 14
700-149 1 0 0 0 0 0 1
150-799 0 0 0 0 0 0 0
200-249 0 0 0 0 0 0 0
250-499 0 0 0 0 0 0 0
Onbekend 72 0 0 2 0 0 14
Totaal 220 0 7 11 3 0 241

Bran: CBS en A.P.K. Luttikhuis

2.2 Belang [aillisscmentsprocedure

Teneinde het maatschappelijke belang van een faillissementsprocedure te
bepalen, hanteer ik de volgende indicatoren: de bedrijfsgrootte van de
bedrijven die gefailleerd zijn, het aantal ondernemingen dat behouden
blijft, de hoeveelheid werkgelegenheid die er bij betrokken is en behou-
den blijft het aantal bedrijven waarin er sprake is van een negatieve
boedel.

Om de bedrijfsgrootte te bepalen, gebruik ik het aantal werknemers dat in
dienst is bij een bedrijf op datum faillissement. Ik heb hierbij aansluiting
gezocht bij het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gehanteerde
criterium voor bedrijfsgrootte in zijn statistieken over de bedrijfsgrootte
van het totale aantal bedrijven" in Nederland. Het criterium dat het

54 Zij het met een kanttekening: Het Centraal Bureau voor de Statistiek hanteert
aldaar

een andere definitie van 'bedrijf dan in het dossieronderzoek ten behoeve van
de tweejaarlijkse Faillissementsstatistieken. In dit dossieronderzaek wardt met
het begrip bedrijf gedoeld op een juridische eenheid. In aile andere statistieken
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Centraal Bureau voor de Statistiek hiervoor gebruikt is het aantal werk-
nemers." Mijn dossieronderzoek hanteert als
grootte: het aantal werknemers dat in
faillietverklaring."

indicator voor de bedrijfs-
dienst is op de dato

2.2.1 Aantal bedrijuen en bedrijfsqrootte

Uit het dossieronderzoek blijkt dat er in 2004 4.167 faillissementen zijn
beeindigd, In het dossieronderzoek is als indicator voor de bedrijfsgrootte
gehanteerd: het aantal werknemers dat in dienst is de dato faillietverkla-
ring. Het dossieronderzoek wijst uit dat er ten tijde van de faillietverkla-
ring in meer dan de helft (51,5%)(2.145) van de faillissementen van
bedrijven helemaal geen werknemers in dienst waren. Verder toont het

van het Centraal Bureau van de Statistiek omvat het begrip bedrijf niet perse een
juridische eenheid, maar kan het ook meerdere juridische eenheden omvatten.
Het woord bedrijf duidt dan op de activiteiten die samen een onderneming vor-
men. Bij de classificatie van bedrijven naar rechtsvorm wordt het bedrijf door
het Centraal Bureau van de Statistiek opgenomen onder de rechtsvorm van die
juridische eenheid die als kern van de combinatie kan worden gezien indien een
onderneming uit meer dan een rechtspersoon bestaat.

55 Zie website van het CBS. De indeling naar bedrijfsgrootte geschiedt door het CBS
naar het aantal werknemers in loondienst. De grootte, uitgedrukt in het aantal
werknemers, is door het CBS hoofdzakelijk gebaseerd op informatie die het CBS
verkregen heeft van het UWV. Onder een werknerner verstaat het CBS iemand
die arbeid verricht op basis van loon of salaris. Onder deze definitie vallen vol-
gens het CBS wei uitzendkrachten en ingeleend personeel, maar niet uitgeleend
personeel (Statline, website van het CBS).

56 Dit criterium wijkt af van de in de praktijk gehanteerde onderverdeling voor het
indelen van bedrijven naar het midden- en kleinbedrijf en het grootbedrijf. Deze
onderverdeling is gebaseerd op drie criteria genoemd in boek twee van het Bur-
gerlijk Wetboek. Boek twee van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat rechtsperso-
nen van een bepaalde bedrijfsgrootte een vrijstelling verkrijgen voor een aantal
verslaggevingsregels. Drie maatstaven bepalen de bedrijfsgrootte: het aantal
werknemers, de omvang van het vermogen en de hoogte van de omzet. Kort sa-
mengevat is er sprake van een klein bedrijf indien aan twee van de volgende
drie criteria is voldaan: de balansactiva bedragen niet meer dan € 4,4 miljoen,
de omzet is niet hoger dan € 8,8 miljoen en het bedrijf heeft niet meer dan 50
werknemers in dienst. Er is sprake van een middengroot bedrijf indien aan twee
van de volgende criteria wordt voldaan: de balansactiva bedragen niet minder
dan € 4,4 miljoen en niet meer dan € 17,5 miljoen, de omzet bedraagt niet min-
der dan € 8,8 miljoen en niet meer dan € 35 miljoen en het gemiddelde aantal
werknemers is niet minder dan 50 en niet meer dan 250. Als deze grootheden
boven voomoemde bedragen komen, dan is er sprake van een grootbedrijf.
Voorts is het van belang dat aan twee van de drie genoemde criteria worden
voldaan gedurende twee opeenvolgende balansdata, zie artt. 2:396 lid 1 BWen
2:397 lid 1 BW. Zie ook Asser-Maijer 2-JII, 432 e.v. Ik heb geen aansluiting ge-
zocht bij deze criteria omdat de huidige faillissementsdossiers geen informatie
bevatten over de criteria balansactiva en omzet.
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dossieronderzoek aan dat slecht 1,4% (5Sf7 van de bedrijven, waarvan
het faillissement is beeindigd in 2004, meer dan 50 werknemers in dienst
hadden en minder dan 200. Voorts laat het dossieronderzoek zien dat
slecht 0,07% (3)58 van de faillissementen van bedrijven meer dan 200
werknemers in dienst hadden ten tijde van de faillietverklaring.

2.2.2 Aantal [a illissemen ten negatieve boedel

Er is sprake van een negatieve boedel indien de toestand van de boedel
zodanig laag is dat er geen ruimte is voor een uitkering aan de preferente
of concurrente schuldeisers. Uit het dossieronderzoek blijkt dat hiervan
sprake was in 75% van de faillissementen.

3 Conclusies

Uit het onderzoek blijkt dat de faillissementsprocedure slechts in beperkte
mate haar doelstelling: maximalisatie van de opbrengsten voor de
gezamenlijke schuldeisers, bereikt. De huidige faillissementsprocedure is
van weinig financiele waarde voor de schuldeisers.

Zo blijkt uit het onderzoek dat de diverse soorten schuldeisers in een
beperkt aantal gevallen een uitkering kregen en dat de recovery rates
laag waren. Voordat ik het onderzoek verrichtte, bestonden er wei
gegevens over de recovery rate van de concurrente en overige preferente
schuldeisers tezamen en over die van het UWV en de Belastingdienst
tezamen, maar niet van ieder afzonderlijk. Tevens was bet destijds
onbekend in boeveel faillissementen de afzonderlijke soorten schuldeisers
een uitkering kregen. Uit mijn onderzoek blijkt dat de concurrente en de
overige preferente schuldeisers over de jaren 1996 tot en met 2004
gemiddeld in S% resp. in 10% van de beeindigde faillissementen van
bedrijven een uitkering ontvingen, De Belastingdienst en het UWV
kregen over die jaren gemiddeld in 30% van de faillissementen van
bedrijven een uitkering. Voorts blijkt dat de recovery rate van de concur-
rente en de overige preferente schuldeisers over de jaren 1996 tot en met
2004 gemiddeld 3,20/0 resp. 6,3% bedraagt. De recovery rate van de
Belastingdienst over die jaren bedroeg gemiddeld 9,6% en van het UWV
11,50/0(beide hebben aIleen betrekking op hun preferente vordering).

57 Van het totale aantal faillissement wordt afgetrokken het aantal faillissementen
waarin er een onbekend aantal werknemers in dienst is (68). Het aantal bedrijven
met meer dan 50 werknemers en minder dan 200 werknemers bedraagt 58.

58 Het aantal faillissementen met 200 werknemers of meer bedraagt 3.
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Voorts blijkt uit het onderzoek dat de faillissementspracedure slechts in
beperkte mate haar: doel behoud van ondememing, bereikt. Voordat ik
het onderzoek verrichtte, ging men er op grand van de op dat moment
bestaande deelonderzoeken van het HSI uit 1996 en het OOEtRuit 2001
ervan uit dat er in 63% tot 66% van de faillissementen sprake was van
een (gedeeltelijke] doorstart in een faillissementspracedure. Voorts blijkt
uit het OOEtR-onderzoek uit 200159 dat er sprake was van een akkoord in
8%60 van de gefailleerde bedrijven. Verder leefde destijds de gedachte dat
men door middel van de faillissementspracedure het maatschappelijke
belang behoud van ondememing kon nastreven. Het onderzoek toont aan
dat deze aannames onjuist zijn. In slechts 6,85% (285) van de faillisse-
menten van bedrijven was er sprake van behoud van (een deel van) de
onderneming. In 6,3% (262) van die bedrijven was er sprake van een
(gedeeltelijke of een gehele) doorstart van de onderneming en in 0,55%
(23) van een akkoord." Deze aantallen zijn te laag om te kunnen verde-
digen dat de faillissementsprocedure een bijdrage levert aan het maat-
schappelijke belang van het 'behoud van de onderneming.' De oorzaken
van deze verschillende resultaten liggen in het feit dat beide genoemde
onderzoeken hun onderzoek aIleen hadden gericht op bedrijven die aan
bepaalde criteria voldeden (o.a. omvang). Mijn onderzoek betreft alle in
2004 beeindigde faillissementen van bedrijven.

Voor een gefundeerde uitspraak of in de faillissementsprocedure het
maatschappelijke belang 'behoud van de onderneming' wordt bereikt,
dienen de onderzoeksresultaten bovendien te worden gerelateerd aan het
totale aantal bedrijven in Nederland. Over de periode 2000-2004 bedraagt
dit aantal volgens de statistieken van het Centraal Bureau van de Statis-
tiek gemiddeld 694.691.62 De 285 bedrijven, die in het faillissement
behouden bleven, vormen daarvan slechts 0,41 pro mille. Het aantal
bedrijven dat zijn onderneming behoudt in faillissement blijft ook
verwaarloosbaar klein, indien men dit aantal relateert aan het aantal
informele reorganisaties van bedrijven. In 2002-2003 hebben er bij
benadering gemiddeld 24.500 informele reorganisaties per jaar plaatsge-

59 OORR 200 I.
60 OORR 2001, p. 5l.
61 Per 1 januari 2005 is de Faillissementswet gewijzigd en zijn ook de bepalingen

om tot een akkoord te komen versoepeld (Wet van 24 november 2004, Stb.
2004, 615 en Besluit van 30 december, Stb. 2005, 10). Uit de data betreffende de
faillissementen van 2006 zal dienen te blijken of deze wetswijziging heeft geleid
tot
meer akkoorden.

62 Dit is het gerniddelde van 694.085 (2000), 702.285 (200 I), 689.625 (2002),
685.775 (2003) en 701.685 (2004) (Bron: CBS Statline).
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vonden." Uit het onderzoek van Van Amsterdam uit 2004 blijkt dat bij
dergelijke reorganisaties 48% tot 61%64 succesvol was. Indien men
uitgaat van een conservatieve schatting, dan komt het aantal succesvolle
informele reorganisaties op de helft van 24.500, dit is 12.250. Dit maakt
dat het aantal van 285 nog steeds maar 2,3% uitmaakt van het aantal
succesvolle informele reorganisaties. Behoud van ondememing in
faillissementen is vergeleken hiermee een verwaarloosbaar fenomeen.

Tevens blijkt uit het onderzoek dat de faillissementsprocedure haar doel
behoud van werkgelegenheid slechts in beperkte mate bereikt. Voordat ik
dit onderzoek verrichtte, was het niet alleen onbekend hoeveel onderne-
mingen in een faillissementspracedure bleven behouden, maar ook
hoeveel werknemers en daarmee werkgelegenheid is betrokken. Uit de
onderzoeksresultaten blijkt dat er bij de onderzochte bedrijven in totaal
19.253 werknemers in dienst waren op het moment van faillietverklaring.
Van deze werknemers behielden 15,4%65 (2.971) werknemers hun baan.
Dit maakt dat 16.282 werknemers hun arbeidsrelatie verloren door een
faillissement. In hoeverre zijn dit nu getallen op grand waarvan moet
worden vastgesteld dat de bestaande werkgelegenheid in Nederland door
faillissementen emstig wordt bedreigd, zodat een curator zich bij zijn
afwegingen het maatschappelijke belang van de werkgelegenheid moet
betrekken? Hiertoe kan men onder meer kijken naar de totale werkgele-
genheid in Nederland. De Arbeidsrekeningen van het Centraal Bureau
van de Statistiek tonen het gemiddelde aantal banen in de jaren 2001-
2004 in Nederland. Dit bedraagt 7.367.800 per jaar." Het aantal werkne-
mers dat ten gevolge van de in 2004 beeindigde faillissementen van
bedrijven zijn arbeidsrelatie heeft verloren is 16.282.67 Dit vormt 2,2 pro
mille van de totale werkgelegenheid in Nederland en betreft daaram een
zeer klein deel van de bestaande werkgelegenheid.

63 'Het aantal reorganisatles jaarlijks in Nederland, is moeilijk te rneten aangezien
deze processen in (relatieve) stilte plaatsvinden en niet worden geregistreerd. Een
voorzichtige schatting, gebaseerd op succespercentages van banken en faillisse-
mentscijfers over de periode 2002-2003 en over 2003-2004 leidt echter tot een
uitkomst van bijna 23.000 informele reorganisaties in 2002 en 26.000 in 2003',
aldus Adriaanse e.a. 2004, p. 150 en p. 124.

64 Van Amsterdam 2004, p. 229 e.v. Hij gebruikt als definitie 'succes voor de
maatschappij', waarmee wordt bedoeld dat de onderneming al dan niet na reor-
ganisatie (waaronder mede begrepen verkoop of afstoting van onderdelen) blijft
bestaan en een zinvolle bijdrage levert aan het econornisch verkeer (p. 230).

65 Dit is 2.971 gedeeld door 19.253.
66 Dit is het gemiddelde van 7,186 mio (2000), 7,537 mio (2001), 7.453 mio (2002),

7.475 mio (2003) en 7.368 mio (2004); zie Rechtspraak in Nederland 2003, CBS,
Voorburg 2004, p. 36-37.

67 Dit is 19.253 (aantal werknemers in dienst) minus 2.971 (aantal werknerners
overgegaan).
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De onderzoeksresultaten tonen aan dat alleen indien er sprake was van
behoud van een (gedeeltelijke) ondememing, de werknemers hun baan
behielden" in die zin dat zij mee overgingen." Indien men alleen de
werknemers in ogenschouw neemt, die hun baan verloren bij de bedrij-
yen, waarvan het faillissement is beeindigd in 2004 en waarin er sprake
was van een (gedeeltelijke) overgang van de onderneming, dan wordt het
belang van de faillissementsprocedure voor het behoud van de werkgele-
genheid neg kleiner. De onderzoeksresultaten tonen niet aIleen aan dat er
slechts in een klein percentage sprake was van behoud van de onderne-
ming (in 6,85% van de faillissementen), maar tevens dat in die gevallen
meer dan de helft van de werknemers hun baan hebben behouden
(55,4%).70Er was in 241 bedrijven, waarvan het faillissement in 2004 is
beeindigd en die werknemers in dienst hadden, sprake van een overgang
van een onderneming. Tezamen hadden zij ten tijde van de faillietverkla-
ring 5.363 werknemers in dienst. Dit is 0,728 pro mille van de totale
werkgelegenheid in Nederland. In werkelijkheid ligt dit cijfer nog lager,
omdat van die 5.363 betrokken werknemers er 2.971 waren overgegaan.
Dientengevolge bedraagt het aantal niet overgegane werknemers nog
maar 2.393, hetgeen neerkomt op slechts 0,324 pro mille van de totale
werkgelegenheid. Dit lijkt te laag om de stelling te handhaven dat in het
faillissement de curator dan weI de r-c met hun handelen substantieel
kunnen bijdragen aan het maatschappelijke belang van de 'werkgelegen-
heid', Bovenal dient men in aanmerking te nemen dat het onbekend is of
de werknemers die hun baan verliezen bij de onderzochte bedrijven, een
volledige dienstbetrekking hebben ten tijde van de faillietverklaring of
een dienstbetrekking van enkele uren. Verder is het onbekend of deze
dienstbetrekkingen van bepaalde of onbepaalde duur waren. Dit alles
staat uiteraard los van de dramatische gevolgen van het faiIlissement
voor de individuele werknemers die daardoor hun baan verliezen, maar
het betekent niet een substantiele aantasting van de werkgelegenheid,

Het maatschappelijke belang van de faillissementsprocedure is kleiner
dan men veronderstelde. Uit het voorafgaande blijkt reeds de relatieve
waarde van het faillissement ten aanzien van de doelen: behoud van
onderneming en werkgelegenheid. Uit het onderzoek bJijkt voorts dat er

68 Het is onbekend of de werknemers hun arbeidsovereenkomst behouden. Het is
aannemelijk dat de werknemers eerst door de curator worden ontslagen en ver-
volgens op grond van een nieuwe arbeidsovereenkomst in dienst treden bij de-
gene die de ondememing voortzet.

69 Strikt genomen kan de werknemer ook zijn baan behouden indien het faillisse-
ment wordt vemietigd. Echter het dossieronderzoek betreft niet de vemietigde
faillissementen.

70 Dit is 2.971 (het aantal werknemers dat mee overgaat] gedeeld door 5.363 (totaal
aantal werknemers dat in dienst is ten tijde van de faillietverklaring bij de be-
drijven waarvan de onderneming behouden bJijft).
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in driekwart van de faillissementen sprake was van een negatieve boedel,
In die faillissementen kregen de faillissementsschuldeisers (ongeacht hun
voorkeur) derhalve niets. Verder laat het onderzoek zien dat de faillisse-
mentsprocedure betrekking heeft op veel kleine bedrijven: meer dan de
helft van de faillissementen, hadden geen werknemers meer in dienst ten
tijde van de faillietverklaring, slechts 1,4%(58) van de 4.167 bedrijven,
waarvan het faillissement is beeindigd in 2004, hadden meer dan 50 en
minder dan 200 werknemers in dienst, terwijl maar 0,07%(3) van de
bedrijven meer dan 200 werknemers in dienst hadden. Een vergelijking
hiervan met de percentages van het totale bedrijvenbestand in Nederland,
laat zien dat het totaIe bedrijvenbestand in Nederland bestaat uit een
groter percentage van bedrijven met 50-200 werknemers in dienst
(1,53%) en met meer dan 200 werknemers (0,51%r dan het bedrijven-
bestand dat betrokken is in een faillissementsprocedure. Aangezien de
definitie van bedrijfsgrootte in de Faillissementsstatistieken niet geheel
overeenkomt met de algemene CBS-statistiek, kan echter niet met
volledige zekerheid een uitspraak worden gedaan over het verschil in
bedrijfsgrootte tussen de bedrijven die betrokken zijn bij het dossieron-
derzoek en het totale bedrijvenbestand. Er bestonden voordat dit onder-
zoek werd verricht weliswaar gegevens over het aantal, maar geen
accurate data over de bedrijfsgrootte van de in de faillissementsprocedure
betrokken bedrijven.

Allesoverziend, de faillissementsprocedure bereikt in beperkte mate de
aan haar gestelde doelen - maximalisatie van opbrengsten voor de
gezamenlijke schuldeisers, behoud van werkgelegenheid en onderneming
- en het maatschappelijke belang van de faillissementsprocedure wordt
overschat. Voordat ik mijn onderzoek verricht, was het wegens gebrek
aan grootschalig empirisch onderzoek moeilijk hierover een oordeel te
vormen.

71 Van het totale aantal gefailleerde bedrijven van 4.167 word! het aantal faillisse-
menten van bedrijven waarin er een onbekend aantal werknemers is (68) af
getrokken.

72 Dit is het gemiddelde over de jaren 2000 tot en met 2004 (2000: 1,52%, 2001:
1,52%, 2002: 1,54%, 2003: 1,59%, 2004: 1,460J0). Het percentage is afgeleid uit
de cijfers over de bedrijfsgrootte gebaseerd op het aantal werknemers zoals
weergegeven op Statline, zie de website van het CBS.

73 Dit is het gemiddelde over de jaren 2000 tot en met 2004 (2000: 0,50%, 2001:
0,510/0, 2002: 0,53%, 2003: 0,53%, 2004: 0,490J0) (Statline). Ter zake van de cij-
fers van het CBS over de bedrijfsgrootte van het totale bedrijvenbestand in Ne-
derland dient te worden opgernerkt dat het CBS aldaar een andere definitie
hanteert van het begrip bedrijf dan dat ik en het CBS hanteren in het dossieron-
derzoek en in de Faillissementsstatistieken. In het dossieronderzoek omvat een
bedrijf maar een juridische eenheid. In het bedrijvenbestand van het CBS kan
een bedrijf meerdere juridische eenheden omvatten. Het gaat aldaar feitelijk om
een ondememing (zie de website van het CBS).
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Misbruik van faillissementsrecht

'Het [aillissemcntsrecht maakt niet zozeer misbruik van het arbeidsrecht,
het aroeidsrecht kun juist faillissementen veroorzaken ... '

In hoofdstuk twee is beschreven dat de faillissementsprocedure aan drie
doeleinden dient te voldoen. In dit hoofdstuk staat centraal de voorwaar-
de die de Europese wetgever aan de Nederlandse faillissementsprocedure
heeft gesteld: het voorkomen van misbruik van faillissementsrecht met
het oog op de positie van de individuele werknemer. I

De gewijzigde Europese Richtlijn 2001/23/EG betreffende het behoud van
de rechten van de werknemers bij de overgang van ondernemingen,
vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen.' heeft de
Nederlandse wetgever verplicht om maatregelen te nemen ter voorko-
ruing van misbruik van een faillissementsprocedure of tot automatische
overgang van de arbeidsovereenkomst binnen het faillissement. Bij Wet
van 18 april 200i heeft de wetgever een voorlopige keuze gemaakt over
hoe om te gaan met de positie van de werknemers in een faillissement en
hoe misbruik van faillissementsrecht te voorkomen.' Hij heeft gekozen
voor het nemen van maatregelen ter voorkoming van misbruik van een
faillissementsprocedure.' Alvorens een definitieve keuze te maken, wilde

1 In dit boek beperk ik rnij tot deze vorm van misbruik van faillissementsrecht.
2 PbEG 200 I, L 82 van 22 maart 2001. Deze is in plaats getreden van de Richtlijn

98/50/EG van de Raad van 29 juni 1998 (PbEG 1998, L 201 van 17 juli 1998) in-
zake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het
behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondememingen,
vestigingen of onderdelen van vestigingen.
Stb. 2002, 215 in werking per 1juli 2002 (Besluit van 17 mei 2002, Stb. 2002,
245).

4 Blijkens de wetsgeschiedenis wachtte de wetgever op het advies van de MDW-
groep. In zijn eindrapport d.d. oktober 2001 gaat de MDW-werkgroep hier niet
expliciet op in. Op p. 25 merkt hij weliswaar op de resterende keuzemogelijkhe-
den te bespreken in par. 4.2. Echter in die paragraaf bespreekt hij de positie van
de werknerner in surseance. Zie hierover Luttikhuis 2003, p. 103 - 105.

5 Stb. 2002, 215 in werking per 1 juli 2002 (Besluit van 17 mei 2002, Stb. 2002,
245). Dit in tegenstelling tot vele andere Europese landen, die gekozen hebben
voor automatische overgang van arbeidsovereenkornsten in geval van faillisse-
ment. Zie W.W. McBryde, A. Flessner, S.C.1.1. Kortmann (red.), Principles of Eu-
ropean insolvency law, Deventer: KJuwer Legal Publishers 2003. Par. 7.4 van de
principes bepaalt: 'If the enterprise of the debtor, or any part of it, is transferred,
the contracts of employment are automatically transferred to the purchaser of
the enterprise'. Van belang hierbij is dat over de aard van de principles wordt
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de wetgever het advies van de toenmalige MDW-werkgroep onder leiding
van prof. mr. M.J.G.C. Raaijmakers afwachten. Deze heeft de kwestie
laten rusten, zodat het wachten nu is op het advies hierover van de
Commissie insolventierecht. Er bestond onduidelijkheid over de omvang
van het misbruikprobleem en de werking van de voorlopige maatregelen
die dit probleem dienen te verhelpen. Ik heb getracht door middel van
empirisch en literatuur- en theoretisch onderzoek hierin inzicht te bieden.
In dit hoofdstuk doe ik verslag van mijn onderzoek naar in hoeverre de
faillissementsprocedure voldoet aan de voorwaarde het voorkomen van
misbruik van faillissementsrecht en hoe de faillissementsprocedure
hieraan beter kan voldoen.

Dit hoofdstuk begint met een beschrijving van de onderzoeksvragen en
de stand van de wetenschap (§ 1). Het vervolgt met de onderzoeksresulta-
ten (§ 2) en sluit af met een aantal conclusies en aanbevelingen (§ 3).

1 Onderzoeksvragen en stand van de wetenschap

1.1 Ondcrzoeksvraqen

Alvorens de vraag te kunnen beantwoorden: in hoeverre voldoet de
faillissementsprocedure aan de voorwaarde het voorkomen van misbruik
van faillissementsrecht, zal ik eerst het begrip misbruik van faillisse-
mentsrecht definieren,

Er bestaan, kort gezegd, twee soorten interpretaties van het begrip
misbruik van faillissementsrecht. Misbruik van faillissementsrecht zoals
ingevuld door de arbeidsrechtspecialisten en de insolventierechtspecialis-
ten.

Het begrip misbruik van het faillissement komt voort uit het verschil
tussen het arbeidsrecht dat geldt indien een bedrijf weI of niet in staat
van faillissement verkeert. Het woord misbruik impliceert een keuze voor
strategisch gedrag door de belanghebbende bij het bedrijf. Deze gebruikt
het faillissement om zich van haar werknemers te ontdoen zonder de
arbeidsrechtelijke bescherming die voor hen bestaat buiten het faillisse-

opgernerkt: 'they reflect, on a more abstract level, the common characteristics of
the insolvency laws of the European Member States. (...J The principles do not try
to reflect the ideal rules for an European Insolvency code' (p.2). Commentaar op
voomoemde principle geven de auteurs zelf op p. 52-53. Hierin bespreken ze dat
de principle die in beginsel is gecreeerd met het oog op de belangen van de
werknemers juist in het nadeel van diezelfde werknemers kan werken. Ze verwij-
zen naar Duitsland.
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ment. De grootste verschillen in arbeidsrechtelijke bescherming ter zake
van de beeindiging van arbeidsrelaties voor en tijdens het faillissement
zijn, kort samengevat, dat een werkgever buiten een faiIIissement slechts
een beperkte mogelijkheid heeft om arbeidsrelaties op te zeggen of
anderszins te beeindigen, dat hier veel tijd mee gernoeid is en dat de prijs
die hij daarvoor moet betalen, de hoogte van de ontslagvergoeding of
schadevergoeding, hoog is. In faiIlissement daarentegen kan een curator
met toestemming van de r-c op grond van art. 40 Fw. de arbeidsovereen-
komsten op korte termijn opzeggen en hoeft er in beginsel geen ontslag-
vergoeding of schadevergoeding aan de werknemer te worden betaald."

Over de vraag wanneer er sprake is van misbruik bestaat de nodige strijd.
De arbeidsrechtspecialisten' staan hier tegenover de insolventierechtspe-
cialisten." De arbeidsrechtspecialisten kiezen voor een ruim begrip
misbruik. Zij stell en dat er al sprake is van misbruik van het faillissement
als dit hooJdzakelijk wordt gebruikt om de werknemersbescherming te
omzeilen. De insolventierechtspecialisten stellen daarentegen dat een
faillissementsaanvraag die mede ten doel heeft de arbeidsrechtelijke
bescherming te ontlopen nog geen misbruik hoeft op te leveren. Zij zijn
van mening dat een faillissementsaanvraag door de schuldenaar geen
misbruik kan opleveren als deze zich in een reele faillissementssituatie
bevindt.' In de tegenstelling tussen de arbeids- en insolventierechtspecia-
listen biedt de jurisprudentie" geen ondubbelzinnig antwoord.

6 Zie voor een nadere toelichting hierop paragraaf drie van Luttikhuis 2005.
Hierbij plaats ik de kanttekening dat destijds mij geen enkele geslaagde poging
bekend was van een werknemer die een vergoeding had ontvangen wegens ont-
binding. Nu is dat weI het geval, zie Rb. Almelo 22 december 2006, nr. 233758 /
EJ VERZ 06-1199.

7 Zie o.a. R.M. Beltzer, Ovcrgang van onderneming in de private en publick« sector
(diss. A'dam (UvA), Deventer 2000), p. 261, G.W. van der Voet, Misbruik van
[aillissement bi] overqanq van ondememing (scriptie EUR 2000), p. 37-45, A.T.M.
Jacobs, 'Misbruik van faillissement om werknemers te kort te doen', SMA 2002,
p. 362. Vgl. ook A-G Langemeijer in zijn conclusie voor HR 29 juni 2001
(MTW/FNV Bondgenoten, JOL 2001, 413).

8 Noot van S.c.J.J. Kortmann onder Hof 's-Gravenhage 10 januari 1996 (Amrner-
laan), JaR 1996/16; N.E.D. Faber, 'Misbruik van bevoegdheid tot aanvragen fail-
lissement', NbEW 1996, 3, p. 29; R.D. Vriesendorp, Doorstarten en onbehoorlijk
bestuur, in: Insolad Jaarboek 1997 (Deventer 1997), p. 77; E. Loesberg, 'De voor-
gestelde aanpassing van de Faillissementswet als gevolg van de richtlijn
98/50/EG: een stille revolutie?', Tv! 2001/5, p. 158; Noot van R.D. Vriesendorp
onder HR 29 juni 2001 (MTW/FNV Bondgenoten, JOL 2001,413), AA 2002/4, p.
266.

9 Zie hierover uitvoerig M.L. Lennarts, S.N. de Valk, 'Aansprakelijkheid van
bestuurders jegens werknemers wegens misbruik van failJissement,' ARA 2004, 2,
p. 113-114.

10 Zie voor de jurisprudentie o.a.: Hof's-Gravenhage 10 januari 1996, JOR 1996, 16
(Ammerlaan). HR 29juni 2001, JOL 2001, 413 (MTW/FNV en Vermaat) en HR 28
mei 2004, JOR 2004,216 (Boek/Van Gorp). Zie voor een beschrijving van de ver-
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Voor de invulling van het begrip misbruik ben ik niet uitgegaan van het
mime begrip zoals dat door de arbeidsrechtspecialisten wordt gehanteerd.
Deze visie houdt namelijk geen rekening met het ontbreken van een
faciliteit in het huidige Nederlandse arbeidsrecht voor insolvente"
bedrijven. Het belang van het onderscheid tussen solvente en insolvente
bedrijven wordt in de volgende paragraaf besproken. Ook ben ik niet
uitgegaan van de visie van de insolventierechtspecialisten. Naast het feit
dat deze moeilijk is te operationaliseren, zal onderzoek hiernaar wellicht
stuiten op (politiek) commentaar.

Ik heb mij bij de invulling van het begrip niet willen beperken tot een
van beide interpretaties en voor wat betreft de mogelijke omvang ervan
heb ik aansluiting gezocht bij de keuze die de Europese regelgever met
Richtlijn 2001/23/EG aan de NederIandse wetgever heeft geboden: ofwel
automatische overgang van werknemers, ook in geval van een overgang
van de onderneming in faillissement (waardoor het faillissement geen
oneigenlijke sluiproute voor de afvloeiing van personeel kan vormen),
ofwel maatregelen nemen ter voorkoming van misbruik. Volgens de
Richtlijn kan er aileen sprake zijn van misbruik indien er bij een over-
gang van een ondememing gedurende de faiIlissementsprocedure geen
sprake is van automatische overgang van de arbeidsovereenkomsten. lk
heb onderzocht in hoeveel faillissementen die werknemers in dienst
hebben, er sprake is van een overgang van onderneming en hoeveel
werknemers er mee overgaan, Indien niet aIle werknemers mee zijn
overgegaan kan er sprake zijn van misbruik van faillissementsrecht.

De tweede onderzoeksvraag, hoe kan beter aan deze voorwaarde worden
voldaan, valt uiteen in twee subvragen: hoe werken de huidige instru-
menten van de faillissementsprocedure die misbruik beogen regen te
gaan en kunnen andere wijzigingen in de faillissementsprocedure ertoe
leiden dat de faillissementsprocedure (beter) voldoet aan de genoemde
voorwaarde.

De gehanteerde onderzoeksmetbodologie ter beantwoording van deze
onderzoeksvragen staat in bijlage twee van dit boek.

schillende visies hierover in de doctrine M.L. Lennarts, S.N. de Valk, t.a.p, p.
113-114.

I I Insolventie is een breder begrip dan faillissement en surseance. Het ziet op de
situatie dat een bedrijf niet in staat is om zijn schuldeisers te betalen. Dit is de
algernene definitie van insolventie. 'Insolventie' kan gerelateerd zijn aan ver-
schillende concepten. Ik doe! hier op de zogenaamde 'cash-flow' insolvency of-
wei de door flnanciele economen vaak gebruikte term 'financial distress'.
Hieronder wordt verstaan: 'the condition of a firm which is in substantial default
on its debt obligations: Zie Armour 2001, p. 100-101 en de aldaar vermelde lite-
ratuurverwijzingen.
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1.2 Stand van de uietenschap

Voor zover bekend is naar deze vragen nimmer empirisch onderzoek
verricht. Zoals in het voorafgaande hoofdstuk is genoemd, zijn er wel
eerder deelonderzoeken verricht naar de vraag of er sprake is van een
(gedeeltelljke) overgang van een onderneming, Zo is in het onderzoek
van het Hugo Sinzheimer Instituut uit 1996 onderzoek verricht naar:
faillissementen en selectief ontslag: een onderzoek naar 'oneigenlijk
gebruik' van de Faillissementswet. Maar hierbij werd uitgegaan van de
definitie van de arbeidsrechtspecialisten, zoals blijkt uit de vraagstelling:
'Bij welk percentage van de faillissementen van rechtspersonen en
vennootschappen onder firma is er sprake van een oneigenlijk gebruik
van de Faillissementswet, in die zin dat het faillissement in belangrijke
mate wordt gebruikt om dienstverbanden met een bepaald deel van het
personeel te beeindigen?', hierop was de conclusie dat er naar schatting
'in tenminste een op de vijf gevallen van 'doorstarteri' van een ondeme-
ming het faillissement in deze zin als een oneigenlijk middel wordt
gehanteerd.:" Hierbij werd bovendien geen onderscheid gemaakt tussen
solvente en insolvente bedrijven. In dit onderzoek werd ook geen uit-
spraak gedaan over het aantal werknemers dat jaarlijks bij een overgang
van ondememing betrokken is. 13

Verder is er door het Hugo Sinzheimer Instituut in 2005 een onderzoek
uitgevoerd naar misbruik van faillissementsrecht. Ditmaal hanteerde het
HSI niet de definitie van de arbeidsrechtspecialisten, maar sloot het meer
aan bij de door de insolventierechtspecialisten gekozen definitie. Een
belangrijk verschil tussen het HSI onderzoek en het onderhavige onder-
zoek is dat het onderzoek van het HSI zich niet beperkt tot arbeidsover-
eenkomsten maar zich ook uitstrekt over andere duurovereenkomsten."
Voorts heeft het HSr in tegenstelling tot het onderhavige onderzoek voor
de omvang van misbruik geen aansluiting gezocht bij de Richtlijn
2001/23/EG.15

12 Knegt 1996, p. 5 resp. 48.
13 Knegt 1996, p. 48.
14 Het HSI definieert misbruik als volgt: 'wanneer het faillissement wordt

gebruikt als middel tot oneigenlijke beeindiging van lopende
(duur}overeenkomsten - in het bijzonder arbeids- huur- of lease-
overeenkomsten. 'Oneigenlijk' wi! in het algemeen zeggen dat de verplich-
tingen die aan het regulier beeindigen van deze overeenkomsten waren
verbonden, worden ontlopen doordat de onderneming het op een faillisse-
ment aan laat komen terwijl de financiele toestand van de rechtspersoon
op het moment van de faillissementsaanvraag zodanig was dat zij haar
verplichtingen uit deze overeenkomsten gewoon had kunnen dragen zon-
der dat de continuiteit in gevaar zou zijn gekomen (Knegt e.a. 2006, p. 60).

15 Het HSI stelt dat de definitie die ik in mijn onderzoek hanteer van
misbruik te eng lOU zijn: 'Het is echter ook denkbaar dat sprake is van
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2 Onderzoeksresultaten

2.1 Omvang misbruik van faitlissementsrecht

Ik heb de volgende indicatoren gebruikt om de mogelijke maximale
omvang van misbruik van faillissementsrecht te bepalen: Hoe vaak vindt
er bij een bedrijf dat werknemers in dienst heeft een (gedeeltelijke]
doorstart plaats gedurende het faillissement? Hoeveel werknemers zijn
daarbij betrokken en in hoeverre gaan werknemers al dan niet mee over?

Voor de weergave van de onderzoeksresultaten over de omvang van de
mogelijke maximale omvang van misbruik van faillissementsrecht
verwijs ik kortheidshalve naar de onderzoeksresultaten opgenomen in §
2.1.2.2 en 2.1.3.3 van hoofdstuk twee. Hierin staan hoeveel werknemers
zijn betrokken in faillissementsprocedures, in hoeveel faillissementen er
sprake is van doorstart en hoeveel werknemers in dienst zijn bij deze
bedrijven. Gebleken is dat in 262 van de 4.167 in 2004 beeindigde
faillissementen van bedrijven (6,3%) een geheel of gedeeltelijke doorstart
heeft plaatsgevonden (zie tabel 1 van hoofdstuk twee). Het merendeel van
deze gevallen had betrekking op bedrijven met een beperkt aantal
werknemers (zie tabe! 3 van hoofdstuk twee). Bij 21 van deze 26i6

misbruik om simpelweg geen ontslagvergoeding te hoeven betalen, zander
dat er sprake is van overgang van onderneming' (zie R. Knegt, l.R. Popma,
I. Zaal, Faillissementsfraude en de rol van de curator, Tv! 2006/3, p. 79,
m.3, voetnoot 15). Dit is onjuist. In voetnoot 12 van mijn bijdrage: 'Fail-
lissementsrecbt in cijfers: rnaatschappelijke belangen en rnisbruik van fail-
lissement gerelativeerd', Tv! 2006, p. 12-23 staat: 'Bij die wet (Wet van 18
april 2002) zijn twee maatregelen genomen ter voorkoming van misbruik,
het toegankelijker maken van de boger beroepsprocedure is er een van. De
andere is dat de rechtsgevolgen van de vernietiging van de faillietverkla-
ring zijn gewijzigd door toevoegmg van art. 13a Fw. De effectiviteit van
deze rnaatregel kon niet onderzocht worden omdat het CBS onderzaek niet
de vernietigde faillissementen beslaat. In het komende onderzaek van 2006
zullen deze faillissementen weI betrokken kunnen worden.' Deze laatstge-
noemde maatregel ziet onder meer op genoemd misbruik door Knegt c.s.

16 Misbruik van faillissementsrecht kan ook voorkomen bij de vernietigde
faillissementen. Deze vallen in 2004 nog buiten het bereik van dit onder-
zaek. Wei is bekend dat in 2004 186 (4,3%) faillissementen van bedrijven
zijn beeindigd door vernietiging. Onbekend is om welke reden. Maar hier-
uit kan worden geconcludeerd dat de omvang van door vernietigmg be-
streden 'rnisbruik' hooguit 4,3% van de ondernemingen kon betreffen. In
het onderzoek van 2006 worden deze faillissementen weI betrokken. De
verwachting is dat het aantal uitgesproken vernietigde faillissementen ten
gevolge van 'misbruik' (het verzet danwel het hoger beroep tegen het ver-
zetvonnis door de werknemers) zeer gering zal zijn omdat vernietiging
veelvuldig het gevolg is van betaling van de vordering van de aanvrager
of anderszins de failliete toestand niet meer bestaat. lk laat dit verder bui-
ten beschouwing.
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bedrijven waren er nul werknemers in dienst, zodat deze voor de beoor-
deling van eventueel misbruik verder buiten beschouwing kunnen
blijven. Een en ander leidt ertoe dat het misbruik derhalve niet kan
hebben plaatsgevonden in 3.92617 van de 4.167 faillissementen. Dus in
ieder gevaJ is er bij 94,2% van aile faillissementen geen sprake van
misbruik met het oog op het ontiopen van de reguliere werknemersbe-
scherming door doorstart vanuit faillissement. In totaai ging het hierbij
om 5.363 werknemers, waarvan 2.971 (circa 55%) mee is overgegaan.
Voor zover er sprake zou zijn van misbruik door een doorstart zal zich
dit ten hoogste kunnen hebben voorgedaan bij 2.393 werknemers die
door de curator zijn ontslagen.

2.2 Voorkomen misbruik [ailiissementsrcchi

Nu bekend is wat de mogelijke maximale omvang is van misbruik van
faillissementsrecht, komt de vraag aan de orde hoe de faillissementspro-
cedure beter kan voldoen aan de voorwaarde: het voorkomen van
misbruik van faillissementsrecht. Hiertoe onderzoek ik eerst hoe de
huidige instrumenten van de faillissementsprocedure die misbruik beogen
tegen te gaan werken en vervolgens de vraag of wijzigingen in de
faillissementsprocedure ertoe kunnen leiden dat de faillissementsprocedu-
re (beter) voldoet aan de genoemde voorwaarde.

2.2.1 Werking huidiqe instrumenien

Ter uitvoering van de verplichting van art. 5 Richtlijn 2001 /23/EG om
misbruik te voorkomen heeft de Nederlandse wetgever de Wet van 18
april 2002 ingevoerd. Door deze wet is de Faillissementswet gewijzigd
met als doel werknemers de mogelijkheid te bieden op te komen tegen
misbruik van het faillissementsrecht met het oog op het ontlopen van de
werknernersbescherming. Ter behartiging van de belangen van de
werknemers zijn in deze wet twee maatregelen genomen teneinde
misbruik van faillissementsprocedures te voorkomen: de rechtsgevolgen
van een vernietiging van de faillietverklaring zijn gewijzigd door toevoe-
ging van art. 13a Fw. en de hoger beroepsprocedure is overeenkomstig
art. 67 lid 2 Fw. toegankelijker gemaakt voor de werknemer (art. 5 lid 2
Fw.) en de rechtsgevolgen ervan zijn gewijzigd (art. 72 lid 2 Fw.).

Dit onderzoek kan geen inzicht geven in de eerste maatregel, aangezien
de onderzochte dossiers geen betrekking hebben op de faillissementen die

17 4.167 minus 262 (waarbij geheel of gedeeltelijke overgang van de
onderneming heeft plaatsgevonden) plus 21 (bedrijven met 0 werknemers).
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zijn beeindigd door vernietiging." Dit onderzoek kan wei inzicht geven
in de tweede maatregel dat als gevolg van de gewijzigde art. 67 lid 2 Fw.
de werknemer een beroep kan doen op de nietigheid van de opzegging
van zijn arbeidsovereenkomst. Door art. 67 lid 2 Fw. wordt de werknemer
aangespoord te controleren of het oordeel van de curator ter zake van de
opzegging van zijn arbeidsovereenkomst en het oordeel van de r-c
daaromtrent wei juist is om vervolgens, indien hij van mening is dat dit
niet het geval is, bij de rechtbank beroep aan te tekenen tegen de mach-
tiging van de r-c.

Allereerst heb ik onderzocht hoeveel faillissementen van bedrijven die
zijn beeindigd in 2004 zijn uitgesproken op of na 1 juli 2002 (datum
inwerkingtreding van de Wet van 18 april 2002). Dit blijken 3.657
faillissementen van bedrijven te zijn. Vervolgens heb ik bestudeerd of
deze 3.657 faillissementen werknemers in dienst hadden. Gebleken is dat
in 2.626 van die faillissementen er geen werknemers in dienst waren.
Van de resterende groep van 1.031 faillissementen die een of meer
werknemers in dienst hadden, bleek tot slot dat er maar in twee faillisse-
menten werknemers hoger beroep had den aangetekend bij de rechtbank
tegen de machtiging van de r-c tot goedkeuring van het ontslag door de
curator. In deze beide procedures ex art. 67 lid 2 Fw. was het hoger
beroep zonder succes.

Van belang hierbij is dat indien de werknemer wei een geslaagd beroep
zou do en op art. 67 lid 2 Fw. dit weliswaar kan bewerkstelligen dat hij
dan in dienst blijft bij het failliete bedrijf, maar niet dat hij mee overgaat
naar de ovememer indien er gedurende het faillissement sprake is van
een doorstart.

De rechtbank oordeelt ex art. 67 lid 2 Fw. over de verleende machtiging
aan de hand van de door de curator gemaakte en de door de r-c goedge-
keurde afweging van de belangen van de werknemers tegen die van de
gezamenlijke schuldeisers met inachtneming van de feiten en omstandig-
heden die bekend waren - dan wei bekend hadden dienen te zijn - niet
later dan op bet moment dat de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd.
Gezien de belangenafweging in het faillissement heeft deze procedure
derhalve weinig kans van slagen voor de werknemers. De faillissements-
procedure is immers primair gericht op de belangen van de gezamenlijke
schuldeisers." De curator dient zich in beginsel door deze belangen te
laten leiden, met inachtneming van maatschappelijke belangen, waaron-
der de werkgelegenheid, voor zover dat niet ten koste gaat van de

18 Zie noot 16.
19 Zie voor een toelichting hoofdstuk 2.
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belangen van die gezamenlijke schuldeisers. Door middel van de machti-
ging toetst de r-c of de curator zich hierdoor heeft laten leiden. Bij het
opzeggen van de arbeidsovereenkomsten zal de curator de belangen van
de werknemers afwegen tegen die van de gezamenlijke schuldeisers.
Aangezien het loon van de werknemers vanaf de dag van de faillietver-
kJaring boedelschuld is, zal het doorgaans in het belang van de gezamen-
lijke schuldeisers zijn om de arbeidsovereenkomsten onverwijld op te
zeggen. De curator zal dan ook in de regel terecht verzoeken om machti-
gingen tot ontslag. De r-c zal deze terecht verlenen en de rechtbank zal
een eventueeI beroep van de werknemers meestal afwijzen.

Mocht er evenwel sprake zijn van misbruik van faillissementsprocedure
en van een boedel met een positief saldo, waardoor het belang van de
werknemers niet strijdt met het belang van de gezamenlijke schuldeisers,
dan nog zal het hoger beroep van de werknemers doorgaans stranden.
Aangezien de curator meestal op het moment dat hij de arbeidsovereen-
komsten opzegt, nog niet bekend is dan wel had dienen te zijn met deze
feiten en omstandigheden. Onderwerp van de beroepsprocedure is of de
machtiging aan de curator tot ontslag terecht is verleend en of de curator
terecht om een machtiging heeft verzocht, bij gebreke waarvan de
curator overeenkomstig het gewijzigde art. 72 lid 2 Fw. aansprakelijk kan
worden gesteld. De rechtbank zal derhalve oordelen aan de hand van de
feiten en omstandigheden die de curator bekend waren - dan weI hadden
dienen te zijn - niet later dan op het moment dat de arbeidsovereen-
komst werd opgezegd, Doorgaans zal de curator, gelet op het spoedeisen-
de karakter van de beslissing om al dan niet de arbeidsovereenkomsten
op te zeggen, nog geen voUedig beeld hebben van de (flnanciele) toe-
stand van de boedel. Indien de curator vervolgens de arbeidsovereenkom-
sten opzegt, heeft hij niettemin juist gehandeld en heeft de r-c terecht de
machtigingen verleend. Het beroep van de werknemers zal dan falen. In
mijn forumbijdrage: 'De gewijzigde hoger beroepsprocedure ex art. 67 lid
2 Fw: werknemer dubbel de klos', heb ik dit nader toegelicht."

2.2.2 Wijzigingen in [aillissementsprocedure

Gebleken is dat het probleem misbruik in omvang dient te worden
gerelativeerd en dat het instrument van een beroep op art. 67 lid 2 Fw.
niet effectief is. De Nederlandse wetgever zal derhalve andere maatrege-
len dienen te nemen om misbruik te voorkornen." De vraag rijst of
andere wijzigingen in de faillissementsprocedure ertoe kunnen leiden dat
de faillissementsprocedure beter voldoet aan de genoemde voorwaarde.

20 Luttikhuis 2003.
21 Art. 13a Fw is niet in dit onderzoek betrokken.
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Om beslissingen hierover te kunnen maken heeft de wetgever meer
inzicht nodig in: hoe zou met de rechten van de werknemers en misbruik
van faillissementsrecht dienen te worden omgegaan? Aan de hand van
het creditors' bargain model van Douglas Baird en Thomas Jackson zal ik
deze vraag beantwoorden."

Voordat de vraag kan worden beantwoord hoe de rechten van werkne-
mers zouden dienen te worden behandeld (bij doorstart) in een faillisse-
ment (§ 2.2.2.5), dient duidelijk te zijn wat de bestaansreden en de
functie van een faillissement is. Hiertoe zal ik eerst het model van Baird
en Jackson toelichten (§ 2.2.2.1). Vervolgens zal ik dit model nuanceren
ten aanzien van de informele reorganisatie en het arbeidsrecht (§ 2.2.2.2
en 2.2.2.3). Dit omdat het model er geen rekening mee houdt dat in de
praktijk insolventie niet aileen opgelost wordt via de formele procedures
faillissement en surseance maar ook door de informele reorganisatie.
Insolventie is een breder begrip dan faillissement en surseance. Het
betreft de situatie dat een onderneming niet in staat is om zijn schuldei-
sers te betalen." In de informele reorganisatie lost de onderneming zelf,
doorgaans in nauwe samenwerking met zijn zogenaamde huisbank, de
insolventie op. Uit onderzoek blijkt dat deze informele reorganisatie
effectief werkt" en dat de formele surseance veelvuldig slechts een
voorportaal van het faillissement is." Verder wijzig ik het model ten
behoeve van het arbeidsrecht (§ 2.2.2.4).

2.2.2.1 Creditors' bargain model

In de Nederlandse juridische doctrine wordt vaak voorbijgegaan aan de
vraag waarom er een faillissementsprocedure bestaat. In de Amerikaanse
faillissementsrechtdoctrine en in de internationale (rechts)economische
literatuur bestaan hierover diverse theorieen." Hier ga ik uit van het
rechtseconomische model van de faillissementsprocedure van een onder-
neming van de Amerikanen Douglas Baird en Thomas Jackson, het

22 Deze vraag is onderwerp van mijn publicatie Luttikhuis 2005, p. 74-83.
23 Dit is de algemene definitie van insolventie. 'Insolventie' kan gerelateerd zijn aan

verschillende concepten. lk doel hier op de zogenaamde 'cash-flow' insolvency
ofwel de door financiele economen vaak gebruikte term 'financial distress'. Hie-
ronder wordt verstaan: 'the condition of a firm which is in substantial default on
its debt obligations'. Zie Armour 2001, p. 100-101 en de aldaar vermelde litera-
tuurverwijzingen.

24 Zie hoofdstuk 7.
25 Zie Van Amsterdam 2004, p. 36 en de aldaar vermelde CBS-cijfers over het

verloop van de surseance.
26 In de in Nederland verschenen literatuur heeft O. Couwenberg reeds de diverse

theorieen en de belangrijkste strorningen uiteengezet, ik volsta derhalve met een
verwijzing naar zijn dissertatie Couwenberg 1997, p. 70 e.v. en oratie Couwen-
berg 2003.
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zogenaamde creditors' bargain model."

Kort samengevat bepleiten Baird en Jackson" dat het faillissementsrecht
het fundamentele probleem tracht op te lossen dat in een insolventie
situatie het individuele belang het groepsbelang ondermijnt, het zoge-
naamde 'common pool' probleem. Oit probleem ontstaat doordat de
individuele schuldeisers zich op basis van de individuele procedures zo
spoedig mogelijk zullen willen verhalen op het vermogen van de schul-
denaar indien zij vermoeden dat de schuldenaar in financiele problemen
verkeert. Aangezien de individuele procedures het karakter hebben van
'wie het eerst komt, wie het eerst maalt', kan dit weliswaar gunstig zijn
voor een paar individuele schuldeisers maar zal dit slecht uitpakken voor
de schuldeisers als collectief, als de schuldenaar insolvent is. Voor het
collectief kan het beter zijn als de activa bij elkaar gehouden worden ook
al is de schuldenaar insolvent."

Een en ander kan worden opgelost door aan de individuele schuldeisers
een verplichte collectieve procedure op te leggen, waardoor ze zich
gedragen alsof ze een schuldeiser waren. Volgens Baird en Jackson dient
de overheid in een dergelijke procedure te voorzien, omdat de individuele
schuldeisers zelf niet in staat zijn om een collectieve procedure met
elkaar overeen te komen." Oit wordt, kort gezegd, veroorzaakt door een
tussen hen bestaand coordinatieprobleern. De overheid dient derhalve
weliswaar in een procedure te voorzien, maar de procedure dient te

27 Zie voor de toepassing van deze theorie op de rechten van de hypotheek- en
pandhouders: Luttikhuis 2004b. De theorie van Baird en Jackson is niet onbekri-
tiseerd zie onder andere E. Warren, 'Bankruptcy Policy', in: J.S. Bhandari en L.A.
Weiss Ied.), Corporate Bankruptcy. Economic and legal perspectives, Cambridge
University Press 1996, p. 73 e.v.

28 Baird en Jackson hebben hun theorie in een aantal artikelen uiteengezet,
sornmige hebben ze aileen geschreven, sornmige sarnen. Deze artikelen zijn ver-
zameld in het boek van Thomas H. Jackson, The logic and limits of bankruptcy
law, Harvard University Press 1986. Thomas Jackson en Douglas Baird waren de
eersten die een rechtseconomisch model van 'corporate bankruptcy law' hebben
ontwikkeld. Zie voor een beschrijving van hun theorie in de in Nederland ver-
schenen literatuur ook O. Couwenberg, Incomplete contracten: een rechtsecono-
mische benadering (oratie Groningen], 2003, p. 8 e.v; Couwenberg 1997, p. 64
e.v.

29 Jackson 1986, p. 12- \3.
30 Niet voor maar ook niet tijdens de staat van insolventie. Jackson en Baird maken

hierbij nog de kanttekening dat als het aantal crediteuren klein en bepaalbaar is,
het mogelijk kan zijn om ten tijde van de insolventie van de onderneming over
een oplossing te onderhandelen, zonder dat dit gepaard hoeft te gaan met al de
nadelen van de individuele procedures. Als het echter gaat om grote aantallen
crediteuren of crediteuren die niet meteen bekend zijn, dan lOU de mogelijkheid
van de crediteuren om het probleem via een overeenkomst op te lossen, kunnen
zijn verdwenen (Jackson 1986, p. 19).
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worden ingericht zoals de schuldeisers de failJissementsprocedure zouden
hebben ingericht indien zij hiertoe in staat waren geweest. Vandaar de
naam van hun model: creditors' bargain."

Volgens Baird en Jackson geeft deze visie op bet faillissernentsrecht
tevens de grenzen daarvan aan. Zij bepleiten dat in de faillissementspro-
cedure de schuldeiserposities van voor datum faillissement in beginsel
niet mogen veranderen, tenzij die rechten het belang van de gezamenlij-
ke schuldeisers aantasten. Het faillissementsrecht is volgens hen niet de
plaats om een bepaald politiek beleid te voeren, dat niet tevens erbuiten
wordt gevoerd. Discussies over bijvoorbeeld de (onlgerechtvaardigdheid
van bepaalde voorrangposities vallen in hun zienswijze derhalve buiten
het bestek van het faillissementsrecht. Zij vinden dat meningsverschillen
dienaangaande in het algemeen moeten worden opgelost en niet alleen
voor de faillissementssituatie. Een groot deel van de ondernemingen
wordt immers beeindigd zonder dat er een faillissementsprocedure aan te
pas komt. Vindt men bijvoorbeeld dat een pand- of hypotheekhouder op
gelijke voet met de andere schuldeisers moet delen in de economische
misere van de schuldenaar, dan dient hij dat in aile gevallen te doen en
niet alleen in de gevallen waarbij er sprake is van een formele procedu-
re." Indien er in de faillissementsprocedure andere regels gelden dan
daarbuiten, ontstaat er het gevaar van 'forumshopping.' Dit houdt
bijvoorbeeld in dat een individuele schuldeiser zich tot de faillissements-
procedure wendt louter vanwege een voordeel als gevolg van een veran-
dering van zijn rechtspositie in het faillissement ten opzichte van die
voor het faillissernent, ongeacht de kosten en de opbrengsten hiervan
voor de gezamenlijke schuldeisers." Dit fenomeen van 'forumshopping'
herintroduceert volgens Baird en Jackson juist het basisprobleem wat de
faillissementsprocedure tracht op te lossen: het individuele belang dat het
groepsbelang ondermij nt. 34

lndien de rechten van de schuldeisers buiten het faillissement ertoe leiden
dat het belang van de gezamenlijke schuldeisers in de faillissementspro-
cedure wordt aangetast, dan zullen die rechten in de faillissernentsproce-
dure wel moeten worden veranderd. Hierbij geldt als leidraad dat in een
faillissement, alhoewel de rechten zelf worden veranderd er geen veran-

31 Thomas H. Jackson, 'Bankruptcy, nonbankruptcy entitlements, and the creditors'
bargain', in: J.S. Bhandari, L.A.Weiss (ed.), Corporate bankruptcy. Economic and
legal perspectives, Cambridge University Press 1996, p. 40.

32 Zie ook Douglas G. Baird, Thomas H. Jackson, 'Corporate reorganizations and the
treatment of diverse ownership interests: a comment on adequate protection of
secured creditors in bankruptcy', U.Chi.L.Rev.97 1984, p. 102-103.

33 Douglas G. Baird, Thomas H. Jackson 1984, t.a.p., p. 101.
34 Jackson 1986, p. 21.

58



Misbruik van [aillissementsrecat

dering mag optreden in de zogenaarnde 'relatieve waarde' van die
rechten. Dit houdt in, dat bijvoorbeeld de rechtspositie van de pand- en
hypotheekhouder ten opzichte van bijvoorbeeld de andere schuldeisers
gelijk dient te zijn zowel buiten faillissement als in faillissement." Het is
volgens deze theorie immers niet aan het faillissementsrecht om de
onderlinge rangorde tussen de schuldeisers te veranderen.

AJs de belangen van anderen dan de schuldeisers beschermd behoren te
worden, dan dient dit volgens Baird en Jackson ook buiten het faillisse-
mentsrecht te worden gedaan, Indien het derhalve wenselijk is om
werknemers een bijzondere positie te verschaffen, dan dient dit gedaan te
worden via het arbeidsrecht. Het is dan aan het faillissementsrecht de
speciale rechten die het arbeidsrecht de werknemers geeft buiten het
faillissement te respecteren, in plaats van dat het faillissementsrecht zelf
een nieuw recht creeert in het faillissement." Van belang is om het recht
en het beleid dat van toepassing is buiten het faillissementsrecht geed te
bestuderen. Het faillissementsrecht dient de rechten te weerspiegelen
zoals die zijn gevestigd in het arbeidsrecht. Dit kan door deze rechten in
het faillissementsrecht na te leven of door hun 'relatieve waarde' te
respecteren." Indien dit niet gebeurt, leidt dit volgens hen tot forum-
shopping, waarbij sommige belanghebbenden met het oog op een
relatieve verbetering van hun positie aansturen op een faillissement. Dit
is in strijd met de kemfunctie van een faillissement.

2.2.2.2 Nuances van het creditors' bargain model voor Nederland

Voor de Nederlandse situatie dient het model van Baird en Jackson op
twee manieren te worden genuanceerd. Het model gaat er vanuit dat er
voor het oplossen van het zogenaamde 'common pool' probleem slechts
een bij wet geregelde procedure is. Maar in de Nederlandse praktijk
bestaan er daamaast efficiente buitenwettelijke mechanismen am dit
probleem op te lessen." Deze zullen derhalve in het model dienen te

35 Jackson 1986, p. 29.
36 Jackson 1986, p. 31-32; Baird, 'Loss distribution, forum shopping and bankrupt-

cy: a reply to warren', 54 U. ch.L.rev, 815.
37 Jackson 1986, p. 112.
38 Zie paragraaf 2.2.2.3 hieronder. Daamaast houdt het model volgens Armour er

geen rekening mee dat de mate van (inlefficientie van het bestaande failhsse-
mentsrecht bepaalt of de schuldeisers al dan niet een oplossing zoeken voor de
insolventie zander een faillissementsprocedure te initieren door te heronderhan-
delen. Indien de formele faillissementsprocedure inefficient is, dan kunnen de
schuldeisers met elkaar heronderhandelen om tot een 'workout' - een oplossing
van de insolventie van de schuldenaar zonder de formele procedures te gebrui-
ken - te komen. Of dit al dan niet gebeurt hangt af een vergelijking tussen de
transactiekosten van het onderhandelen en de kosten van een formele procedure
(zie Armour 200 I, p. 127 e.v.]. Dit aspect laat ik hier buiten beschouwing.
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worden opgenomen. Het model gaat er voorts vanuit dat het faillisse-
mentsrecht de rechten zoals die voortvloeien uit het arbeidsrecht dient te
weerspiegelen, Dit miskent echter dat het huidige arbeidsrecht zich
concentreert op een solvent bedrijf, waarin alleen rekening wordt gehou-
den met de belangen van de werknemers en de werkgever en eventuele
conflicten tussen hen kunnen worden opgelost met voorbijgaan aan de
belangen van anderen (zoals schuldeisers). Bij een insolvent bedrijf zijn
ook de belangen van schuldeisers relevant en die worden door het
arbeidsrecht genegeerd.

2.2.2.3 Meerdere procedures om insolventie op te lossen

Het model van Baird en Jackson bepleit dat de overheid in een collectieve
procedure voorziet, omdat de individuele schuldeisers zelf niet op een
efficiente wijze het common pool probleem kunnen oplossen. Het model
plaatst echter de kanttekening dat als het aantal schuldeisers voldoende
klein en bepaalbaar is, het mogelijk kan zijn om ten tijde van de insol-
ventie van het bedrijf over een oplossing te onderhandelen, zonder dat
dit gepaard hoeft te gaan met veel danwel alle kosten van de individuele
incassoprocedures." In Nederland doet deze situatie zich in feite voor bij
MKB-bedrijven van wie de belangrijkste schuldeiser vaak een zogenaam-
de huisbank" is. In geval van insolventie kan de onderneming onder
begeleiding van deze huisbank worden gesaneerd en gereorganiseerd
waama bij gebleken succes de onderneming blijft voortbestaan. De in
samenwerking met de bank uitgevoerde reorganisatie is vaak effectief en
efficient."

2.2.2.4 Arbeidsrecht concentreert zich op een solvent bedrijf

Het model van Baird en Jackson gaat ervan uit dat de schuldeiserrechten
en de rechten van de werknemers van voor datum faillissement in
beginsel niet mogen veranderen in het faillissement. Dit is in beginsel te
onderschrijven voor zover het bijvoorbeeld de verhaals-, voorrangs- en
zekerheidsrechten van de separatisten betreft." Deze rechten zien immers
buiten het faillissement in beginsel ook zien op een situatie waarin een
ondememing solvent danwel insolvent is en er sprake is van een concur-
sus van schuldeisers. Het model van Baird en Jackson moet echter

39 lie Jackson 1986, p. 229 e.v. lie ook Armour 2001, p. 127.
40 lie hoofdstuk 7.
41 lie Van Amsterdam 2004, p. 229 e.v. en p. 275-276. Hij noemt dit het fenomeen

van de 'stille surseance'.
42 lie voor de toepassing van deze theorie op de rechten van de hypotheek- en

pandhouders: Luttikhuis 2004b.
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verfijnd worden ten aanzien van de rechten van de werknemers," omdat
het geldende arbeidsrecht in Nederland traditioneel zich als het ware
concentreert op een solvent bedrijf.

Het arbeidsrecht richt zich op de bescherrning van de werknemer tegen-
over de werkgever. In de hierrnee gepaard gaande belangenafweging
wordt echter enerzijds niet meegewogen dat indien een bedrijf insolvent
is sommige beschermingsbepalingen juist contraproductief kunnen
werken jegens de werknemer. Zo zal door het onbeperkt handhaven van
het ontslagverbod bij overgang van onderneming en het recht op ont-
slag- of schadevergoeding veelvuldig geen doorstart kunnen plaatsvin-
den, waardoor de arbeidsovereenkomsten van alle werknemers worden
beeindigd en er lagere tot geen verkoopopbrengsten zullen zijn omdat de
onderneming niet (going concern) kan worden verkocht." Verder wordt
in die belangenafweging geen rekening gehouden met de belangen van
de schuldeisers. Indien het bedrijf solvent is, dan hoeft dit ook niet, want
dan is er in principe genoeg vermogen om alle schuldeisers te voldoen en
zijn de belangen van de andere schuldeisers dan de (voormalige) werk-
nemers niet in het geding. Echter indien een bedrijf insolvent is dan
concurreert een werknemer wei degelijk met andere schuldeisers omdat er
in de regel niet genoeg middelen zullen zijn om aile schuldeisers te
voldoen. De belangen van de schuldeisers staan juist centraal in het
faillissementsrecht. Gelet op het gegeven dat in Nederland het arbeids-
recht buiten een faillissementsprocedure is gericht op een solvent bedrijf
en in de faillissementsprocedure op een insolvent bedrijf, kan de theorie

43 Er zijn mijn inziens nag meer rechten, waaronder vorderingen uit onrechtmatige
daad, ten aanzien waarvan deze theorie genuanceerd dient te worden maar ik
beperk mij hier tot deze rechten. Wegens de omvang van deze bijdrage zal o.a.
worden afgezien van de medezeggenschapsrechten, opzegtermijnen en van de
Wet Melding CoUectief Ontslag.

44 Vgl. Abels arrest van HvJ 7 februari 1985, NJ 1985, 902, nr. 22 en 23:'( ...)
Blijkens deze uiteenlopende beoordelingen, bestaat er bij de huidige ontwikke-
ling veel onzekerheid over de vraag, welke invloed de overgang van een onder-
neming bij insolventie van de werkgever op de arbeidsmarkt heeft en welke de
juiste maatregelen zijn am de belangen van de werknemers zo veel mogeJijk vei-
lig te stellen. Een ernstig risico van een tegen de sociale doelstellingen van het
verdrag ingaande algemene verslechtering van de levens- en arbeidsomstandig-
heden van de werknemers valt derhalve niet uit te sluiten.' En W.W. McBryde, A.
Flessner, S.c.J.J. Kortmann (red.], t.a.p., p. 52-53: 'The very measure designed to
protect employees could, paradoxically, prejudice the future of the employees in
the business. (...) In Germany, whose law, inspired the EEC rule, the continuation
of employment contracts on the transfer of a business as a going concern has
always applied both inside and outside insolvency. Proposals were made during
the consideration of recent reforms to abolish the rule in insolvency for the pur-
pose of assisting rescue of the business. The rule was, however, retained for in-
solvency proceedings on the grounds that insolvency proceedings should not
have a competitive edge over rescue attempts outside insolvency.'
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van Baird en Jackson in Nederland derhalve niet onverkort gelden. Ik heb
dit nader toegelicht in mijn bijdrage: 'Onderneming insolvent: onder-
scheid arbeidsrecht in solvent en insolvent recht noodzakelijk!"

2.2.2.5 Wijzigingen

Uit voornoemd model volgt een oplossing voor het probleem misbruik
van recht. Deze oplossing ligt niet in het faillissementsrecht, maar in het
arbeidsrecht. In het arbeidsrecht dient een onderscheid te worden ge-
maakt tussen de regels die van toepassing zijn op een solvent en een
insolvent bedrijf. Vervolgens dient het arbeidsrecht dat van toepassing is
op een insolvent bedrijf gelijk te zijn ongeacht of er sprake is van een
faillissementsprocedure. Op deze wijze zal er geen sprake meer zijn van
'misbruik van recht', in die zin dat een insolvent bedrijf zich tot het
faillissement wendt met als louter doel om van de soepeler ontslagbe-
scherming gebruik te maken. Het fenomeen 'misbruik van recht' blijft
dan beperkt tot het niet veel voorkomende geval, waarin een solvent
bedrijf tracht een insolvente situatie voor te wenden om gebruik te
kunnen maken van een ander arbeidsrechtregime. Daarnaast zal de
informele reorganisatie niet meer hoeven te worden belemmerd door het
verschil in ontslagbescherming in en buiten de faillissernentsprocedure."

Bij de uitwerking van dit model dient het begrip insolventie nader te
worden uitgewerkt." Verder is het van belang dat op basis hiervan voor
de praktijk criteria worden ontworpen waarmee kan worden vastgesteld
of een onderneming al dan niet insolvent is." Ook zal een invulling
moeten worden gegeven aan het arbeidsrecht dat van toepassing is voor
insolvente bedrijven. De vraag die dan centraal staat is: hoe de belangen
van de werknemers en de schuldeisers tegen elkaar behoren te worden
afgewogen? Hierbij speelt dat het belang van de werknemers in een
insolvente situatie op een andere wijze dient te worden behartigd dan bij
een solvente situatie. Genoemd is reeds dat het handhaven van het
ontslagverbod bij doorstart contraproductief kan werken jegens de
gezamenlijke werknemers. Tevens behoren bij een insolventie de belan-

45 Luttikhuis 2005, paragraaf 3.2.
46 Zie hoofdstuk 7.
47 Vgl. het wetsvoorstel inzake de vereenvoudiging en flexibilisering van het bv-

recht, Dit is op 3 november 2006 aangenomen door de ministerraad. Bij de be-
perkingen op bet doen van uitkeringen aan aandeelhouders is gekozen voor een
criterium dat gerelateerd is aan insolventie. Zie over dit wetsvoorstel o.a. de lite-
ratuur en discussies genoemd op de website van het Ministerie van Justitie [jus-
titie.nl/ onderzoek/wetgeving/bv -recht),

48 Vgl. Van Eeghen 2006. Van Eeghen stelt, kort gezegd, dat een ondememing
dient te voldoen aan een aantal criteria van liquiditeit en solvabiliteit. Hij heeft
dit uitgedrukt in een aantal formules,
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gen van de werknemers te worden afgewogen tegen de belangen van de
afzonderlijke schuldeisers. Zolang de afzonderlijke schuldeisers onderling
in rang en belang verschillen, vereist het incorporeren van de belangen
van de werknemers in een insolvent bedrijf een grondige analyse en een
politiek debat."

De volgende invulling is denkbaar, uitgaande van twee mogelijkheden:
voortzetting of geen voortzetting van een insolvent bedrijf. Indien
voortzetting mogelijk is door de beeindiging van een deel van het
personeelsbestand met behoud van een ander deel van het personeelsbe-
stand en daarmee ook (gedeeltelljke) voldoening van de vorderingen van
de gezarnenlijke schuldeisers, dan dient opzegging van een deel van de
arbeidsovereenkomsten te kunnen plaatsvinden. Dit omdat hiermee het
belang van de gezamenlijke werknemers op behoud van werkgelegenheid
en het belang van de gezamenlijke schuldeisers op maximale opbreng-
sten wordt gediend. Bij de bepaling van de hoogte van een ontslag- of
schadevergoeding kan de zogenaamde kantonrechterformele niet als
uitgangspunt worden genomen. Immers in deze formule wordt geen
rekening gehouden met de belangen van de werknemers in een insolven-
te situatie en de schuldeisers. Indien de vergoeding de voortzetting van
een onderneming in gevaar zou brengen en daarmee de belangen van de
gezamenlijke werknemers en de gezamenlijke schuldeisers zou aantasten,
dan behoort deze vergoeding op nihil te kunnen worden gesteld. Mocht
dit niet het geval zijn, dan zal een belangenafweging betreffende de
werknemers en de schuldeisers uitsluitsel dienen te geven. Hierbij is het
van belang dat de groep gezamenlijke schuldeisers niet als hornogene
groep wordt gezien, maar dat het belang van de werknemers wordt
afgezet tegen de posities van de afzonderlijke schuldeisers zodat niet de
zwakste schuldeisers de kosten van de ontslagvergoeding dienen te
dragen. Het ligt derhalve mijn inziens meer in de rede om de kosten van
een eventuele ontslagvergoeding niet ten laste van de handelsschuldei-
sers, maar ten laste van de 'maatschappelijke' schuldeisers te laten
komen: dit zijn de Belastingdienst en het UWV. Zij hebben een maat-
schappelijke doelstelling en kunnen gebaat zijn bij behoud van werkgele-
genheid. In mijn bijdrage: 'Begrip 'de gezamenlijke schuldeisers'
gedateerd licht ik dit nader toe.50 Indien er geen sprake is van voortzet-

49 Alvorens een mogelijke invulling te schetsen, zij opgemerkt dat de opzegtermij-
nen in dit boek onbesproken zijn gelaten. Bij de hiemavolgende invulling wordt
ervan uitgegaan dat de huidige opzegtermijn van (maximaal) 6 weken in faillis-
sement - welke kosten door UWV worden gedragen indien de 'boede!' ontoerei-
kend is - gehandhaafd blijft en ook va or insolvente bedrijven buiten
faillissement moet gaan geld en.

50 Voor een toelichting op het begrip 'maatschappelijke' schuldeisers en de
belangen van deze schuldeisers ten opzichte van de handelsschuldeisers verwijs
ik u naar Luttikhuis 2004a.
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ting van een ondememing, dan dienen de arbeidsovereenkomsten te
worden beeindigd.

3 Conclusies en aanbevelingen

Uit het onderzoek blijkt dat er slechts in 262 van de 4.167 gefailleerde
bedrijven sprake is van een (gedeeJtelijke) doorstart in faillissement. Bij
2] van deze 262 bedrijven waren er geen werknemers in dienst, zodat
deze voor de beoordeling van eventueel misbruik verder buiten beschou-
wing kunnen blijven. Een en ander leidt ertoe dat misbruik niet kan
hebben plaatsgevonden in 3.926 van de 4.167 faillissementen van
bedrijven. Ous in ieder geval is er bij 94,2% van aile bedrijven geen
sprake van misbruik met het oog op het ontlopen van de reguliere
werknemersbescherming door doorstart vanuit faillissement. Oit staat in
contrast met het onderzoek van het HSI. Hierin is genoemd dat in 63%
van de in het onderzoek betrokken bedrijven sprake is van een overgang
en dat naar schatting 'in tenminste een op de vijf gevallen van 'doorstar-
ten' van een onderneming het faillissement in deze als een 'oneigenlijk'
middel wordt gehanteerd. ,51 Oit verschil wordt verklaard doordat het HSI
hier een ander begrip hanteert van misbruik van faillissementsrecht dan
ik heb gekozen en omdat het HSI een deelonderzoek heeft verricht dat
niet representatief is voor de het faillissement van een bedrijf.

Wanneer men vervolgens kijkt naar het aantal opgezegde arbeidsover-
eenkomsten en de aantallen werknemers die bij de doorstart van een
ondememing zijn overgegaan, blijkt het volgende beeld. Bij de 24]
bedrijven waarbij er sprake was van een doorstart waarbij tenminste een
werknemer in dienst was, waren er in totaal 5.363 werknemers in dienst.
Daarnaast is bekend dat 2.97] werknemers mee zijn overgegaan bij
doorstart en 2.392 werknemers niet. Met betrekking tot de groep werk-
nemers die zijn overgegaan lijkt er van misbruik dus geen sprake te zijn.
Onbekend is hoeveel van de 2.971 werknemers zijn overgegaan door
contractsovemame door de ovememende partij, dus zonder dat de
curator de arbeidsovereenkomst eerst heeft opgezegd in het faillissement.
Eveneens is onbekend van hoeveel van die werknemers de curator eerst
de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd alvorens die werknemers in
dienst traden bij de ovememer. In het laatstgenoernde geval kan er wei
sprake zijn van misbruik, in die zin dat het faillissement wordt gebruikt
om een andere - mindere - arbeidsovereenkomst aan te bieden, maar
geen misbruik in de zin dat de werknemer zijn baan wordt ontnomen.
Hiemaar zal neg nader onderzoek worden verricht. Hierbij is van belang

51 Knegt 1996, p. 45 en p. 48.
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dat indien de overnemer aan dezelfde CAO is gebonden als de gefailleer-
de dat de werknemers een belangrijk deel van hun rechten houden
zonder dat de curator dit heeft bedongen." Verder is het van belang dat
sinds het arrest Boekenvoordeel/Isik van de Hoge Raad van 14 juli 200653

het mogelijk misbruik is beperkt. Door dit arrest kunnen werknemers van
de gefailleerde die drie of meer arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd
met de gefailleerde hadden gesloten of die langer dan drie jaar in dienst
waren bij de gefailleerde, slechts voor onbepaalde tijd in dienst bij het
bedrijf dat (een deel van) de onderneming going concern heeft gekocht
van de curator. Werknemers die minder dan drie jaar werkzaam waren bij
het gefailleerde bedrijf, kunnen slechts voor bepaalde tijd een arbeids-
overeenkomst aangaan met de koper indien de duur van de nieuwe
arbeidsovereenkomst met de koper en de duur van de arbeidsovereen-
komst die de werknemer had met de gefailleerde tezamen niet de drie jaar
overschrijden." Voorts hebben werknemers in een faillissement sinds het
arrest van de Hoge Raad van 1 oktober 200455 een eigen recht op nako-
ming van de afspraken die de curator heeft gemaakt met de ovememer
ten aanzien van de overgang van arbeidsovereenkomsten. Voorts teken
ik aan dat het aantal jaren dat de werknemer in dienst was bij de gefail-
leerde van invloed kan zijn op de hoogte van de door de ovememer aan
de werknemer te betalen vergoeding in verb and met ontbinding van de
arbeidsovereenkomst danwel in verband met een kennelijke onredelijke
opzegging."

52 Welke arbeidsvoorwaarden worden overgenornen hangt af van de inhoud van de
betreffende CAO. Vgl. Nicolai 2005.

53 NJ 2007, 101.
54 Zie art. 668a lid 2 Fw. Dit geldt aileen indien er sprake is van gelijksoortige

arbeid. Zie ook de noot van E. Verhulp in de NJ 2007, 101 bij dit arrest en de
noot van E. Loesberg bij dit arrest in de JOR 2006,227 en Loesberg 2007.

55 NJ 2005, 499. De curator sloot hier een koop- en overnameovereenkomst,
waarin de koper zich verplichtte 'aile werknemers van de failliete vennoot-
schap(pen) nieuwe arbeidsovereenkomsten aan te bieden.' Een werknemer van
de gefaillieerde vennootschap kreeg een nieuwe arbeidsovereenkomst aangebo-
den voor drie uur (ipv 28 uur). Zij nam hier geen genoegen mee en beriep zich
met sucres op genoemde bepaling. Door de rechtbank was geoordeeld dat de
overeenkomst tussen de koper en de curator een derdenbeding ten gunste van de
werknemers van de gefaillieerde onderneming inhield waaruit voor de koper de
verplichting voortvloeide om die werknemers arbeidsovereenkomsten aan te
bieden die in grote lijnen overeenkomen met hun eerder geldende arbeidsover-
eenkomsten. De Hoge Raad verwerpt het beroep.

56 Vgl. Nicolai 2005. Zie o.a. Ktr, Lelystad 7 april 2004, JAR 2004, 107. Hierbij is
bij de lengte van het dienstverband ook de lengte van het dienstverband bij de
gefaillieerde meegeteld. I.t.t. o.a. Ktr. Alphen aan de Rijn, 10 oktober 2006, JAR
2006, 269. Deze kantonrechter oordeelde dat bet meetellen van dienstjaren bij
de gefaillieerde niet in overeenstemming is met art. 7:666 BW. Zie o.a. Hof 's-
Hertogenbosch 21 maart 2006, JAR 2006, 241. Het Hof heeft geoordeeld dat het
ontslag kennelijk onredelijk is nu de werkgever geen rekening heeft gehouden
met de voor de doorstart door de werknemer opgebouwde ancienniteit.
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Op grond van het voorafgaande concludeer ik dat de maximale mogelijke
omvang van het misbruik ten hoogste 241 bedrijven en 2.39257 Werkne-
mers kunnen betreffen. Uit deze data kan ik niet afleiden of er in die
gevallen daadwerkelijke sprake is van misbruik in de zin die de arbeids-
recht- danwel de insolventierechtspecialisten hieraan geven." In de 140
bedrijven waarin er sprake is van een gedeeltelijke doorstart (tabel 1 van
hoofdstuk twee) lijkt het onontkoombaar dat niet aile werknemers mee
over zijn gegaan,

De 2.392 werknemers die niet mee zijn overgegaan vormen 44,6% van
het totale aantal werknemers dat bij een doorstart vanuit faillissement is
betrokken en is 12,4% van het aantal werknemers dat in zijn totaliteit bij
de in 2004 beeindigde faillissementen van bedrijven een rol speeit. Indien
het aantal werknemers dat in zijn geheel niet mee overgaat van 2.392
wordt gerelateerd aan het aantal gedwongen beeindigde relaties" in 2004

57 Oit is 5.363 minus 2.971.
58 Het onderzoek uit 2005 van het Hugo Sinzheimer Instituut (zie R. Knegt, J.R.

Popma, 1. Zaal, 'Faillissementsfraude en de rol van de curator', Tv! 2006, p. 79,
en Knegt e.a. 2006, p. 64) ondersteunt dit. Het HSI heeft weliswaar voor een an-
dere definitie gekozen van 'rnisbruik' dan het onderhavige onderzoek (de geko-
zen definitie HSI is: 'faillissement als middel om zich oneigenlijk te ontdoen van
verplichtingen die voortvloeien uit lopende duurovereenkomsten, zeals arbeids-,
huur- of leaseovereenkomsten'; van 'oneigenlijke beeindiging is sprake volgens
HSI: 'als de financiele toestand van de rechtspersoon op het moment van de fail-
Iissementsaanvraag zodanig was dat zij haar verplichtingen uit deze overeen-
komsten, inclusief de lasten die zouden voortvloeien uit reguliere beeindiging
van deze overeenkomsten, had kunnen dragen zonder dat de continuiteit in ge-
vaar lOU komen' (p. 79)), desalniettemin ondersteunen de resultaten van dit on-
derzoek het onderhavige onderzoek. Het HSI komt tot de conclusie dat: 'In
slechts 5,5% van de dossiers is vastgesteld dat duurovereenkomsten een reden
waren geweest voor het aanvragen van het faillissement. Slechts in een geval gaf
de curator in het verslag aan dat het bedrijf het ook zonder faillissement zou
hebben gered. Behalve naar 'rnisbruik' is ook gekeken naar pogingen een 'door-
start' te maken. Daarvan is in veel rneer gevallen sprake. Hoewel in sommige ge-
valJen een doorstart reden voor argwaan kan zijn, is het echter bijzonder lastig
na te gaan of sprake is van kwade opzet. Bovendien zal een doorstart in vee I ge-
vallen een volstrekt legitieme strategie zijn om ten minste een deel van de on-
dememing van de ondergang te behoeden, ook al wordt daarmee een deel van de
last bij de werknemers neergelegd. Ook de curator, vanuit zijn lOrg voor het
boedelbelang, heeft reden om positief te staan tegenover doorstartmogelijkheden.
Ooorstart zal immers de inkomsten voor de boedel gunstig kunnen belnvloeden.
In het algemeen kan ten aanzien van misbruik en doorstart dan ook nauwelijks
hard worden gemaakt dat hier sprake is van een wijdverbreid fenomeen.'

59 Hierbij wordt afgezien van de andere wijzen van beeindiging van de arbeidsrela-
tie. Uit het rapport 'Het duaal ontslagsteisel - beeindiging van arbeidsrelaties in
de praktijk', maart 2000 - een onderzoek uitgevoerd door Research voor Beleid
in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - blijkt
dat de volgende beeindigingwijzen voorkomen: beeindiging van rechtswege
(48%), met wederzijds goedvinden (170/0), ontslag in proeftijd (14%), ontbinding
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buiten het faillissement op basis van hetzij een ontslagvergunning van
het (WI, hetzij een uitspraak door de kantonrechter ex art. 7:685 BW,
tezamen 135.045,60 dan is dit aantal klein (1,77%).

Een ander gegeven dat de mogelijke omvang van misbruik in faillisse-
ment relativeert is dat uit onderzoek is gebleken dat er naar schatting
jaarlijks bij circa 12.50061 bedrijven een succesvolle reorganisatie plaats-
vindt, waarbij het gewone arbeidsrecht buiten faillissement geldt en de
werknemer zijn reguliere ontslagbescherming heeft." Hier kan dus van
misbruik geen sprake zijn. In dit licht beschouwd vormt het aantal van
241 doorstarts in faillissement waarbij werknemers zijn betrokken nog
geen 2% van alle gevallen.

Uit het onderzoek blijkt derhalve dat bedrijven het faillissement niet in
groten getale gebruiken, laat staan, misbruiken, om zich van de werkne-
mers te ontdoen zoals uit eerder onderzoek van het Sinzheimer Instituut
uit 199663 werd gesuggereerd en zoals wellicht de verwachting was, gelet
op het feit dat er in het huidige faillissementsrecht geen sprake is van
automatische overgang van werknemers.

Uit het onderzoek blijkt het probleem misbruik van faillissementsrecht
kleiner te zijn dan we veronderstelden. Vervolgens heb ik onderzocht
welke wijzigingen er dienen plaats te vinden, opdat de omvang wordt
verminderd. Het blijft immers van belang dat mogelijk misbruik in het
individuele geval wordt aangepakt,

Hiertoe heb ik eerst onderzocht of de huidige instrumenten die misbruik
van faillissementsrecht tegengaan, werken. De werking van art. 67 lid 2

door kantonrechter (90/0),ontslagvergunning (80fa) , ontslag op staande voet (4%)
(p. iv).

60 Uit de Ontslagstatistiek 2004 (Onts/agstatistiek, jaarrapportage 2004. Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Oirectie Arbeidsverhoudingen. Mei 2005,
p. 3) blijkt dat in 2004 69.232 ontslagvergunningen zijn verleend. Bij de recht-
banken werden in 2004 68 200 beschikkingen ex art. 7:685 BW gegeven (Bran
CBS, Statline (civiele rechtspraak 2004)). Uit deze cijfers is niet af te leiden of de
verzoeken zijn gehonoreerd. Maar uit onderzoek blijkt dat circa 3,5% van de
ontbindingsverzoeken wordt geweigerd (zie het rapport 'Het duaal ontslagstelsel
- beeindiging van arbeidsrelaties in de praktijk', maart 2000, p.xii). Oit percenta-
ge van 3,5% is gebaseerd op het aantal afwijzingen van ontbindingsverzoeken
die de werkgevers noemen in een groctschalige telefonische enquete. Indien dit
als uitgangspunt wordt gehanteerd, zijn er in 2004 65.813 verzoeken gehono-
reerd, Dit maakt dat er in totaal 135.045 arbeidsrelaties zijn beeindigd: 65.813
(ontbindingen) plus 69.232 (ontslagvergunningen).

61 Zie voor een toelichting op dit cijfer § 3.2.
62 Zie Adriaanse e.a. 2004, p. II en 12 (2002: 23.000) en Adriaanse 2005, p. 124

(2003: 26.000).
63 Zie Knegt 1996.
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Fw blijkt niet effectief. Uit mijn onderzoek blijkt dat er in slechts twee
van de in 2004 beeindigde faillissementen door werknemers hoger beroep
was aangetekend bij de rechtbank regen de machtiging van de r-c. In
beide keren zander succes. Dit lage aantal kan betekenen dat er volgens
de werknemers weinig misbruik van faillissementsrecht is. Echter uit
literatuuronderzaek blijkt dat het hoger beroep van art. 67 lid 2 Fw. geen
effectief middel is om eventueel 'misbruik te bestrijden. Allereerst zal
gelet op de belangenafweging in de faillissementsprocedure de werkne-
mer slechts sporadisch een succesvol beroep kunnen doen op art. 67 lid 2
Fw. In het geval dat de werknemer een succesvol beroep doet op 67 lid 2
Fw. kan dit er weI toe !eiden dat de arbeidsovereenkomst met de gefail-
leerde voortduurt, maar kan dit niet tot gevolg hebben dat de werknemer
mee overgaat indien er sprake is van een doorstart." Gezien dit feit
zullen zich derhalve weinig situaties voordoen waarin de werknemers een
geslaagd beroep kunnen doen op de vernietiging van de machtiging van
de r_c.65 Deze maatregel van de Wet van 18 april 2002 die beoogt om de
belangen van de werknemers te beschermen is derhalve niet effectief.

Vervolgens heb ik onderzocht welke wijzigingen er kunnen plaatsvinden
om het probleem van misbruik van recht te beperken. Ik heb hierbij
gebruik gemaakt van het rechtseconomische creditors' bargain model van
Douglas Baird en Thomas Jackson. Ik heb dit model aangepast aan de
Nederlandse situatie. Uit deze analyse blijkt dat het huidige probleem van
het misbruik van faillissementsrecht - afhankelijk van de visie van de
insolventierechtspecialist danwel de arbeidsrechtspecialist - zich in
beginsel buiten het faillissementrecht bevindt, te weten in het arbeids-
recht. Het wordt veroorzaakt doordat hierin geen faciliteiten bestaan voor
insolvente bedrijven. Het Nederlandse arbeidsrecht houdt in beginsel
alleen rekening met de belangen van de werkgever/schuldenaar en de
werknemer en niet met de belangen van de schuldeisers. Daamaast
miskent het dat de belangen van de werknemer in een insolvent bedrijf
op een andere wijze dienen te worden behartigd dan in een solvent
bedrijf. Zo kan het handhaven van een ontslagverbod bij overgang van
een onderneming van een insolvent bedrijf contraproductief werken
jegens de gezamenlijke schuldeisers. Hierdoor zijn insolvente bedrijven
genoodzaakt zich te wenden tot de faillissementsprocedure indien zij de
lasten die gepaard gaan met het beeindigen van arbeidsrelaties niet
kunnen dragen.

Een oplossing voor het misbruikprobleem zou derhalve zijn dat in het
arbeidsrecht faciliteiten worden opgenomen voor insolvente bedrijven,

64 Zie Luttikhuis 2003. p. 103-105.
65 Zie Luttikhuis 2003. p. 103-105.
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waarin een belangenafweging nodig is tussen de gewijzigde belangen
van de werknemers en die van de schuldeisers. Op deze wijze zal het
probleem van misbruik van recht beperkt blijven tot die situaties waarin
een solvent bedrijf een insolvente situatie tracht voor te wenden om op
deze wijze gebruik te maken van een soepeler ontslagbescherming.

Allesoverziend, bedrijven gebruiken de faillissementsprocedure niet op
grote schaal om de bescherming van werknemers te ontlopen. Er bestaan
op dit moment twee instrumenten in de faillissementsprocedure die
beogen om misbruik van faillissementsrecht tegen te gaan. Het instru-
ment van art. 67 lid 2 Fw. werkt niet effectief. De werking van het andere
instrument, art. 13a Fw., valt buiten het onderzoek. Een mogelijkheid om
misbruik van faillissementsrecht verder regen te gaan, is het wijzigen van
het arbeidsrecht voor zover het beeindigen van arbeidsovereenkomsten
betreft. Er dient arbeidsrecht te komen dat rekening houdt met insolvente
bedrijven. Dit arbeidsrecht dient de belangen van werknemers en (maat-
schappelijke en niet-maatschappelijke) schuldeisers mee te wegen. Hierbij
speelt dat het belang van de werknemers in een insolvente situatie op een
andere wijze dient te worden behartigd dan bij een solvente situatie.
Genoemd is reeds dat het handhaven van het ontslagverbod bij overgang
van ondememing in een dergelijke situatie contraproductief kan werken
jegens de gezamenlijke werknemers. Tevens behoren bij een insolventie
de belangen van de werknemers geplaatst te worden ten opzichte van de
belangen van de afzonderlijke schuldeisers. Zolang de schuldeisers in
rang en belang verschillen, vereist het incorporeren van de belangen van
de schuldeisers in het arbeidsrecht van een insolvent bedrijf een grondige
analyse en politiek debat. Arbeidsrecht dat rekening houdt met de
gewijzigde belangen van de werknemer en met de belangen van de
schuldeisers van bedrijven in moeilijkheden, kan ervoor zorgen dat
bedrijven beter kunnen saneren en minder vaak gebruik hoeven te maken
van de faillissementsprocedure. Dit zal de kansen van de werknemers op
behoud van hun baan vergroten.

Ik beveel nader onderzoek aan naar de vernietigde faillissementen van
bedrijven en naar de aard en omvang van het mogelijk misbruik in de
241 bedrijven waarin er sprake is van een doorstart. Bovenal beveel ik
aan het arbeidsrecht te wijzigen. Hierin dient een aparte regeling te
komen voor insolvente bedrijven, los van de vraag of zij in een formele
insolventieprocedure zijn ondergebracht. Schuldenaar, werknemers en
schuldeisers staan daarin centraal. Deze regeling dient ook bij het
faillissement te gelden.
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Schuldeisersbenadeling

'Schuldeisers dubbe] de kIos?
Door de schuldeisersbenadelinq en

door de werking van de instrumenten ... '

Uit de onderzoeksresultaten van hoofdstuk twee blijkt dat de huidige
faillissementsprocedure de aan haar gestelde doelen niet of weinig
bereikt. De vraag die nu rijst is: Kunnen wijzigingen in de faillissements-
procedure ten aanzien van de instrumenten die de gevolgen van
schuldeisersbenadeling tegengaan, ertoe !eiden dat de faillissementspro-
cedure beter voldoet aan haar doelen.

De wetgever en de Hoge Raad hebben aan de curator een aantal instru-
menten gegeven, waarrnee hij kan ageren tegen schuldeisersbenadeling:
het benadelen van de schuldeisers door paulianeuse (art. 42 e.v. Fw.)
en/of door onrechtmatige handelingen (art. 6: 162 BW) en/of door
onbehoorlijk bestuur (art. 2:9 BW, 2:248 BW). De mate waarin deze
instrumenten effectief zijn, dient te worden afgemeten aan het al dan niet
bereiken van de doelen van de faillissementsprocedure. Deze zijn maxi-
malisatie van de opbrengsten van de gezamenlijke schuldeisers en
behoud van ondememing en werkgelegenheid.'

De wetgever richt zich momenteel op het verbeteren van deze instrumen-
ten in het kader van de veranderende Insolventiewet terwijl er momenteel
nagenoeg geen empirisch en/of literatuur- en jurisprudentieonderzoek
bestaat over de vraag of wijzigingen in deze instrumenten ertoe kunnen
leiden dat de doelen van de faillissementsprocedure meer worden bereikt.
Thans weet de wetgever niet eens of de instrumenten om schuldeisersbe-
nadeling tegen te gaan effectief of ineffectief zijn, laat staan dat kan
worden geduid of er wijzigingen in de Faillissementswet dan wei in
andere wetgeving aangebracht zouden moeten worden om deze instru-
menten eventueel meer effectief te maken.

Dit hoofdstuk is als voigt opgebouwd. Ret begint met een uiteenzetting
van de (sub)onderzoeksvragen en de stand van de wetenschap (§ 1),

Zie Luttikhuis 2004a.
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daama volgen de resultaten van dit onderzoek (§ 2). Het besluit met een
aantal conclusies en aanbevelingen (§ 3).2

1 Onderzoeksvragen en stand van de wetenschap

1.1 Onderzoeksuraqen

Centraal in dit hoofdstuk staat de vraag: Kunnen wijzigrngen in de
faillissementsprocedure ten aanzien van de instrumenten die de gevolgen
van schuldeisersbenadeling tegengaan ertoe leiden, dat de faillissements-
procedure beter voldoet aan haar doelen. Alvorens ik deze vraag kan
beantwoorden, dienen eerst de volgende vragen te worden beantwoor-
den: in hoeverre is er sprake van schuldeisersbenadeling in de faillisse-
mentsprocedure en bereikt de faillissementsprocedure haar doelen in
mindere mate in het geval dat er volgens de curator sprake is van
schuldeisersbenadeling ten opzichte van de situatie dat er volgens de
curator hiervan geen sprake is. Indien dit Iaatste het geval is voor een of
meer van de doelen dan volgt daaruit dat de aanwezigheid van schul dei-
sersbenadeling mogelijk een verklaring is voor het feit dat de faillisse-
rnentsprocedure deze weinig bereikt. Bij een ontkennende beantwoording
kom je aan de werking van de voormeide instrumenten helemaal niet toe.
Indien er weI sprake is van een negatief effect van de aanwezigheid van
schuldeisersbenadeling op Ieen van) de doelen van de faillissementspro-
cedure, dan bespreek ik tot slot het effect van het hanteren van een van
de instrumenten op deze doelen. De gehanteerde onderzoeksmethoden ter
beantwoording van deze vragen staan in bijlage twee.

I. J.1 Schuldeisersbenadelinq

Het faillissement omvat in beginsel het gehele vermogen van de schulde-
naar ten tijde van de faillietverklaring en a] hetgeen hij gedurende het
faillissement verwerft (art. 20 FwV De boedel omvat echter meer vermo-
gen dan alleen het vermogen van de schuldenaar vanaf het moment van
faillietverklaring. Immers, de schuldenaar kan aIleen of in samenspan-
ning met een derde voor faillissement ten nadele van de schuJdeisers
hebben gehandeld en zo vooraf of tijdens het faillissement goederen
hebben onttrokken aan het vermogen, Aan de curator staan diverse
instrumenten ter beschikking om het vermogen van de schuldenaar zoals
dat op faillissementsdatum bestond, terug te brengen in de staat waarin

2 Paragrafen I en 2 zijn in samenwerking met R.M. Timmermans van het Centraal
Bureau voor de Statistiek geschreven. Oit onderzoek is tevens gepubliceerd in
Luttikhuis- Timmermans 2007.

3 Uitgezonderd hetgeen genoemd onder art. 21 Fw.
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dit rechtens had moeten zijn zonder genoemde handelingen.' Deze
instrumenten bestaan uit: het vernietigen van een verplichte en/of
onverplichte rechtshandeling van de schuldenaar op grand van art. 42
e.v. Fw. (faillissementspauliana), het instellen van een rechtsvordering op
grand van onrechtmatige daad (art. 6: 162 BW) en/of op grand van
bestuurdersaansprakelijkheid (art. 2:138/248 of art. 2:9 BW).5 Deze
instrumenten hebben als doe! om het verrnogen dat ten onrechte aan de
boedel is onttrakken of waardoor de boedel is benadeeld wederom aan de
boedel te laten toevloeien.

Over de onrechtmatige daad dient te worden opgemerkt dat de curator
sinds het Peeters q.q./Gatzen6 arrest van de Hoge Raad uit 1983 de
bevoegdheid heeft om ook ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers
een vordering tot schadevergoeding ex art. 6: 162 BW in te stell en jegens
een derde die heeft meegewerkt aan benadeling van de schuldeisers door
de gefailleerde, ook al kwam een dergelijke vordering niet aan de gefail-
leerde zelf toe.

De curator zal aIleen van genoemde instrumenten gebruikmaken, indien
hiermee ook de doelen van de Faillissementswet worden nagestreefd." Het
is primair gericht op de belangen van de gezamenlijke schuldeisers." De
leidraad waamaar de curator en de r-c dienen te handelen is de maxima-
lisatie van de opbrengsten van de boedel en behoud van onderneming en
van werkgelegenheid."

Ik versta onder schuldeisersbenadeling: al het handelen dat volgens de
curator onrechtmatig (ex art. 6: 162 BW)(o.a. de zogenaamde Pee-

4 lie ook Verstijlen 1998, p. 43 e.v.
5 Een ander middel dat een curator ter hand staat, is het doen van aangifte van

die vormen van schuldeisersbenadeling die door het strafrecht zijn gekwalifi-
ceerd als strafbare feiten. Ons onderzoek richt zich hier niet op. Een ander mid-
del dat een curator ter hand staat, is het doen van aangifte van die vorrnen van
schuldeisersbenadeling die door het strafrecht zijn gekwalificeerd als strafbare
feiten. Ons onderzoek richt zich hier niet op.

6 HR 14 januari 1983, NJ 1983, 597. Deze regel is in latere uitspraken bevestigd
zie onder meer HR 8 november 1991, NJ 1992, 174 (Nimox/Van den End q.q.),
HR 23 december 1994, NJ 1996, 628 en HR 15 september ]995, NJ 1996, 629
(THB-arresten), HR 21 december 200] (Lunderstadt.De Kok en Sobi/Hurks)(NJ
2005, 95 en 96).

7 In het De Bont/Bannenberg q.q. arrest d.d. 16 september 2005 (JOR 2006, 52),
heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de curator een Peeters/Gatzen vordering
slechts ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers kan instellen. Hij kan dit
niet in zijn eigen hoedanigheid van curator te hunner behoeve doen.

8 lie o.a. HR ]6 september 2005, NJ 2006, 3]] m. nt. P. van Schilfgaarde (De
Bont/Bannenberg q.q.).

9 lie Luttikhuis 2004a.
10 lie voor een nuancering van dit doe! Luttikhuis 2004a.
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ters/Gatzen vordering verstaan) en/of paulianeus is dan wei valt onder de
definitie van onbehoorlijk bestuur van art. 2: 138/248 BW en/of te
kwalificeren is als een tekortkoming door een bestuurder in de nakoming
van een behoorlijke taakvervulling ex art. 2:9 BW. Voor de vraag of er
sprake is van schuldeisersbenadeling is het niet van belang of de curator
daadwerkelijk overgaat tot het instellen van een vordering.

Bij natuurlijke personen is de schuldeisersbenadeling beperkt tot on-
rechtmatig en/of paulianeus handelen. Er bestaat immers geen vordering
op grand van bestuurdersaansprakelijkheid bij natuurlijke personen
omdat de natuurlijke personen die het bedrijf voeren per definitie per-
soonlijk aansprakelijk zijn voor de schulden van het bedrijf.

De curator kan schuldeisersbenadeling bestrijden door gebruik te maken
van de instrumenten uit het civiele recht en/of door gebruik te maken
van het strafrecht. Dit onderzoek is beperkt tot de uit het civiele recht
afkomstige instrumenten die aan de curator ter beschikking staan om de
gevolgen van schuldeisersbenadeling tegen te gaan. Het faillissements-
recht is civiel recht. Het heeft als doel maximalisatie van de opbrengsten
voor de schuldeisers door een vertegenwoordiger van de schuldeisers en
behoud van onderneming en werkgelegenheid.' Hiertoe behoort in
principe niet het straffen van degene die strafbare feiten heeft gepleegd.
De curator is derhalve niet gehouden tot het doen van aangifte en hij
doet dit ook niet in aile gevallen." Veelal omdat de curator het doen van
aangifte, gelet op de kosten en baten, niet opportuun acht." In dit
onderzoek is het doen van aangifte als instrument ter bestrijding van
schuldeisersbenadeling derhalve buiten beschouwing gelaten.

11 lie hoofdstuk 2.
12 lie ook R.D.Vriesendorp e.a. 1999, p. 67.
13 lie ook Knegt e.a. 2005, p. 75 e.v. Het HSI heeft 11 curatoren gemterviewd en

onder meer aan hen gevraagd waarom zij geen aangifte van strafbare feiten
doen. Overigens heeft recentelijk de Commissie insolventierecht voorgesteld om
weI een vorm van aangifteplicht in de nieuwe Insolventiewet te incorporeren.
Daarbij denkt de Commissie in de eerste plaats aan voor de insolventie strafbare
feiten. Volgens het voorontwerp dient de bewindvoerder in geval van een rede-
lijk vermoeden van een dergelijk strafbaar feit in elk geval de r-c over zijn ver-
moeden inlichten. Deze kan volgens het voorontwerp de bewindvoerder dan
opdragen om aangifte te doen. In dit verband voorziet het voorontwerp in de
mogelijkheid om in geval van een lege boedel de kosten van de bewindvoerder
ten laste van de staat te brengen. Of het voorontwerp ook erin voorziet dat de
kosten van de bewindvoerder worden gedragen indien er geen sprake is van een
lege boedel blijft onvermeld. Het is de vraag of gelet op het civiele karakter van
een faillissementsprocedure, het wenselijk is om de curator ten laste van de
schuldeisers te belasten met een overheidstaak. Voor een faillissementsprocedure
zijn de individuele schuldeisers hier ook niet toe verplicht. Dit onderwerp zal
verder onbesproken blijven (Brief van de Commissie insolventierecht d.d. 29 juni
2006 aan de Minister van Justitie).
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1.1.2 Faillissementspauliana

De faillissementspauliana houdt in dat de curator ten behoeve van de
schuldeisers het recht heeft om handelingen van de schuldenaar, in de
peri ode voorafgaand aan het faillissement te vernietigen. In art. 42 Fw.
e.v. staat de vemietigbaarheid van onverplicht verrichte rechtshandelin-
gen centraal. Art. 47 Fw. bevat specifieke criteria voor de vernietiging
van verplicht verrichte rechtshandelingen. De gevolgen van de vemieti-
ging worden geregeld in art. 51 FW.14

Art. 42 Fw. houdt in dat de curator ten behoeve van de boedel elke
rechtshandeling die de schuldenaar voor de faillietverklaring onverplicht
heeft verricht en waarvan deze bij dit verrichten wist of behoorde te
weten dat daarvan benadeling van de schuldeisers het gevolg zou zijn,
door een buitengerechtelijke verklaring kan vernietigen.

Art. 42 Fw. stelt vij f vereisten. Het moet gaan om een rechtshandeling die
onverplicht is verricht waardoor de schuldeisers werkelijk benadeeld zijn.
Volgens de Hoge Raad moet de vraag of benadeling aanwezig is, worden
beantwoord door de hypothetische situatie waarin de schuldeisers zouden
hebben verkeerd zonder de gewraakte rechtshandeling te vergelijken met
de situatie waarin zij feitelijk verkeren als die handeling onaangetast
blijft." Voorts dienen de schuldenaar en de wederpartij bij het verrichten
van de rechtshandeling te weten, of hebben behoren te weten, dat
daarvan benadeling van de schuldeisers het gevolg zou zijn.

De curator moet stell en en bewijzen dat aan deze vijf vereisten is vol-
daan. De wet helpt hem hierbij. In art. 43 Fw. staat dat in bepaalde
gevallen wetenschap van benadeling wordt vermoed. Hier is tegenbewijs
toegelaten.

14 Zie o.a. R.D. Vriesendorp, 'Art. 47: een geamputeerde tentakel of verdient de
curator meer?,' in: S.c.J.J. Kortmann e.a. (red.), De curator, een octopus, Deventer
1996, p. 65-81, R.D. Vriesendorp, 'Een van de grenzen van art. 47 Fw nader ver-
kend,' Tv] 1999, p. 172-181, Gispen, 'De onrechtmatige daadsvordering als com-
plement van de actio pauliana', in: A. van Hees [red.], Vragen random. de
[aillissementspauliana, lnsolad jaarboek 1998, N.W.M. van den Heuvel, 'Actio
pauliana, onrechtmatige daad en het arrest Van Dooren q.q./ABN AMRO: TvI
2002, p. 75-85, J.B. Huizink, 'Nogmaals art. 47 F,' WPNR 6429 (200l), p. 33-34,
J.B. Huizink, 'Bestuurdersaansprakelijkheid bij zwaar weer,' TvI 2002, p. 167-
173, F.P. van Koppen, 'Moet wetenschap van benadeling in art. 47 Fw geobjecti-
veerd worden?' WPNR 200 1 (6454), p. 708-711, F.P. van Koppen, 'Bespreking HR
26 oktober 200 I, NJ 2002, 94 en HR 21 december 2001, RvdW 6 en 7,' TvI 2002,
p. 173-180, H.P.J. Ophof De actio pauliana: teruq van weggeweest ojook: 'weg-
uiezen'? (oratie), 1992, M.A.L.M. Willems en B. Husken, 'Actio Pauliana', in: W.
Aerts e.a. (red.), Onqeoorloofde gedragingen, Deventer 2006.

15 Zie HR 19 oktober 2001, NJ 2001, 654 Diepstraten/Gilhuis q.q., LO. 3.5.2.
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Art. 45 Fw. handelt om rechtshandelingen om niet ofwel schenkingen.
Hierbij is slechts wetenschap bij de schuldenaar zelf vereist. Deze weten-
schap wordt vermoed aanwezig te zijn bij schenkingen verricht in het
jaar voorafgaande aan de faillietverklaring.

In beginsel kan voldoening door de schuldenaar van een opeisbare
schuld niet worden vemietigd, tenzij hij die de betaling ontving, wist dat
het faillissement van de schuldenaar reeds was aangevraagd dan weI de
betaling het gevolg was van overleg tussen de schuldenaar en de
schuldeiser, dat ten doel had laatstgenoemde door die betaling boven
andere schuldeisers te begunstigen (art. 47 Fw.). De toepassingsvoor-
waarden van verplichte handelingen zijn dermate streng dat verplichte
handelingen zelden met succes kunnen worden aangetast, 16 De Commissie
insolventierecht heeft in haar brief van 29 juni 2006 aan de Minister van
Justitie bericht dat het voorontwerp ruimere gronden voor vernietiging
van kort voor de insolventieverklaring verplicht verrichte rechtshande-
lingen zal bevatten dan het huidige art. 47 Fw. geeft." Empirisch onder-
zoek op basis van een curatorenenquete en deskundigenbijeenkomsten
wijst erop dat er aanzienlijke problemen zijn met de bewijslast bij
faillissementspauliana."

1.1.3 Onrechtmatiqe daad

Derden kunnen onder omstandigheden persoonlijk aansprakelijk zijn uit
hoofde van een eigen onrechtmatige daad jegens de schuideisers. In zijn
arrest van 14 januari 1983,19 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de
curator onder omstandigheden ook zander volmacht bevoegd is om ten
behoeve van door de gefailleerde benadeelde schuldeisers een vordering
uit onrechtmatige daad in te stellen tegen een bij deze benadeling
betrokken derde. Voor een dergelijke actie is weI vereist dat de gezamen-
lijke schuldeisers zijn benadeeld. In het Peeters/Gatzen arrest overwoog
de Hoge Raad dat de curator deze vordering tegen de derde kon instellen:
'ook al kwam een dergelijke vordering uiteraard niet aan de gefailleerde
toe.' Deze regel is in latere uitspraken bestendigd en kan worden aange-

16 Zie o.a. G. van Dijck, 'De actio Pauliana in Nederland en de wet van de rernmen-
de voorsprong,' in: J. Smits Et S. Stijns [red.], lnhoud en iuerkinq van de ouereen-
komst naar Be/gisch en Nederlands recht, Antwerpen 2005, p. 393 - 410, par. 2
en de aldaar genoemde voetnoot 11.

17 Brief van de Commissie insolventierecht van 29 juni 2006 aan Minister van
Justitie, nr. 5.

18 G. van Dijck, 'Empirisch onderzoek naar problernen bij de toepassing van de
faillissementspauliana', Tijdschrift voor Insolventierecht, Tv12006, 26, p. 112.

19 NJ 1983, 597, m.nt. PvS (Peeters q.q./Gatzen).
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merkt als vaste rechtspraak." De door de Hoge Raad aan de curator
gegeven bevoegdheid komt niet exclusief aan de curator toe. Indien de
gezamenlijke schuldeisers zijn benadeeld kan er sprake zijn van sam en-
loop met de individuele schuldeisers. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat
dan zowel de curator als de individuele benadeelde schuldeisers bevoegd
zijn om de betrokken derde aan te spreken."
lndien er geen sprake is van een benadeling van de gezamenlijke
schuldeisers dan hebben aIleen de individuele benadeelde schuldeisers de
bevoegdheid om op te komen tegen de derde uit hoofde van onrechtma-
tige daad." Of de individuele schuldeisers gebruik hebben gemaakt van

20 Zie o.a. HR 8 november 1991, NJ 1992, 174 (Nimox/Van den End q.q.], HR 23
december 1994, NJ 1996, 628 en HR 15 september 1995, NJ 1996, 629 m.nt.
WMK.(Tilburgse Hypotheekbank) (THB-arresten).

21 Zie HR 21 december 2001, NJ 2005, 95 ll.understadt/De Kok c.s.l, r.o. 3.4.4. en
3.4.5: '[ ...J De sedert 1983 in de rechtspraak aangenomen bevoegdheid van de
curator om ten behoeve van door de gefailleerde ben adeelde schuldeisers een
vordering uit onrechtmatige daad in te stell en tegen een bij die benadeling be-
trokken derde staat, ongeacht of de curator van deze bevoegdheid gebruik maakt
of niet, niet eraan in de weg dat die schuldeisers de aan hen toekomende vorde-
ring zelf in rechte geldend maken. Voor een andersluidend oordeel ZOU, mede in
verband met het bepaalde in art. 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM, een
wettelijke grondslag vereist zijn. Deze kan echter, anders dan in verband met het
bepaalde in art. 49 Fw. het geval zou zijn bij een op an. 3:45 BW gebaseerde
vordering, noch in de Faillissementswet, noch in enige andere wettelijke bepaling
worden gevonden; ook niet - wat het geldend maken van de vordering tegen A.
de Kok betreft - in art. 2:248 BW, welk artikel slechts in het geval van kennelijk
onbehoorJijke taakvervulling door het bestuur aan de curator van een gefailleer-
de besloten vennootschap de mogelijkheid biedt de bestuurders van die vennoot-
schap aan te spreken voor het tekort in het faillissement. 3.4.5. Het belang van
een behoorlijke afwikkeling van het faillissernent kan meebrengen dat indien -
anders dan hier het geval is - ook de curator op grand van hetzelfde feitencom-
plex, uit hoofde van zijn hiervoor in 3.4.4 omschreven bevoegdheid een vorde-
ring uit onrechtmatige daad geldend maakt jegens de derde, eerst op deze
vordering en vervolgens op die van de individuele schuldeiser wordt beslist.'

22 HR 16 september 2005, NJ 2006, 311 m. nt. P. van Schilfgaarde (De Bont/
Bannenberg q.q.). Zie voor literatuur over de onrechtmatige daad o.a. F.M.J. Ver-
stijlen, 'De aansprakelijkheid voor selectieve voldoening door schuldeisers,'
WPNR 1999 (6355), p. 301-308, F.M.J. Verstijlen, 'De onrechtmatigedaadsvorde-
ring wegens de benadeling van schuldeisers van een failliete schuldenaar: een
voor allen of ieder voor zich?,' Onderneminqsrectu 2001, p. 85-90, F.M.J. Verstij-
len, 'De onrechtmatige-daadsvordering wegens de benadeling van schuldeisers
van een failliete schuldenaar: een voor allen en ieder voor zich,' WPNR 6502
(2002), p. 617-625, G.H. Gispen, 'De onrechtmatige daadsvordering als comple-
ment van de actio pauliana', in: A. van Hees (red.), Vragen random de faillisse-
mentspauliana, Insolad jaarboek 1998, P. van Schilfgaarde, noot onder HR 14
januari 1983, NJ 1983, 597 (Peeters q.q./Gatzen), AA 1984, p. 220-224, W.J.M.
van Andel, 'De Peeters/Gatzen-vordering,' in: Materieel [aillissementsrecht: de
Peetersttiatzen-uorderinq en de ouereenkomst binnen [aillissement, Deventer
2006.
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hun bevoegdheid om tegen de derde te ageren valt buiten het bestek van
dit onderzoek.

BU brief van 29 juni 2006 aan de Minister van lustitie heeft de Commis-
sie insolventierecht bericht dat de zogenoemde Peeters/Gatzen vordering
wordt gecodificeerd. Het voorontwerp regelt voor het geval van verhaals-
benadeling van de gezamenlijke schuldeisers ook de mogelijkheid dat de
curator ten behoeve van de boedel schadevergoeding vordert van een
derde die op onrechtmatige wijze bij die benadeling betrokken was. In
afwijk.ing van de huidige jurisprudentie kent het voorontwerp deze
bevoegdheid exc1usief aan de curator toe."

1.1.4 Bestuurdersaansprakelijkheid

De zogenaamde derde anti-misbruikwet is de Wet Bestuurdersaansprake-
lijkheid in geval van faillissement (WBF).24 Deze houdt een aansprakelijk-
heidsregeling in voor bestuurders van rechtspersonen. De regeling is van
toepassing op de NY (art. 2:138 BW), de BV (art. 2:248 BW), voor de
volledig rechtsbevoegde vereniging die vennootschapsbelastingplichtig is
(art. 2:50a BW), voor de cooperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij
en de stichting die vennootschapsbelastingplichtig zijn (art. 2:S3a jo.
2:300a BW). De WBF kan ook toegepast worden op bestuurders van in
Nederland gefailleerde buitenlandse rechtspersonen." Bestuurders zijn

23 Brief van de Commissie insolventierecht d.d. 29 juni 2006 aan de Minister van
Justitie, or. 5. De Commissie spreekt over bewindvoerder in plaats van curator.
Aangezien de Cornmissie insolventierecht in haar voorstel voor een wetsontwerp
uitgaat van een insolventieprocedure onder beheer van een bewindvoerder.

24 Wet van 16 mei 1986 (Srb. 275. In werking getreden op 1 januari 1987)
houdende wijziging van bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en de Falllisse-
mentswet in verband met de bestrijding van misbruik van rechtspersonen.

25 Zie an. 5 Wet conflictenrecht corporaties van 17 december 1997. Stb. 1997.699.
Ook hier is onderworpenheid aan de (Nederlandse) vennootschapsbelasting een
vereiste. Hierbij dient te worden opgemerkt dat overeenkomstige toepassing van
an. 2:138 BW op buitenlandse rechtspersonen niet inhoudt dat de administratie-
en publicatieverplicbtingen van Boek 2 ook van toepassing zijn. Oat sluit over-
eenkomstige toepassing van an. 2: 138 lid 2 BW overigens niet uit bij de schen-
ding van de administratie- en publicatieverplichtingen van het land van
oprichting van de vennootschap. Dit is anders indien er sprake is van een 'pseu-
do' buitenlandse vennootschap van buiten het EU-gebied. In dat geval gelden
wei een aantal Nederlandse vennootschapsrechtbepalingen, waaronder de admi-
nistratie- en publicatieverplichtingen (artt. 1 jo. 4, 5 Wet op de formeel buiten-
landse vennootschappen). Er is sprake van een 'pseudo' buitenlandse
vennootschap indien de vennootschap niet onderworpen is aan het vennoot-
schapsrecht van een der Iidstaten van de Europese Unie, vrijweJ uitsluitend in
Nederland werkzaam is en geen werkelijke band (meer) heeft met het land van
oprichting. Zie Wezeman 2006, p. 66 e.v.
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personen die als zodanig zijn ingeschreven in het handelsregister." Met
een bestuurder wordt gelijkgesteld degene die het beleid van de vennoot-
schap (mede) heeft bepaald als ware hij bestuurder."

De WBF-aansprakelijkheid treedt in indien krachtens lid 1 van art.
2: 138/248 BW het faillissement van de rechtspersoon in belangrijke mate
is veroorzaakt door kennelijk onbehoorlijke taakvervulling door het
bestuur. Er is sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur indien de
bestuurders anders hebben gehandeld dan van redelijk denkende be-
stuurders onder dezelfde omstandigheden zou mogen worden verwacht."

Ret is aan de curator om aannemelijk te maken dat er sprake is van
kennelijk onbehoorlijk bestuur en dat dit een belangrijke oorzaak is van
het faillissement. De wetgever komt hem daarbij te hulp in het geval het
bestuur de boekhoudplicht (ex art. 2:10 BW) en/of de publicatieplicht (ex
art. 2:394 BW) heeft geschonden. In dat geval is er sprake van kennelijk
onbehoorlijk bestuur en wordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak is
van het faillissement. Een onbelangrijk verzuim wordt niet in aanmer-
king genomen. De bestuurders kunnen dan aileen tegenbewijs leveren
van het vermoeden dat de genoemde schending een belangrijke oorzaak
is van het faillissement." Ter vermijding van een te zware bewijslast van
de bestuurders heeft de wetgever in art. 2: 138/248 lid 6 BW bepaald dat
de rechter aileen acht mag slaan op een onbehoorlijke taakvervulling in
de periode van drie jaren voorafgaande aan het faillissement.

26 Indien de inschrijving onjuist is kan een door de curator krachtens de WBF
aangesprokene zich op een dergelijke onjuistheid beroepen. In dit geval is de
derdenbescherming van art. 18 Handelsregisterwet 1996 niet van toepassing. De
Hoge Raad heeft bepaald: '[...J De curator behoort even wel in een geval als het
onderhavige niet tot de door art. 31 (oud) Handelsregisterwet beschermde derden.
lijn vordering berust immers op de wet en vloeit niet voort uit een rechtsbetrek-
king waarop dit artikel ziet, te weten een rechtsbetrekking op het aangaan waar-
van het ontbreken van een juiste en volledige inschrijving in het Handelsregister
van het hetgeen daarin wettelijk ingeschreven moet worden, in het algemeen van
invloed kan zijn.' HR 23 november 2001 (NJ 2002, 95, m. nt. Ma (Mefigro)), HR
28 juni 1996, (NJ 1997, 58 m. nt. Ma (Bodam Jachtservice) en HR 18 juni 1952,
NJ 1953, 530. lie ook Wezeman 2006, p. 68.

27 Artt. 138/248 lid 7 BW.
28 lie HR 8 juni 200 I, JOR 200 I, 171 (Panmo). Eerder besliste de Hoge Raad in het

arrest Drankenhandel Van Zoolingen (HR 7 juni 1996, NJ 1996, 695) al in deze
zin voor de aansprakelijkheid op grond van art. 36 !nv. Rechtspraak over de
hoofdnorm van art. 2:138/248 BW is niet zo uitgebreid omdat de bestuurders-
aansprakelijkheid meestal wordt ingeroepen indien er sprake is van een schen-
ding van de administratie en/of publicatieverplichtingen. lie Wezeman 2006, p.
70-71 hierin worden een aantal gevallen van onbehoorlijk bestuur besproken.

29 lie o.a. HR 20 oktober 2006.
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Indien er sprake is van onbehoorlijk bestuur van een of meer van de
bestuurders zijn krachtens art. 2: 138/248 BW in beginsel aIle bestuurders
hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele tekort van de boedel. Art.
2: 138/248 lid 3 BW bepaalt vervolgens dat de krachtens lid 1 aansprake-
lijke bestuurder die bewijst dat het onbehoorJijk bestuur niet aan hem is
te wijten en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen
om de gevolgen daarvan af te wenden, vrijuit gaat.

Naast de bevoegdheid op grand van art. 2: 138/248 BW kan de curator de
bestuurders van rechtspersonen aansprakelijk stell en op grand van art.
2:9 BW.)O Op grond van dit artikel is de bestuurder tegenover de rechts-
persoon gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen
taak. Aansprakelijk tegenover de rechtspersoon is de bestuurder indien
hem een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Of dit zo is dient te worden
beoordeeld aan de omstandigheden van het geval." In tegenstelling tot
art. 2: 138/248 BW handelt het bij een actie op grond van art. 2:9 BW om
een interne aansprakelijkheid. De curator treedt hier op als beheerder van
het vermogen van de schuldenaar. Het betreft de aansprakelijkheid van
de bestuurder(s) richting de gefailleerde rechtspersoon in plaats van de
bestuurder richting de gezamenlijke schuldeisers zoals bij art. 2: 138/248
BW.32

30 En uiteraard op grand van de algemene aansprakelijkheidsbepalingen ex art.
6:162 BW.

31 lie HR JO januari 1997, NJ 1997, 360 m.nt. Ma (Autohuis Van de Ven). In dit
arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de bestuurdersaansprakelijkheid van
art. 2:9 BW uitsluitend kan worden ingeroepen indien de bestuurder een ernstig
verwijt van onbehoorlijke taakvervulling kan worden gernaakt. De Hoge Raad
herhaalde deze uitspraak in HR II juni 1999, 146, JOR 1999, 146 (Hendriks
Pluimvee slachterij], HR 10 december 1999, NJ 2000, 6 [Kastekort], HR 29 no-
vember 2002, JOR 2003, 2 (Berghuizer Papierfabriek] en HR 4 april 2003, JOR
2003, 134 (Skipper Club Charter). lie Wezeman 2006, p. 82 en Asser-Maijer 2-TI,
nr.44.

32 lie voor literatuur over bestuurdersaansprakelijkheid o.a. Asser-Maijer 2-11,
Asser-Maijer 2-IIl, S.C.J.J. Kortmann, N.E.D. Faber, 'Bestuurdersaansprakelijkheid
in faillissement,' WPNR 6249 (1996), p. 899-906, met reactie van H. de Groot,
(WPNR 6272 (J997), p. 357-359 en naschrift van Kortmann en Faber, WPNR
6272 (1997). P. 359-360, S.c.].]. Kortmann, 'Samenloop van acties van de cura-
tor op grand van art. 2:9 BW, art. 2: 138 (2:248) BW of art. 6: 162 BW met vor-
deringen van individueIe schuldeisers,' in: Rechtspleqinq in het
ondernemingsrecht, deel 26 in de serie uitgaven vanwege het instituut voor On-
dernerningsrecht, Deventer 1997, p. 15-25, S.c.].] Kortmann, N.E.D. Faber, 'De
faillissementscurator: vertegenwoordiger of niet?,' in: S.c.J.J. Kortmann e.a,
(red.), De curator een octopus, Deventer 1996, ].M.M. Maijer, 'Persoonlijke aan-
sprakelijkheid van bestuurders en commissarissen; wanbeleid en rechtspersonen.'
in: Aansprakelijkheid en draagp/icht van bestuurders, commissarissen en accoun-
tants, verzeherinqsaspectcn, 199 J, p. 3-15, Asser-Maeijer 2 Ill, nr. 326 e.v., We-
zeman 1998, 2004 en 2006, B. Wessels, 'Vijftien jaar
oestuurdersaanspraketijeheid in qeva! van faillissement' (dee/ J: SVEtV 2003,.
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Op grand van artt. 2:149 BW, 2:50a BW, 2:300a BW en 2:259 BW volgt
de aansprakelijkheid van de commissarissen en die van de bestuurders.
Daarin is bepaald dat artt. 2:9 BW, 2: 138 BW respectievelijk 2:248 BW
ook van overeenkomstige toepassing zijn ten aanzien van de taakvervul-
ling van de commissarissen. De aansprakelijkheid van commissarissen
laat ik buiten beschouwing.

Alhoewel aileen de curator bevoegd is tot het instellen van de vordering
op grand van bestuurdersaansprakelijkheid (ex artt. 2:9 BW en 2:138/248
BW), heeft de Belastingdienst een soortgelijke bevoegdheid op grand van
de zogenoemde Tweede Misbruikwet, de WBA. De Belastingdienst is
gerechtigd om gedurende het faillissement de bestuurders aan te spreken
op grand van onbehoorlijk bestuur en op deze wijze zijn vordering op
derden te verhalen. Aansprakelijkheidsstelling door de Belastingdienst
laat ik verder buiten beschouwing.

1.2 Stand van de iuetenschap

Recente wetenschappelijke empirische onderzoeken" in Nederland die
gerelateerd zijn aan schuldeisersbenadeling bij faillissementen van
bedrijven zijn: 'De efficientie van de Faillissementswet'" van het Onder-
zoekscentrum Onderneming a Recht (OOaR), de Faillissementsstatistie-
ken van het Centraal Bureau voor de Statistiek en 'Fraude en misbruik bij
faillissement' van het Hugo Sinzheimer Instituut." Verder heeft Van Dijck
een empirisch deelonderzoek verricht naar de faillissementspauliana 'De
faillissementspauliana, revisie van een relict'." Op basis van deze onder-
zoeken kan geen eenduidig antwoord gegeven worden op de vraag in
welke mate schuldeisersbenadeling voorkomt. Verder wordt in deze

89-94, deel II: p. 167-175), Voute, 'Enige aspecten van bestuurdersaansprake-
lijkheid ingevolge de Derde Misbruikwet,' in: Onbehoorlijk bestuur, R.D. Vriesen-
dorp (red.), Kluwer 1997, Van Andel 2006, Verstijlen 1998, Vriesendorp 1999 en
Vriesendorp e.a. 2006, R.J. van Galen, 'Beslissingen omtrent het instellen en in-
voeren van een procedure wegens onbehoorlijk bestuur,' in: Onbehoorlijk be-
stuur. 1997, p. 53-63, R.J. van Galen, 'Enkele opmerkingen over de tweede en
derde anti-misbruikwet.' in: Met zin en verstand, Opstelien aangeboden ter qele-
qenheid van het afscneid van mr. A.G. van Galen als president van Centrale
Raad van Beroep op 13 november J 995, 1995 p. 23-25, P. van Schilfgaarde e.a.
Ired.), De nieuwe misbruikwetgeving, Deventer 1986, A. van Hees, 'Tien jaar Wet
Bestuurdersaansprakelijkheid in geval van faillissement (WBFl, gezien vanuit de
positie van curatoren,' Tvl 1997, p. 39-43.

33 De minder recente onderzoeken dateren uit de jaren tachtig en begin jaren
negentig Berghuis & Paulides 1982 en 1983 en Cozijn 1989 en 1991).

34 aOEtR 2001.
35 Knegt e.a, 2005, dit rapport ziet aileen op rechtspersonen.
36 Van Dijck 2006.
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onderzoeken niet getracht de relatie tussen schuldeisersbenadeling en het
bereiken van de doelen van de faillissementsprocedure vast te stellen,

Van DUck heeft een deelonderzoek verricht naar de praktische problemen
bij de toepassing van de faillissementspauliana. Hij heeft gebruik ge-
maakt van een enquete onder 173 curatoren en van focusgroepen. De
uitkomsten van de enquete zijn niet te vergelijken met het onderhavige
onderzoek aangezien zij betrekking hebben op de faillissementspauliana
en niet op de andere vormen van schuldeisersbenadeling, Bovenal betreft
de enquete schattingen van curatoren over een andere peri ode en wordt
geen onderscheid gernaakt tussen diverse rechtsvormen. Dit verkJaart de
andere resultaten.

In zijn onderzoek naar de efficientie van de Faillissementswet, heeft het
OOaR onder meer onderzocht hoe vaak er sprake is van geschillen
betreffende paulianeus en onrechtmatig handel en dan wei van bestuur-
dersaansprakelijkheid. Het onderzoek van het OOaR is verricht op basis
van een steekproef en heeft een onderzoekspopulatie van ondernemingen
met een baianstotaal van meer dan fl. 500.000 of met meer dan 15 tot 20
werknemers in dienst. Het is zeer de vraag of deze steekproef representa-
tief geacht mag worden voor de populatie van gefailleerde bedrijven.

Het CBS publiceerde tot 2002 in zijn tweejaarlijkse Faillissementsstatis-
tieken of de faillissementsdossiers van bedrijven aanwijzingen bevatten
over vermoedelijk strafbare benadeling van schuldeisers door de schulde-
naren. Het begrip strafbare benadeling komt niet overeen met het begrip
schuldeisersbenadeling. Onder strafbare benadeling vallen volgens het
CBS vooral handelingen die strafbaar zijn gesteld in het Wetboek van
Strafrecht, alsmede het steiselmatig niet betalen van verschuldigde
belastingen en premies van de volks- en werknemersverzekeringen." Het
begrip schuldeisersbenadeling zoais door mij gehanteerd, is ruimer. Het
omvat niet aIleen handelingen door gefailleerden maar ook door derden
en het omvat handelingen die het schenden van civielrechtelijke normen
inhoudt.

Het Hugo Sinzheimer Instituut heeft in 2005 een onderzoek verricht naar
het voorkomen van onder andere onbehoorlijk bestuur en faillissements-

37 In het onderzoek van het CBS worden feiten slechts als vermoedelijk strafbare
benadeling aangemerkt indien aan twee voorwaarden is voldaan: a. de r-c en/of
de curator in het faillissement moetlen) nadrukkelijk signaleren dat er sprake is
van vermoedelijk strafbare benadeling van schuldeisers; b. uit het desberreffende
faillissementsdossier moeten feiten blijken waaruit een dergelijke benadeling is
af te leiden. Zie Faillissernentsstatistiek 1997-1998, Voorburg J 999, p. 26.
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fraude." Het HSI hanteert daarbij ruimere begrippen" die bovendien een
buitenwettelijk karakter hebben." De door het HSI gehanteerde onder-
zoeksmethoden zijn literatuurstudie, interviews en dossieranalyse. De
onderzoekers hebben bij bet onderzoek gebruik gemaakt van een eigen
definitie van faillissementsfraude" en onbehoorlijk bestuur" en hebben
een eigen visie over wanneer zich een bepaald verschijnsel voordoet."

Er wordt op basis van dossieranalyse geconcludeerd dat in een vierde van
de gevallen sprake is van fraude of onregelmatigheden met betrekking tot
de boedel. De door dossieronderzoekers beantwoorde vragen die aan dit
oordeel ten grondslag liggen zijn: "Maakt de curator melding van
mogelijke onregelmatigheden met betrekking tot de boedel?" en "Zijn er
in bet dossier aanwijzingen dat de ondememing is gebruikt of zelfs is
opgezet met het oogmerk om crediteuren te benadelen?". In mijn optiek
zijn "mogelijke onregelmatigheden" en "aanunjzinqen" onvoldoende om
van schuldeisersbenadeling te kunnen spreken.

Hieromtrent merken de HSI-onderzoekers zelf overigens op: 'opzet blijkt
in de praktijk soms lastig te bewijzen' alsook 'er is dus zelden een
eenduidig oordeel mogelijk op de vraag of er sprake is van fraude'." Uit

38 Knegt e.a. 2005.
39 Voorts is er een verschil in onderzoeksomvang. De steekproef van het HSI omvat

868 van de in 2004 beeindigde faillissementen van rechtspersonen: BV's, NY's,
stichtingen en buitenlandse rechtspersonen. Ons dossieronderzoek omvat aile be-
drijven, waarvan het faillissement in 2004 is beeindigd,

40 Zie ook W. Aerts, 'Bestrijding van faillissementsfraude: de stand van zaken,' TvI
2006, p. 75.

41 Onder faillissementsfraude verstaat het HSI: 'opzettelijk, wederrechtelijk
handel en waardoor de faillissementsschuldeisers van de failliete rechtspersoon
opzettelijk of culpoos worden benadeeld', Deze fraude kan zich volgens het HSI
in twee vormen voordoen:
- 'het faillissement wordt opgezet of gebruikt met het oogmerk crediteuren te be-
nadelen': en
- 'een aanstaand of al uitgesproken faillissement is sorns een gegeven waarbin-
nen betrokkenen vervolgens illegitiem voordeel trachten te behalen door activa
aan de boedel te onttrekken.' Volgens het HSI is er dan sprake van 'onregelma-
tigheden met betrekking tot de boedel'(Knegt e.a. 2005, p. 4).

42 Onder onbehoorlijk bestuur verstaat het HSI: 'tenslotte kan het faillissement
voortvloeien uit ondeskundigheid, slordigheid, nalatigheid of onbekwaamheid
van de bestuurder(s) van een onderneming. Een veel voorkomende situatie is dat
geen of geen deugdelijke administratie is gevoerd. Als het handelen van de be-
stuurder niet verwijtbaar is, wordt dit aangeduid als ondeskundig handel en. Als
het handel en of nalaten wei verwijtbaar is, spreken we van 'onbehoorlijk be-
sruur." (Knegt e.a. 2005, p. 5).

43 De onderzoekers van het HSI gaan niet aileen af op de visie van de curator en/of
de r-c zoals weergegeven in de faillissementsdossiers, maar ook op hun eigen vi-
sie.

44 Knegt e.a. 2005, p. 17-18.
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dit alles blijkt dat het moeilijk is om binnen het HSl-begrippenkader vast
te stell en wanneer er in juridische zin sprake is van een van de gebeurte-
nissen.

Verder meldt HSI op basis van dossieranalyse dat in 19 procent van de
gevallen sprake is van onbehoorlijk bestuur zonder dat er sprake is van
fraude of onregelmatigheden met betrekking tot de boedel. Van onbe-
hoorlijk bestuur is daarbij sprake als:

• de curator ondeskundig bestuur heeft aangemerkt als mogelijke
oorzaak van het faillissement of

• wanneer de administratie ontbreekt of incompleet is en de cura-
tor heeft overwogen om in verb and hiermee aangifte te doen of
de bestuurders aansprakelijk te stellen of

• wanneer de jaarrekeningen niet tijdig zijn gedeponeerd en de cu-
rator heeft overwogen om de bestuurders in verb and hiermee
aansprakelijk te stellen.

Deze definitie duidt mijn inziens niet noodzakelijkerwijs op wat ik versta
onder schuldeisersbenadeling. Met name bij faillissementen waarbij "de
curator ondeskundig bestuur heeft aangemerkt als mogelijke oorzaak van
het faillissement" hoeft mijns inziens geen sprake te zijn van schuldei-
sersbenadeling.

Het begrip schuldeisersbenadeling zoals ik dat hanteer, komt derhalve
niet overeen met de begrippen 'faillissementsfraude' en 'onbehoorlijk
bestuur' zoals deze door het HSI zijn onderzocht.

2 OnderzoeksresuItaten

2.1 Onderzoeksresuitatcn effecten schuldeisersbenadelinq

Het is de vraag of de faillissementsprocedure haar doelen in mindere
mate bereikt in het geval er, vol gens de curator, sprake is van schuldei-
sersbenadeling ten opzichte van de situatie dat er volgens de curator
geen sprake is van schuldeisersbenadeling. Alvorens hier op in te gaan
zal eerst de volgende vraag worden beantwoord: hoe vaak is er volgens
de curator sprake van een vorm van schuldeisersbenadeling?

Het blijkt dat er in 10% (l08 van de 1079 gevallen) van de faillissemen-
ten van natuurlijke personen sprake was van ofwel onrechtmatig danwel
paulianeus handelen. Deze percentages verschillen met de percentages
van de faillissementen van de rechtspersonen. In 19% (577 van de 3086
gevallen)van de faillissementen van rechtspersonen was er volgens de
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curator sprake van onrechtmatig of paulianeus handelen dan weI be-
stuurdersaansprakelijkheid.

De diverse vormen van schuldeisersbenadeling komen naar rechtsvorm in
meerdere of mindere mate voor. In 6% van de faillissementen van
natuurlijke personen, was er sprake van paulianeus handel en en in 5%
van de faillissementen van natuurlijke personen was er sprake van
onrechtmatig handelen. In 13% van de faillissementen van rechtsperso-
nen was er sprake van bestuurdersaansprakelijkheid, in 9% van de
genoemde faillissementen was er sprake van paulianeus handelen en in
6% van die faillissementen van onrechtmatig handelen. Dit alles is
schematisch weergegeven in tabel 1.

Tabel 1
Percentage faillissementen van bedrijuen waarin schuldeisersbenadelinq
plaatshad, per type schuldeisersbenadclinq en naar rechtsvorm

Bestuurders-
Onrechtmatige aansprakelijk-

Rechtsvorm Paulianeus handefen daad heid
Natuurlijk persoon 6%(70) 5% (59) Nvt

Rechtspersoon 9% (273) 6% (199j 13% (404j
Tussen ( ) de absolute aantallen
Bran: CBS en A.P.K. Luttikhuis

Bij een aantal faillissementen is er dus sprake van een vorm van
schuldeisersbenadeling. Daarmee wordt het zinvol de vraag te stellen of
de faillissementsprocedure in haar huidige vorm en met haar huidige
instrumenten haar doelen meer bereikt in het geval er volgens de curator
geen sprake is van schuldeisersbenadeling ten opzichte van de situatie
dat er vol gens de curator wel sprake is van schuldeisersbenadeling. Zou
dit het geval zijn dan zijn de huidige instrumenten om schuldeiserbena-
deling tegen te gaan kennelijk onvoldoende in staat om de negatieve
effecten van schuldeisersbenadeling op het bereiken van de doelen te
compenseren. Deze vraag naar de effecten van schuldeisersbenadeling zal
voor elk van de doelen (maximalisatie van de opbrengsten, behoud van
ondememing en behoud van werkgelegenheid) afzonderlijk dienen te
worden beantwoord."

45 We hebben ter controle vastgesteld dat negatieve boedels bij rechtspersonen in
geval van schuldeisersbenadeling ongeveer even vaak voorkomen als in geval
van geen schuldeisersbenadeling (73 respectievelijk 74%). Bij natuurlijke perso-
nen komen negatieve boedels vaker voor in geval van schuldeisersbenadeling
dan in geval van geen schuldeisersbenadeling (77 respectievelijk 69%). Dit im-
pliceert dat curatoren zich bij het aanduiden van schuldeisersbenadeling niet
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Ik gebruik twee indicatoren om te meten in welke mate er sprake is van
maximalisatie van de opbrengsten van de gezamenlijke schuldeisers: het
aantal faillissementen waarin schuldeisers een uitkering krijgen en de
recovery rate. Bij beide indicatoren onderscheid ik tussen diverse soorten
schuldeisers.

Uit tabel 2 blijkt dat de diverse soorten schuldeisers relatief vaker een
uitkering kregen in de faillissementen van rechtspersonen waarin er wel
sprake was van schuldeisersbenadeling ten opzichte van de faillissemen-
ten waarin hiervan geen sprake was. Er is hier dus geen negatief effect
van schuldeisersbenadeling zichtbaar.

Tabel2
Faillissementen van rechtspersonen waarin er een schuld bestond aan de
schuldeiser en waarin er een uitkering uierd qedaan aan de schuldeiser
per schuldeiser naar schuldeisersbenadelinq

Schuld/uitkering aan Geen schuldeisers- 5chuldeisers-
schuldeiser benadeling benadeling
Rechtspersanen met schuld aan
UWV/Belastingdienst 2793 529

Waarvan met uitkering aan
UWV/Belastingdienst 550 (25,7 %) 738 (26,7 %)

Rechtspersanen met schuld aan
averige preferente schuldeisers 837 229

Waarvan met uitkering aan
averige preferente schuldeisers 772{73,4%) 38(76,6%)

Rechtspersanen met schuld aan
cancurrente schuldeisers 2475 567

Waarvan met uitkering aan
concutrente schuldeisers 779 (4,9 %) 33 (5,9%)

Bron: CBS en A.P.K. Luttikhuis

Bij de faillissementen van de natuurlijke personen ontvingen de diverse
soorten schuldeisers relatief minder vaak een uitkering indien er sprake
was van schuldeisersbenadeling ten opzichte van de faillissementen
waarin hiervan geen sprake was. Ret betrof 4,8 procentpunt (concurrente
schuldeisers), 2,6 procentpunt (overige preferente schuldeisers) en 7,9
procentpunt (Belastingdienst en UWV). Dit blijkt uit tabel 3. Gezien de
lage aantallen faillissementen van natuurlijke personen waarbij sprake is
van schuldeisersbenadeling, moeten de cijfers met de nodige voorzichtig-
heid worden geinterpreteerd.

hebben laten leiden am deze niet aan te duiden indien er sprake is van een ne-
gatieve boedel.
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Tabe13
Faillissementen van natuurlijke personen waarin er een schuld bestond
aan schuldeiser en waarin er een uitkering werd gedaan aan schuideiser
per schuldeiser naar schuldeisersbenadeling

Schuld/uitkering aan schuldei- Geen schuldeisers- Schuldeisers-
ser benadelina benadelina
Natuurlijke person en met schuld
aan UWV/Belastingdienst 852 98

Waarvan met uitkering aan
UWV/Belastingdienst 250(29,3 om) 21 (21,4 Ofo)

Natuurlijke person en met schuld
aan overige preferente schuldei-
sets 472 51

Waarvan met uitkering aan
overige preferente schuldei-
sets 114 (24,2 om) 11 (21,6 Ofo)

Natuurlijke person en met schuld
aan concurrente schuldeisers 949 103

Waarvan met uitkering aan
concurrente schuldeisers 101 (10,60f0) 6 (5,8 Ofo)

Bron: CBS en A.P.K. Luttikhuis

De tweede indicator is de hoogte van de recovery rate. De recovery rate
van de diverse soorten schuldeisers van de faillissementen van natuurlij-
ke personen waarin er geen sprake was van schuldeisersbenadeling was
alleen in het geval van UWV/Belastingdienst hoger (1 procentpunt) dan
de recovery rate van de faillissementen van natuurlijke personen waarin
er wel sprake was van schuldeisersbenadeling

De recovery rate betreffende de concurrente schuldeisers en UWV/B van
de faillissementen van rechtspersonen, waarin er geen sprake was van
schuldeisersbenadeling, was (respectievelijk 1 procentpunt en 2 procent-
punt) dan de recovery rate van de faillissementen van rechtspersonen
waarin er weI sprake was van schuldeisersbenadeling.

De recovery rate betreffende overige preferente schuldeisers was bij beide
rechtsvormen juist hoger in het geval er sprake was van schuldeisersbe-
nadeling. Dit is samenvattend weergegeven in tabel 4.
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Tabel4
Recovery rates van faillissementen naar schuldeisersbenadelinq, rechts-
varm voor diverse soorten schuldeisers

Schuldeisers-
benadeling

Concurrente
schuldeisers

Overige preferente UWV/belastingdienst
schuldeisers

Bran: CBS en A.P.K. Luttikhuis

7% 8%
12% 6%

Natuurlijke
person en
Nee
Ja
Rechtspersonen
Nee 5%
Ja 4%

2%
20/0

5% 6%
14% 5%

Samenvattend wordt het doel van maximalisatie van de opbrengsten
aangaande schuldeisers in geval van schuldeisersbenadeling niet altijd
even goed bereikt als in geval geen sprake is van schuldeisersbenadeling.
Wat rechtspersonen betreft wordt het doel van maximalisatie van de
opbrengsten betreffende concurrente schuldeisers en
UWV/Belastingdienst, enkel in termen van recovery rate, minder goed
bereikt. BU de natuurlijke personen wordt dit doel betreffende
UWV/Belastingdienst zowel in terrnen van aantal faillissementen met een
uitkering als in termen van recovery rate minder goed bereikt. Dit doel
wordt bij de natuurlijke personen betreffende concurrente schuldeisers en
overig preferente schuldeisers aileen in termen van aantal faillissementen
met een uitkering minder goed bereikt.

Wat het doel behoud van ondememing betreft is de vraag: was er minder
sprake van behoud van (een deel van) de onderneming in de bedrijven,
waarvan het faillissement is beeindigd in 2004, waarin er sprake was van
schuldeisersbenadeling dan in die bedrijven waarin er geen sprake was
van schuldeisersbenadeling. De indicator hiervoor is: het aantal onder-
nemingen dat (gedeeltelijk) behouden bJijft.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er in de natuurlijke personen,
waarin er sprake was van schuldeisersbenadeling, een grater percentage
ondememingen bleef behouden (4,7%) dan in de natuurlijke personen
waarin er geen sprake was van schuldeisersbenadeling (2,00/0):6 Bij de
faillissementen van rechtspersonen was deze relatie omgekeerd. De
onderzoeksresultaten tonen aan dat het percentage van de rechtsperso-
nen, waarin er sprake was een (gedeeltelijke) overgang van de ondeme-
ming kleiner was indien er sprake was van schuldeisersbenadeling

46 4,70/0 (5/108) resp. 2,00/0 (19/971).
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(6,6%)" dan indien er geen sprake was van schuldeisersbenadeling
(7,9%). Dit onderzoek kan geen antwoord geven op de vraag hoevee!
kosten er zijn gemaakt om de voornoemde aantallen ondememingen te
behouden.

De laatste vraag inzake doeltreffendheid is: bereikt de faillissementspro-
cedure haar doel behoud van de werkgelegenheid vaker in het geval dat
er volgens de curator geen sprake is van schuldeisersbenadeling ten
opzichte van de situatie dat er volgens de curator wel sprake is van
schuldeisersbenadeling. Als indicatoren voor het doel behoud van de
werkgelegenheid heb ik gebruikt het gemiddeld aantal werknemers dat
ten tijde van de faillietverklaring een baan heeft en het gemiddeld aantal
werknemers dat zijn baan heeft verloren gedurende het faillissement.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat het gemidde!de aantal werknemers
dat betrokken was bij de faillissementen van natuurlijke personen vrijwel
even groot was indien er sprake was van schuldeisersbenadeling dan
indien hiervan geen sprake was. Daarnaast bleek dat dit gemiddelde bij
de rechtspersonen lager was indien er sprake was van schuldeisersbena-
deling ten opzichte van die rechtspersonen waarin hiervan geen sprake
was. Het verschil was 1,5 werknemer. Het gemiddelde aantal werknemers
dat betrokken was bij de faillissementen van natuurlijke personen waarin
er geen sprake was van schuldeisersbenadeling en waarin er sprake was
van schuldeisersbenadeling bedroeg circa 1,3:8 Het gemiddelde aantal
werknemers dat betrokken was bij de rechtspersonen bedroeg gemiddeld
6 in het geval er sprake was van schuldeisersbenadeling en gemiddeld 4,5
indien er geen sprake was van schuldeisersbenadeling,"

Ret onderzoek kan niet met zekerheid een antwoord geven op de vraag:
verloren er gemidde!d meer werknemers hun baan bij de bedrijven
waarin er geen sprake was van schuldeisersbenadeling dan in die bedrij-
yen waarin er wei sprake was van schuldeisersbenadeling. De reden
hiervan is dat er slechts bij een klein aantal bedrijven sprake was van
schuldeisersbenadeling en bij weer een klein dee! daarvan van een
overgang van een de onderneming. Van laatstgenoemde bedrijven is het
voor een dee! onbekend hoeveel werknemers zij in dienst hadden en
hoeveel werknemers er mee overgingen. Hierdoor kan het dossieronder-
zoek geen inzicht geven in het verschil ten aanzien van voornoemd
gemiddelde, maar uit de onderzoeksresultaten over het behoud van de

47 7,9% (199/2509) resp. 6,6% (38/577).
48 Er is geen correctie toegepast va or de faillissementen waarin er een onbekend

aantal werknemers in dienst is.
49 Er is geen correctie toegepast voor de faillissementen waarin er een onbekend

aantal werknemers in dienst is.
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onderneming kan men wel afleiden dat het verschil in genoemd gemid-
delde niet groot zal zijn.

Het is namelijk zo dat er aIleen maar sprake kan zijn van behoud van de
werkgelegenheid in het geval er sprake is van behoud van de onderne-
mingo Uit de vorige paragraaf blijkt dat er weinig verschil bestaat tussen
de mate waarin een (deel van) de onderneming behouden blijft bij de
bedrijven, waarin er geen sprake was van schuldeisersbenadeling ten
opzichte van die bedrijven waarin hiervan wei sprake was. Daarnaast is
er weinig verschil tussen het aantal betrokken werknemers bij de bedrij-
ven waarin er geen sprake was van schuldeisersbenadeling ten opzichte
van die bedrijven waarin er weI sprake was van schuldeisersbenadeling.
We hebben daarmee dus geen aanwijzigen dat het verschil tussen het
aantal werknemers dat zijn baan behouden heeft bij de bedrijven, waarin
er geen sprake was van schuldeisersbenadeling ten opzichte van die
bedrijven waarin er wei sprake was van schuldeisersbenadeling groat zal
zijn.

2.2 Onderzoeksresultaten werking instrumenten

Uit het onderzoek blijkt dus dat de aanwezigheid van schuldeisersbena-
deling het bereiken van het doel maximalisatie van de opbrengsten van
de gezamenlijke schuldeisers enigszins belemmert. Derhalve beantwoord
ik de volgende vraag: hoe werken de instrumenten die beogen schul dei-
sersbenadeling tegen te gaan, aIleen ten aanzien van de effect en van
deze instrumenten op het doel: maximalisatie van de opbrengsten voor
de gezamenlijke schuldeisers? Daartoe zal ik eerst vaststellen in welke
mate de curator van deze instrumenten gebruik maakte en in hoeverre
dat succesvol was.

Van de 1.079 faillissementen van natuurlijke personen was er volgens de
curator in 108 faillissementen sprake van schuldeisersbenadeling. In
bijna drie vierde van die 108 faillissementen (73%) hanteerde de curator
niet een van de voornoemde instrumenten." In het merendeel van die
gevallen vormde de reden hiervan: het gebrek aan verhaalsmogelijkheden
(360J0). Een andere reden was het ontbreken van middelen om op te
komen tegen de schuldeisersbenadeling (12%). Tot slot waren 'andere
redenen' hiervan de oorzaak (25%). Hiertoe behoren onbekende redenen

50 Aangezien het om twee verschillende varia belen gaat, kan het zijn dat de reden
om niet te ageren tegen de pauliana soms afwijkt van die van de onrechtmatige
daad. In die gevallen zijn de volgende regels toegepast: indien bij een van beide
variabelen 'geen verhaal' is genoemd, dan is 'geen verhaal' de reden. Indien bij
een van beide variabelen 'geen middelen' is genoemd in combinatie met om an-
dere redenen niet, dan is er voor gekozen dat 'geen middelen' de reden is.

90



Schuldeisersbenadeling

en andere redenen dan gebrek aan verhaalsmogelijkheden en middelen.
Slechts in circa een kwart van de faillissementen van natuurlijke perso-
nen waarin er sprake is van schuldeisersbenadeling (270f0) gebruikte de
curator een van de voomoemde instrumenten. Dit was meestal succesvol.
Hieronder versta ik dat het hanteren van de instrumenten tot een bate"
voor de boedel heeft geleid. De ornvang van de bate is niet onderzocht.

Van de 3.086 faillissementen van rechtspersonen was er volgens de
curator in 577 faillissementen sprake van schuldeisersbenadeling. In
bijna twee derde van deze 577 faillissementen (610f0) hanteerde de curator
geen instrumenten. De redenen hiervan waren: het ontbreken van
verhaalsmogelijkheden (290f0), het ontbreekt de curator aan middelen om
op te komen tegen de schuldeisersbenadeling (150f0) en andere redenen
waarom de curator niet opkwam tegen de schuldeisersbenadeling (170f0).52
In circa een derde van de faillissementen van rechtspersonen waarin er
sprake was van schuldeisersbenadeling ageerde de curator (390f0), hetgeen
grotendeels succesvol was. In tabel 5 is dit alles schema tisch weergege-
ven.

Tabel5
Percentages van de faillissementen van bedrijven uiaarin er sprake is van
schuldeisersbenadeling uiaarin de curator al dan niet actie heeft onder-
nomen naar rechtsvorm

Acties curator Natuurlijke personen Rechtspersonen

Schikking 77%(72) 25% {745}

Succesvolle procedure B%(9} B%(44}

Procedure zonder succes B%(8} 6% (32)

Geen octie, geen verhoal 36% (3B) 29% {770}
Geen octie, ontbrekende
middelen 72%(73} 75% {89}

Geen octie, andere redenen 25% (26) 77% (97)

Totaal 100% (108) 100%(577)
Tussen ( ) de absolute aantailen
Bran: CBS en A.P.K. Luttikhuis

Uit tabel 5 blijkt ook dat de werking van de instrumenten beperkt blijft
tot 520f0 (natuurlijke personen) en 560f0 (rechtspersonen) van de faillisse-
menten met schuldeisersbenadeling, aangezien er in 480f0 en in 440f0 van

51 Het gaat hier am bruto bedrag. Het gaat am een bate zonder dat rekening is
gehouden met de kosten. Het kan dus zijn dat het hanteren van de instrumenten
door de curator volgens onze definitie succesvol is, terwijl in feite de kosten van
de procedure de baten uit de procedure overstijgen.

52 Zie hetgeen hierover is opgemerkt bij natuurlijke personen.
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de faillissementen van natuurlijke personen resp. rechtspersonen waarin
er sprake is van schuldeisersbenadeling volgens de curator onvoldoende
verhaal danwel middelen in de boedel waren om een actie van de curator
te bekostigen.

Aangezien succesvolle toepassing van instrumenten niet autornatisch
betekent dat de doelen van de faillissementsprocedure beter worden
bereikt ga ik nu nader in op het effect van het gebruik van een instru-
ment door de curator op het doel maximalisatie van de opbrengsten voor
de schuldeisers. Deels wordt de opbrengst van het gebruik van een
instrument teniet gedaan door de kosten die met het inzetten van het
instrument gepaard gaan.

Het hanteren van de instrumenten door de curator kan dus alleen een
positief effect hebben voor de opbrengsten van de diverse soorten
schuldeisers indien de opbrengsten hiervan voor de schuldeisers groter
zijn dan de kosten die door hen dienen te worden gedragen. Ik heb niet
onderzocht wat de kosten zijn van het hanteren van de instrumenten
door de curator. Het is wel van belang om te onderkennen dat het de
schuldeisers zijn die de kosten dragen van het hanteren van de instru-
menten door de curator.

De kosten van het hanteren van de instrumenten door de curator bestaan
uit de door de curator bestede tijd en de eventuele proceskosten. lndien
de boedel ontoereikend is om een procedure van de curator te financieren
kan de curator weliswaar, onder stringente voorwaarden, gebruik maken
van een garantstellingsregeling van de Belastingdienst of van het Minis-
terie van Justitie, echter, indien de curator de procedure wint dan komen
de kosten van die procedure ten laste van de schuldeisers.

De Garantstellingsregeling curatoren" van het Ministerie van Justitie is
in het leven geroepen in het kader van de Wet bestuurdersaansprakelijk-
heid bij faillissement. Het beoogt de curator de mogelijkheid te geven om
een rechtsvordering op grond van art. 42 e.v. Fw. en op grond van art.
2:9 of 2:138/248 BW in te stellen als de boedel daartoe geen of onvol-
doende financiele middelen heeft. Het Ministerie van Justitie weigert een
garantstelling af te geven als niet tamelijk zeker is dat een eventuele
veroordeling van de derde ook daadwerkelijk verhaal voor de boedel

53 Zie art. 2: 138/248 lid 10 of 11 BW. Mornenteel geldt de Garantstellingsregeling
curatoren 2005, Garantstelling curator 17 december 2004, regelingnr.
5326072/082104. Stcrt. 2005, 1.

92



Schuldeisersbenadelinq

oplevert. Verder geldt als criterium dat het gevraagde bedrag in redelijke
verhouding moet staan tot het totaal van de schulden."

De Belastingdienst kan aan de curator onder voorwaarden een proceskos-
tengarantie geven. Deze garantie houdt in dat indien de curator de
procedure verliest, de proceskosten door de Belastingdienst zullen worden
betaald." De belangrijkste voorwaarde is wei dat de schuldeisers, die bij
een verdeling van de activa volgens de wettelijke regels eveneens zullen
profiteren van de vermoedelijke opbrengst van de procedure, bereid zijn
naar evenredigheid mede garant te staan voor de proceskosten. Willen
die schuldeisers dat niet, dan geeft de Belastingdienst slechts een garantie
af als deze schuldeisers dan ook schriftelijk afstand doen van hun recht
op de uitdeling die hen toekomt en voor zover die het gevolg is van de
eventuele opbrengst van de procedure, tenzij het gaat om kleine
schuldeisers. Het verschil tussen deze garantstellingregeling van de
Belastingdienst en die van het Ministerie van Justitie is dat die van het
ministerie beoogt aile schuldeisers ten goede te komen en die van de
Belastingdienst beoogt de belangen van de Belastingdienst te beharti-
gen. 56

Ik ga nu in op het percentage faillissementen waarin de curator een
instrument hanteerde en de genomen actie van de curator niet ten goede
kon komen aan de diverse soorten schuldeisers. Uit de tab ellen 6 en 7
blijkt dat het hanteren van een instrument door de curator niet kon
leiden tot een financiele bate voor de concurrente schuldeisers in 82
procent" (natuurlijke personen) en 88 procent" (rechtspersonen) van de
faillissementen van bedrijven, waarin de curator een instrument had
gehanteerd. De reden hiervan was dat in dat percentage de concurrente
schuJdeisers helemaal geen uitkering kregen. Voorts blijkt uit deze
tabellen dat in een faillissement van een natuurlijk persoon en van een
rechtspersoon het gebruik door de curator van een instrument in 64
procent" resp. 76 procent 60 van de faillissementen van die bedrijven,
waarin de curator een instrument had gehanteerd, niet ten goede kon
komen aan de overige preferente schuldeisers. Dit laat zich op dezelfde
wijze verklaren. Tot slot volgt uit de onderzoeksresultaten dat om

54 lie Vriesendorp e.a. 2006, p. 61. Voor een verdere bespreking van deze Garant-
stellingsregeling en de effectiviteit hiervan zie Vriesendorp e.a. 1999 en Vriesen-
dorp e.a. 2006.

55 lie voor de voorwaarden waaraan moet worden voldaan wil de Onrvanger een
garantie afgeven: hoofdstuk XI, par. 3, lid 7 LInv.

56 lie Vetter e.a. 2005, p. 213.
57 Dit is (28-5)/28'100.
58 Dit is (214-26)/214*100.
59 Dit is (14-5)/14'100.
60 Dit is (106-25)/106*100.
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dezelfde reden in een faillissement van een natuurlijk persoon en van een
rechtspersoon een actie van de curator in 58 procent" resp. 64 procent"
van de faillissementen, waarin de curator een instrument had gehanteerd,
niet ten goede kon komen aan de Belastingdienst en/of het UWV. Op
grand van dit dossieronderzoek kan ik geen uitspraak doen over de vraag
of in de overige percentages een actie van de curator weI heeft geleid tot
een bate voor de diverse soorten schuideisers. Er zijn tal van redenen die
ertoe kunnen leiden dat de diverse soorten schuldeisers een (gedeeltelijke)
uitkering krijgen.

Tabel6
Faillissementen van natuurlijke personen waarin er sprake was van
schuldeisersbenadeiinq en waarin sprake was van een vordering van de
diverse soorten schuldeisers en waarin er een uitkering uierd gedaan aan
de diverse soorten schuldeisers, naar de qenomen acties van de curator

Met uitkering aan

Coneurrente Overige preferente
Aeties curator sehuldeisers Sehuldeisers Be/astinadienst/ UWV

Schikking 4(72) 3(6) 5(72)
Succesvalle

procedure 7(8) 0(3) 2(8)
Procedure

zander succes 0(8) 2(5) 3(8)
Totaal aantal

octies 5(28) 5(74) 10(28)

Geen actie 7(75) 6(37) 77(70)

Totoal 6(103) 11(51) 21(98)
Tussen ( ) het aantal faillissementen waarin er een vordering was van de
betreffende schuldeiser
Tabel.· CBS en A.P.K. Luttikhuis

61 Oit is (28-10)/28*100.
62 Oit is (204-85)/204'100.
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Tabel7
Faillissementen van rechtspersonen waarin er sprake is van schuldcisers-
benadelinq en waarin sprake is van een vordering van de diverse sootten
schuldeisers en waarin er een uitkering uierd qedaan aan de diverse
soorten schuldeisers, naar de qenomen acties van de curator

Met uitkering aan

Coneurrente Overige preferente
Aeties curator Aantal sehuldeisers Sehuldeisers Belastingdienst/ UWV

Schikking 18(142) 17(63) 59(134)

Succesvalle procedure 8(40) 7(23) 19(40)
Procedure zander

succes 0(32) 1(20) 7(30)

Tataal aantal acties 26(274) 25(706) 85(204)

Geen actie 7(347) 13(123) 53(325)

Tataal 33(567) 38(229) 738(529)

Tussen ( ) het aantal [aillissemcnten waann er een vordenng was van de
betreffende schuldeiser
Bron: CBS en A.P.K. Luttikhuis

3 Conclusies en aanbevelingen

De eerste vraag die centraal stond was: bereikt de faillissementsprocedure
haar doelen in mind ere mate in het geval er volgens de curator sprake is
van schuldeisersbenadeling ten opzichte van de situatie dat er volgens de
curator geen sprake is van schuldeisersbenadeling?

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er bij 10 procent van de faillisse-
men ten van natuurlijke personen en bij 19 pro cent van de faillissementen
van rechtspersonen sprake was van schuldeisersbenadeling. Hierbij is het
van belang dat het onbekend is hoe groot de omvang van de schuldei-
sersbenadeling is. De schuldeisersbenadeling kan strikt genomen varieren
van 1 Euro tot miljoenen Euro's. Voorts is het van belang dat buiten het
bestek van het onderzoek valt het percentage faillissementen waarin de
schuldeisers zelf tijdens het faillissement een rechtsvordering aanhangig
maken tegen de bestuurder van de gefailleerde of andere derden die
betrokken zijn bij de faillissementsprocedure. Deze percentages zijn laag
indien we ze relateren aan de onderzoeksresultaten van het HSI uit 2005.
De voornaamste verklaring voor dit verschil in percentage is dat de
onderzoekers van het HSI andere gebeurtenissen ('faillissementsfraude' en
'onbehoorlijk bestuur') hebben onderzocht. De definities die het HSI
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hanteerde, sluiten niet aan bij die van de wetgever en de Hoge Raad.
Mijn onderzoek had als onderwerp de diverse vormen van schuldeisers-
benadeling zoals die door de wetgever zijn omschreven en door de Hoge
Raad nader zijn ingevuld en door de curator (en de r-c] zijn gemterpre-
teerd. Mijn onderzoeksresultaten wijken ook af van de door het Centraal
Bureau voor de Statistiek gepubliceerde Faillissementsstatistieken tot
2002 over vermoedelijk strafbare benadeling van schuldeisers door de
schuidenaren. Deze waren gemiddeld lOOfo.63Ook het begrip strafbare
benadeling komt niet overeen met het begrip schuldeisersbenadeling
zoals wij dit hier hebben gehanteerd.

Uit het onderzoek blijkt dat bij de faillissementen van rechtspersonen
waarin er sprake was van schuldeisersbenadeling, bestuurdersaansprake-
lijkheid vaak voorkwam (130f0), gevoIgd door paulianeus han delen (90f0).
Er was bij de rechtspersonen ook een rol weggelegd voor onrechtmatig
handelen (60f0). Bij de natuurlijke personen waarin er sprake was van
schuldeisersbenadeling, kwam onrechtmatig handel en (50f0) nagenoeg
even vaak voor als paulianeus handelen (60f0). De resultaten van het
onderzoek wijken af van het onderzoek van het Onderzoekscentrum
Onderneming a Recht uit 200 1.64 Dit wordt mede veroorzaakt doordat het
onderzoek van het OOaR gebaseerd is op cijfers uit een andere periode,
een andere onderzoekspopulatie heeft en geen integraal onderzoek is.

Aangezien dus bij een aantal faillissementen sprake was van schuldei-
sersbenadeling is het van belang dat onderzoeksresultaten vervolgens
laten zien dat in de faillissementen waarin er sprake is van schuldeisers-
benadeling de doelen behoud van de onderneming en behoud van de
werkgelegenheid niet in mindere mate worden bereikt dan in de faillis-
sementen waarin hiervan geen sprake is en het doel maximalisatie van de
opbrengsten in mindere mate wordt bereikt dan in de faillissementen
waarin hiervan geen sprake is. Hieruit volgt dat de aanwezigheid van
schuideisersbenadeling geen verklaring kan zijn voor het slechts weinig
bereiken van behoud van werkgelegenheid en onderneming. Ook voIgt
hieruit dat de aanwezigheid van schuldeisersbenadeling mogelijk een
verklaring is voor het feit dat de faillissementsprocedure haar doel
maximalisatie van de opbrengsten slechts voor een klein deel bereikt.

63 1994: 8Ofo, 1996: 7%, 1998: 13%,2000: 11% en 2002: 9%. Zie de website van het
CBS.

64 Op p. 65 van DDaR 2001 staan als onderzoeksresultaten genoemd: onrechtmati-
ge daad 5%, actio pauliana 14% en bestuurdersaansprakelijkheid 11%. In het
onderhavige onderzoek zijn deze onderzoeksresultaten voor rechtspersonen: on-
rechtmatige daad 6%, actio pauliana 9% en bestuurdersaansprakelijkheid 13%.
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Uit de empirische gegevens volgt ook dat de curator in circa twee derde
van de faillissementen van bedrijven waarin er sprake is van schuldei-
sersbenadeling geen actie - procedure of schikking - onderneemt (73%
en 61% (natuurlijke personen resp. rechtspersonen)). Hierbij is het van
belang dat in die faillissementen wei door anderen kan zijn opgekomen
tegen de schuldeisersbenadeling door de individuele schuldeisers, bij-
voorbee!d de Belastingdienst op grond van de WBA. Dit valt buiten het
bestek van het onderhavige onderzoek (en het onderzoek van HSI uit
2005). Uit het onderzoek blijkt dat de redenen waarom de curator geen
instrument hanteert in 44 tot 48 procent van de faillissementen waarin er
sprake is van schuldeisersbenadeling, ligt in het gebrek aan verhaalsmo-
gelijkheden en aan midde!en. De curator ondemeemt in een derde van de
faillissementen van bedrijven waarin er sprake is van schuldeisersbena-
deling wei actie. In die gevallen schikt hij in het leeuwendeel van de
zaken. Als hij een procedure entameert dan wint hij niet veel vaker dan
hij verliest. Hetgeen opvallend is aangezien zowel de curator als een r-c
de kansen van een procedure inschatten en de r-c expliciet zijn toestem-
ming dient te geven voor het entameren van een procedure.

Aangezien de aanwezigheid van schuldeisersbenade!ing een (klein)
negatief effect heeft op het doe! maximalisatie van de opbrengsten, kan
het hanteren van instrumenten dit mogelijk verbeteren. Het effect van het
hanteren van de instrumenten door de curator op het doel maximalisatie
van de opbrengsten blijkt echter beperkt te zijn. Gebleken is dat in
beginsel de schuldeisers de acties van de curator volledig dienen te
financieren. Voorts blijkt uit de onderzoeksresultaten dat indien de
curator acties onderneemt dit in een groot deel van de faillissementen
niet financieel gunstig kan zijn voor de concurrente schuldeisers, overige
preferente schuldeisers of de Belastingdienst en het UWV omdat zij geen
uitkering krijgen.

Alles overziend kan worden geconciudeerd dat de vraag hoe de instru-
menten functioneren beperkt is tot 10% van de faillissementen van
natuurlijke personen en tot 19% van de faillissementen van rechtsperso-
nen waarin er sprake is van schuldeisersbenadeling. Daarnaast is de
werking van deze instrumenten verder ingeperkt tot iets meer dan de
helft van die gencemde faillissementen. In bijna de helft van de gevallen
is er namelijk sprake van onvoldoende verhaalsmogelijkheden dan wei
middelen in de boedel om een actie van de curator te bekostigen. Voorts
is het van belang dat deze instrumenten in principe aIleen een effect
kunnen hebben op het doel maximalisatie van de opbrengsten van de
gezamenlijke schuldeisers.
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Slechts in circa een kwart van de faillissementen van natuurlijke perso-
nen waarin er sprake is van schuldeisersbenadeling (27%) en in circa een
derde van de faillissementen van rechtspersonen (39%) gebruikte de
curator een van de instrumenten van schuldeisersbenadeling. In het geval
dat de curator dan uiteindelijk een instrument hanteert is dit in bet
leeuwendeel van de faillissementen niet effectief, aangezien het hanteren
van een van de instrumenten door de curator er niet toe leidt dat de
schuldeisers een uitkering krijgen. Zo leidde het hanteren van een
instrument door de curator niet tot een financiele bate voor de concur-
rente schuldeisers in 82 procent (natuurlijke personen) en 88 procent
(rechtspersonen) van de faillissementen van bedrijven waarin de curator
een instrument had gehanteerd. Onbekend is of dit alles veroorzaakt
wordt door de kosten van het hanteren van het instrument, die geheel
voor rekening komen van de schuldeisers, of door een gebrek aan baten.

Indien de wetgever de instrumenten wi! verbeteren beveel ik aan dat er
eerst nader onderzoek wordt verricht naar de oorzaken van het niet
functioneren van de huidige instrumenten." Daarbij dienen ook de kosten
van het toepassen van een instrument onderzocht te worden. Of de
effectiviteit van de instrumenten die schuldeisersbenadeling bestrijden
uberhaupt kan worden verbeterd, zal dienen te blijken uit nader onder-
zoek. Dit onderzoek zal zich in beginsel kunnen beperken tot de faillis-
sementen van bedrijven waarin er sprake is van schuldeisersbenadeling
(10% tot 19% (natuurlijke personen en rechtspersonen)), uitgezonderd
bijna de helft van die faiIlissementen waarin de curator geen actie
onderneemt wegens gebrek aan middelen en/of verhaal (48% tot 44%
(natuurlijke personen en rechtspersonen)). Het is van belang dat de
wetgever hierbij onderkent dat het de schuldeisers zijn die de kosten
dragen van het hanteren van de instrumenten door de curator. Naar
aanleiding van het rapport van het HSI uit 2005 lijkt het of de wetgever
een extra doel aan de faillissementsprocedure wi! toevoegen: het maat-
schappelijke belang de bestrijding van faillissementsfraude. Hierbij dient
in acht te worden genomen dat zonder nadere maatregelen het de
schuldeisers zijn die de behartiging van dit nieuwe maatschappelijke
belang dienen te financieren. De Commissie insolventierecht heeft
bijvoorbeeld voorgesteld om de curator te verplichten melding te maken
van strafbare feiten aan de r-c in de nieuwe Insolventiewet. Volgens haar
advies dient de curator in geval van een redelijk vermoeden van een
dergelijk strafbaar feit in elk geval de r-c over zijn vermoeden inlichten.
Deze kan volgens het advies de curator dan opdragen om aangifte te
doen. In dit verband voorziet het advies weliswaar in de mogelijkheid om

65 Zie voor onderzoek ten aanzien van de faillissementspauliana het empirisch
onderzoek van Van Dijck 2006 waarbij hij gebruik maakt van focusgroepen.
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in geval van een lege boedel de kosten van de curator ten laste van de
staat te brengen," echter de Commissie laat onvermeld dat indien de
boedel niet leeg is, dat het dan de schuldeisers zijn die dit belang finan-
cieren.

66 Brief van de Commissie insolventierecht d.d. 29 juni 2006 aan de
Minister van Justitie.
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Toezicht

'Het toezicht vormt niet zozeer een probleem in de faillis-
sementsprocedure, maar juist in de informele reorqanisatie ... '

Uit mijn onderzoek blijkt dat de huidige faillissementsprocedure de aan
haar gestelde doelen niet tot weinig bereikt.' In het vorige hoofdstuk heb
ik onderzocht of dit veroorzaakt kan worden door de wijze waarop de
instrumenten, die de gevolgen van schuldeisersbenadeling tegengaan,
functioneren.' Dit blijkt grotendeels niet het geval te zijn. In dit hoofd-
stuk beantwoord ik de vraag of wijzigingen in de instrumenten die
betrekking hebben op het toezicht in de faillissementsprocedure, ertoe
kunnen leiden dat de faillissementsprocedure beter voldoet aan de
doelen.

De discussie in de doctrine en politiek over het toezicht in de faillisse-
mentsprocedure ving aan met een bespreking hoe het toezicht door de r-c
in de praktijk zou kunnen worden verbeterd' en heeft zich vervolgens
uitgebreid naar een bespreking over het toezicht door de schuldeisers.'
Volgens uitlatingen van de CDA-fractie en Graydon, zouden er veel
klachten zijn over de curator of bewindvoerder. De registratie en de
afhandeling daarvan bij zowel curatoren als bij r-c's zou tekortschieten
en de r-c zou 90% tot 95% van die klachten terzijde schuiven.' Dit alles

\ Hoofdstuk 2.
2 Hoofdstuk 4.
3 lie o.a. R.D. Vriesendorp, 'De r-c als trendvolger', Tv! \995, 5, p. 1995, p. 97-10 I

en 'De rechter-comrnissaris bij insolventies: onpartijdige rechter of betrokken
commissaris? Justitiele verkenningen 2000, Verslag van de Insolad Workshop
van 20 april 1999, 'Rechter-commissans en Curator', Tv! 1999, p. 184-186, R.J.
Schirnmelpenninck, 'De rol van de rechter c.q. rechter-cornmissaris,' in: Priuaat-
recht in de 21' eeuw, Deventer 1999, M.P.P.M. van Vonderen, 'Benoerningsbeleid
in nieuwe tijden,' TvI 2000, p.18-19, A. Benkelman, 'De verhouding curator -
rechter-cornmissaris in praktijk,' Tv! 2001, p. 152-156, S.c.J.J. Kortmann, 'Bad
bankruptcy governance', TvI 2003, 6, p. 265-268, de motie van Weekers c.s. ter
vervanging van de motie van 19 april 2004 (Kamerstukken II 2003/04, 27 244,
nr. 21).

4 lie o.a. Mensonides en Voute 2004, Unger 2004, Delden en Bauw 2004, Engberts
2005, Luttikhuis 2006b.

5 lie Kamerstukken 112003/04, 27 244, nr. 18, p. 3-4: 'De CDA-fractie krijgt dan
ook regelmatig klachten over het functioneren van curatoren of bewindvoerders.
Die klachten betreffen de traagheid van het proces, de deskundigheid van de cu-
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vormde aanleiding voor de Kamerleden Weekers, De Vries en Douma om
een aantal moties in te dienen ter zake van het toezicht in de faillisse-
mentsprocedure." De voormalige Minister van Justitie heeft hierop de
reactie gevraagd van diverse organisaties.' Naar aanleiding van de
reacties concludeerde hij kort samengevat dat er wei degelijk voldoende
middelen zijn voor belanghebbenden om op te komen tegen handelingen
van de curator of de bewindvoerder en dat de registratie en de afhande-
ling van de klachten naar het oordeel van de genoemde Minister vol-
doende was. Over het door de r-c uitgeoefende toezicht oordeelde deze
Minister dat hierin verbeteringen mogeJijk zijn. Hierover zou hij zich
uitlaten nadat hij het advies van de Commissie insolventierecht heeft
ontvangen ter zake van de wetswijziging van de Paillissementswet." Hij
antwoordde niet expliciet op de aantijging dat er vee I klachten waren.
Hiemaar was geen onderzoek verricht.

Na een beschrijving van de (sublonderzoeksvragen en de stand van de
wetenschap in § 1, volgen de resultaten van dit onderzoek in § 2. Het
hoofdstuk besluit met een aantal conclusies en aanbevelingen in § 3.

rator en de hoogte van de declaraties of de afhandeling van de klachten.' Voorts:
'Wat is het antwoord van de minister op de recente beschuldtgingen van Gray-
don in genoemd MKB-magazine (AL: Ondernemen, 2004, 3) dat de rechter-
commissaris 900/0tot 95% van de klachten terzijde schuift?'

6 Motie van Jan de Vries c.s. d.d. 19 april 2004 (Kamerstukken II 2003/04, 27 244,
nr. 12). Hierin wordt gecanstateerd dat er veel klachten zijn over het functiane-
ren van bewindvoerders en curatoren en dat de registratie en afhandeling van
die klachten bij zowel bewindvoerders als bij rechters-commissarissen tekart-
schiet. Deze motie verzoekt aan de regering am te bevarderen dat de klachten
door de betreffende beroepsgroep worden geregistreerd en zorgvuldig worden af-
gehandeld. Dit alles dient te passen in een professioneel kwaliteitszorgsysteem.
Motie van Weekers c.s. d.d. 19 april 2004 (Kamerstukken II 2003/04, 27 244, nr.
17) en gewijzigde matie van Weekers c.s. ter vervanging van de motie van 19
april 2004 (Kamerstukken II 2003/04, 27 244, nr. 2 I). Hierin wordt verzocht aan
de regering, kort samengevat, dat de bewindvoerders en de curatoren over vol-
doende kennis beschikken, dat zij transparant handelen en dat het onafhankelij-
ke taezicht door r-c's wordt verbeterd.

7 De Raad voor de Rechtspraak, de Nederlandse Orde van Advocaten, Tnsolad, de
Raad voor rechtsbijstand en Recafa en de Cammissie Insolventierecht.

8 Zie brief van de Minister van Justitie d.d. 13 september 2005 (Kamerstukken II
2004/05,27244, ill. 24, p.16).
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1 Onderzoeksvraag en stand van de wetenschap

1.1 Onderzoeksvraag

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal of wijzigingen in de faillisse-
mentsprocedure in de instrumenten die zien op het toezicht ertoe kunnen
leiden dat de faillissementsprocedure beter voldoet aan de doelen.
Alvorens ik deze vraag kan beantwoorden dient eerst de vraag te worden
beantwoord: is er sprake van falend toezicht in de faillissementsprocedu-
re? Indien er geen sprake is van falend toezicht zullen wijzigingen in de
toezichtsinstrumenten er niet toe leiden dat de faillissementsprocedure in
meerdere mate aan haar doelen voldoet."
De gehanteerde onderzoeksmethoden ter beantwoording van deze vragen
staan in bijlage twee.

1.2 Stand van de uietenschap

Er bestaat momenteel geen empirisch en/of literatuur- en jurisprudentie-
onderzoek naar deze onderzoeksvraag. Het onderzoek van Graydon zoals
genoemd in de inleiding" betreft aIleen op klachten van de schuldenaar,
niet van de schuldeisers.' 1

2 Onderzoeksresultaten

Om te beoordelen of er sprake is van falend toezicht, heb ik onderzocht
hoe het toezicht is geregeld in de faillissementsprocedure en in hoeverre
de schuldeisers gebruik maken van hun middelen om toezicht te houden
in de faillissementsprocedure. Ik heb dit onderzoek toegespitst op de
belangrijkste instrumenten 12 van de schuldeisers om invloed uit te
oefenen op het beheer van de boedel: de mogelijkheid van de schuldeiser
om op te komen tegen een handeling van de curator bij de r-c (art. 69
Fw.), op een informele wijze zich wenden tot de r-c, in hoger beroep
gaan tegen een beschikking van de r-c (art. 67 lid 1 Fw.) en het aanteke-
nen van verzet tegen de uitdelingslijst (artt. 184 en 137e Fw.). Indien de

9 In dit boek hanteer ik deze hypothese.
10 Dit onderzoek staat vermeld in KamcTstukken II 2003/04, 27 244, nr. 18, p. 3-4:

'Wat is het antwoord van de minister op de recente beschuldigingen van Gray-
don in genoemd MKB-magazine (AL: Ondememen, 2004, 3) dat de rechter-
commissaris 900/0 tot 95% van de klachten terzijde schuift?'

11 Zie R.J. Blom, Faillissement, oorzaak en qevolq, 2004 o.a. p. 113 e,v, en p. 89 e.v.
12 Vanwege de beperkingen van dit onderzoek is niet onderzocht of er een

schuldeisercomrnissie is ingesteld en/of dat schuldeisers zich hebben gewend tot
de voorzieningenrechter en/of de bodemrechter om persoonlijke rechten geldend
te maken, Bijvoorbeeld op de voet van art. 3: 15j BW.
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schuldeisers veelvuldig gebruik maken van hun middelen om toezicht te
houden, kan dit betekenen dat zij vinden dat de r-c zelf geen goed
toezicht houdt dan weI dat de curator de boedel niet goed beheert.

2.1 Toezicht in de [aillissementsprocedure

De faillissementsprocedure is primair gericht op de belangen van de
gezamenlijke schuldeisers." Een schuldeiser kan voorafgaande aan het
faillissement zelfstandig zijn vordering innen. Bij het uitspreken van het
faillissement verdwijnt in principe deze bevoegdheid. De faillissements-
procedure kent een eigen en uitvoerig systeem van 'checks and balances.'
In de faillissementsprocedure beheert de curator de boedel (art. 68 Fw.)
en houdt een r-c toezicht hierop (art. 64 Fw.). Daarnaast kent de wet op
diverse plaatsen een toezichthoudende rol toe aan de schuldeisers. Gelet
op het doe! van het faillissement ligt dit ook voor de hand. De wetgever
van de 19' eeuw had reeds een belangrijke toezichthoudende rol toege-
kend aan de schuldeisers. Hij heeft op diverse plaatsen de schuldeisers
een toezichthoudende taak gegeven onder meer via artt. 67 , 69, 137e en
184 Fw. Ik zal deze instrumenten toelichten.

2.1.1 Wenden tot r-c

Art. 69 Fw. stelt iedere schuldeiser, de commissie uit de schuldeisers en
de gefailleerde in staat om tegen elke handeling van de curator bij de r-c
op te kornen, of van deze een bevel uit te loIcken dat de curator een
bepaalde handeling verricht of een voorgenomen handeling zal nalaten.
De wetgever had toen de verwachting dat dit in de praktijk een belangrijk
instrument voor de schuldeisers zou zijn om toezicht te houden op de
curator:

'Artt. 68, 69. De betrekkelijk uitgebreide bevoegdheid, die den curator, altijd
onder toezicht van den Rechter-Cornmissaris (art. 64), in art. 68 wordt gege-
ven, vindt, voor zooverre zij mocht schijnen te ver te gaan, haar correctief in
artikel 69. Dit laatste artikel zal een grote verbetering aanbrengen en tevens
ongetwijfeld, zoo al geen afdoende, dan toch voldoenden waarborg voor een
richtig beheer en behoorlijke behartiging van aile belangen in het leven roe-
pen. Het stelt den curator onder de voortdureride controle van hen in wier
belang hij is aangesteld. Men kan toch met recht van het uitoefenen van con-
trole spreken, waar aan belanghebbenden de middelen gegeven zijn om even-
tuele bezwaren kenbaar te maken, en voor hen de zekerheid bestaat dat zij
gehoord zullen worden. In de ruimste mate nu geeft art. 69 den schuldeisers
en den gefailleerde de middelen zich te doen gelden en voor hunne belangen
op te treden. Niet aileen kunnen zij bestrijden wat verricht is, aandringen op
hetgeen hun inziens ten onrechte is nagelaten, maar ook zich verzetten tegen

13 Zie hoofdstuk 2.
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een voorgenomen handeling. Men mag aannemen dat de grief, thans zoo
dikwijls geuit, dat de schuldeisers te weinig invloed kunnen uitoefenen op den
gang van zaken, door dit artikel groterideels weggenomen zal worden.'14

De boedelschuldeisers zijn van de art. 69 Fw.-procedure uitgesloten." Zij
kunnen in beginsel hun eigen belangen behartigen door bijvoorbeeld
beslag te leggen op boedelbestanddelen." Echter dit baat hen niet, indien
er sprake is van een negatieve boedel. Dan kunnen de boedelschuldeisers
niet integraal worden voldaan. Verder heeft de Hoge Raad over art. 69
Fw. geoordeeld dat: 'Uit de vorengeschetste strekking van art. 69 Fw.
voigt dat voor het geven van een bevel als waarvan in deze procedure
sprake is, wanneer dat is gevraagd door een schuldeiser, slechts plaats is
indien de bij het beheer en de vereffening van de failliete boedel betrok-
ken belangen van de verzoeker als schuldeiser, door de voorgenomen
handeling dreigen te worden geschaad.:" Art. 69 Fw. kan niet door de
belanghebbenden worden gebruikt om persoonlijke rechten tegen de
boedel geldend te maken." De schuldeisers moeten dit doen door een
gewone kortgeding- of bodemprocedure. In 2005 heeft de Hoge Raad een
arrest gewezen over de vraag in hoeverre individuele schuldeisers in
faillissement recht hebben op informatie over het gevoerde beleid door de
curator en door de bewindvoerder in de daaraan voorafgaande sursean-
ce." De Hoge Raad heeft positief geoordeeld over de vraag of een proce-
dure ex art. 69 Fw. een bevel tot het verstrekken van informatie kan
omvatten, zij het dat dit beperkt is tot informatie die de schuldeisers

14 Van der Feltz II, p. 8-9, Memorie van Toelichting bij art. 69 Fw.
15 Zie Rb. Haarlem 15 november 1934, NJ 1935, 1063, Rb. Utrecht 23 oktober

1985, NJ 1986,355, Rb. Zwolle-Lelystad 3 juni 2005, JOR 2005/203. lie ook Po-
lak-Wessels IV, nr. 4230. lie in andere zin: Rb. Amsterdam 13 augustus 2003,
Tv! 2003, 6, p. 63 (Nieuwsbrief).

16 lie o.a. HR 28 november 1930, NJ 1931, 253: 'Boedelschulden ontstaan na de
faillietverkJaring. Het zijn schulden van de curator in zijn hoedanigheid. Verifi-
catie ervan is uitgesloten. Als de curator deze schuld [i.c. wegens proceskosten]
niet betaalt, kan voor deze schuld beslag worden gelegd op aile delen van de
boedel, die de curator q.q. onder zich heeft.' lie ook: HR 23 juni 1935, NJ 1935,
1534, HR 18 oktober 1940, NJ 1941,170.

17 HR 10 mei 1985, NJ 1985, 791 m.nt. G. r.o. 3.3.2.
18 Zie HR 10 mei 1985, NJ 1985, 792, m.nt. G. (Smit/Sijs q.q.) r.o. 3.2. lie ook HR

13juni 1928, NJ 1928,1379, HR 3 oktober 1935, NJ 1936, 96, HR 19juni 1936,
NJ 1936, 998, HR 9 september 1994, NJ 1995, 344, m.nt. HJS en HR 16 juni
1995, NJ 1996, 553 m.nt. HJS en HR 21 januari 2005, NJ 2005, 249 m.nt. PvS.
In het arrest Smit/Sijs q.q. heeft de Hoge Raad een uitzondering op deze regel
gemaakt voor geval het gaat om aan de gefailleerde persoonlijk toekomende
reehten op gelden als bedoe\d in art. 21 onder 3e, of uit hoofde van andere wet-
telijke bepalingen die met die bepaling voor de toepassing van art. 69 Fw. gelijk
moeten worden gesteld, omdat zij ertoe strekken de gefailleerde ondanks zijn
faillissement de beschikking te doen houden over uitkeringen tot zijn levenson-
derhoud bestemd.

19 HR 21 januari 2005, NJ 2005, 249 en 250.
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nodig hebben om zich een behoorlijk beeld van het beheer van de curator
te vormen: '[ ... J om de vraag of een bevel als bedoeld in art. 69 Fw. mede
een bevel tot het verstrekken van informatie kan omvatten. Door deze
vraag in beginsel bevestigend te beantwoorden voor zaver het gaat om
informatie die de schuldeisers nodig hebben om zich een behoorlijk beeld
van het beheer van de curator te vormen, heeft de rechtbank niet een
onjuiste maatstaf gehanteerd.:" Verder oordeelde de Hoge Raad dat voor
de vraag of de r-c behoort te bevelen bepaalde informatie te verstrekken
een belangenafweging moet worden gemaakt: '[ ...J waarin niet aileen de
belangen aan de zijde van de boedel en/of de curatoren bij het niet
verstrekken van de informatie, maar ook de belangen van de schuldeisers
bij het wei verstrekken van de informatie moeten worden betrokken. [...J
De schuldeiser dient met het oog op de belangenafweging vooraf aan te
geven waarom hij de verlangde informatie nodig heeft en welk belang hij
daarbij heeft.:" Ik onderzoek hoe vaak de schuldeisers in de praktijk
gebruik maken van art. 69 Fw. danwel zich informeel wenden tot de r-c.

2.1.2 Hoqer beroep teqen machtiqinq T-C

Voor veel handelingen en besluiten heeft de curator de machtiging nodig
van de r-c (zie bijvoorbeeld artt. 34, 39, 40, 41 lid 2, 63a lid 1, 93a, 98
Fw. en de gevallen genoernd in art. 68 lid 2 Fw.), of zijn goedkeuring (zie
o.a. art. 94 lid 2, 102, 103 jo. 104, 176 lid 2 en 180 lid 1 Fw.) danwel
diens toestemming (zie o.a. artt. 101 lid 2 en 176 lid 1 Fw.J.

Het belangrijkste instrument van toezicht door de r-c is het verlenen van
toestemming, medewerking of goedkeuring door hem aan de curator voor
bepaalde handelingen (art. 68 lid 2 Fw.). Indien de curator niet de
benodigde toestemming heeft, dan is hij jegens de schuldenaar en de
schuldeisers aansprakelijk voor de schade die zij hebben geleden door
zijn handelen zander de vereiste machtiging of goedkeuring (art. 72 lid 1
Fw.).

Art. 67 Fw. lid 1 bepaalt dat van aIle beschikkingen van de r-c gedurende
vijf dagen hoger beroep op de rechtbank mogelijk is. De rechtbank beslist
na verhoor of behoorlijke oproeping van de belanghebbenden. De

20 Zie HR 21 januari 2005, NJ 2005, 249, m.nt. PvS, r.o. 3.6. (Funds/curatoren
Jomed I). In dit arrest verzochten schuldeisers om informatie am te onderzoeken
of aansprakelijkstelling van de boede!, de curatoren dan we! de Staat tot de mo-
gelijkheden behoort. Dit is niet een belang waarop art. 69 Fw. ziet. In
Funds/curatoren Jomed n, HR 21 januari 2005, NJ 2005, 250 m.nt. PvS La. 4.1,
verzochten dezelfde schu!deisers op de voet van art.3: 15j BW danwel op grand
van het ongeschreven recht om inlichtingen omtrent het beheer en de vereffe-
ning van de boede!. In beide zaken is de vordering afgewezen.

21 Zie HR 21 januari 2005, NJ 2005, 249, T.O. 3.7.
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schuldeisers lrunnen derhalve in hoger beroep bij de rechtbank tegen een
beslissing van de r-c en op deze wijze toezicht houden op de curator.
Echter niet alle schuldeisers kunnen in hoger beroep ex art. 67 Fw. zoals
zij kunnen opkomen tegen een handeling van de curator ex art. 69 Fw.
Volgens de wetsgeschiedenis kan in hoger beroep:

'[ ... J hij die de beschikking heeft gevraagd, en hij, tegen wien zij is gevraagd
en die door de gegeven beschikking zich bezwaard acht. Bijv. de schuldeischer
of de gefailleerde, die regen eene handeling van den curator opkomt, of de
curator, tegen wiens handeling opgekornen wordt. Dit alles is zoo elementair,
dat eene uitdrukkelijke bepaling onnodig mag heten.'22

De Hoge Raad oordeelde dat de schuldeiser die op de voet van art. 69 Fw.
is opgekomen tegen een handeling van de curator" of degene die partij
was bij een beschikking van de r-c een beroep kan doen op art. 67 Fw.:

'Voor de schuldeiser die op de voet van art. 69 Fw is opgekornen tegen een
handeling van de curator, staat hoger beroep open (vgl. HR 10 mei 1985, NJ
1985,791, r.o. 3.2). De ontvankelijkheid van de schuldeiser in het hoger be-
roep vloeit in dat geval, anders dan het middel betoogt, niet voort uit de om-
standigheid dat hij schuldeiser in het faillissement is, maar uit de
omstandigheid dat hij degene is die het tot de beschikking leidende verzoek
aan de rechter-commissaris heeft gedaan. De vraag of een schuldeiser ook in
andere gevallen dan waarin hij het verzoek aan de rechter-commissaris heeft
gedaan, op grond van art. 67 lid 1 Fw. hoger beroep kan instellen regen de
beschikking van de rechter-commissaris, moet ontkennend worden beant-
woord: alleen degene die 'partij' was bij de beschikking van de rechter-
commissaris heeft het recht van hoger beroep. Anders dan het middel veron-
dersteIt brengt het enkele schuldeiserschap geen bevoegdheid mee om het in
art. 67 lid I Fw bedoelde hoger beroep in te stellen.'24

Verder is deze bevoegdheid van de schuldeisers beperkt door lid 1 van
art. 67 Fw. Hierin zijn beschikkingen opgenomen waarvan de mogelijk-
heid om in hoger beroep te gaan is uitgezonderd." Als reden voor deze
beperking heeft de wetgever van de 19" eeuw aangegeven:

'Zonder de uitzonderingen van het tweede lid (AL: nu lid 1) zou de geregelde
loop van zaken telkens aan onderbreking bloot staan. Men behoort de rechter-
commissaris op de daar aangewezen ondergeschikte punten eene discretionai-
re macht te laten.'26

22 Van der Feltz II, p. 7.
23 Vgl. HR 10 mei 1985, NJ 1985, 791, r.o. 3.2
24 Zie HR II april 2005, NJ 2005, 405 r.o. 3.2.4.
25 Zie voor een opsomming van de beschikking waartegen weI hoger beroep

openstaat, Polak/Wessels TV,nr. 4066.
26 Van der Feltz ll, Memorie van Toelichting bij art. 67 Fw.
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2. J.3 Verzet door schuldeisers

Indien een faillissement niet wordt opgeheven ex art. 16 Fw. wegens de
toestand van de boedel of in een akkoord eindigt, dient de curator telkens
een uitdelingslijst op te stellen. De r-c dient deze lijst goed te keuren
(artt. 180 Fw. en 137c jo. d Fw.). De uitdelingslijst bevat een staat van
ontvangsten en uitgaven, de namen van de schuldeisers, het geverifieerde
bedrag van ieders vordering, alsmede de daarop te ontvangen uitkering.
In het geval er sprake is van een vereenvoudigde afwikkeling van het
faillissement staan op deze lijst aileen de namen van de schuldeisers die
een bevoorrechte of door pand, hypotheek of retentierecht gedekte
vordering hebben (art. 137c lid 2 Fw.).

De door de r-c goedgekeurde uitdelingslijst wordt door de curator ter
griffie van de rechtbank neergelegd om daar gedurende tien dagen ter
inzage te liggen voor de schuldeisers (artt. 183 lid 1 en 137d Fw.). Van
deze nederlegging doet de curator aankondiging in een nieuwsblad,
danwel in geval van een vereenvoudigde afwikkeling, in de Staatscourant
en hij geeft aan aile bekende schuldeisers daarvan schriftelijk bericht
(artt. 183 lid 3, 137d lid 2 en 327 Fw.J.

Gedurende de genoemde termijn van tien dagen kan iedere schuldeiser,
uitgezonderd een boedelschuldeiser," in verzet komen tegen de uitde-
lingslijst (artt. 184 en 137e Fw.J. Verzet kan met verschillende
(rechtslvragen verband houden, onder andere: een schuldeiser staat ten
onrechte (niet] op uitdelingslijst, sommige baten zijn (niet) in verdeling
gebracht, er is een verschil van mening over de door de curator gedane
uitgaven, faillissementskosten of over de rangorde en/of de hoogte van
de uitkering." Het verzet dient er niet toe om langs deze weg uitgaafpos-
ten te bestrijden door achteraf met beroep op ondoelmatig beheer op te
komen tegen door de curator met goedkeuring van de r-c gesloten
contracten." Het verzet geschiedt door het indienen van een met redenen
omkleed bezwaarschrift ter griffie van de rechtbank (artt. 184 en 137e lid
1 Fw.J. Ook niet-geverifieerde schuldeisers en zij die voor een te laag
bedrag, doch overeenkomstig hun opgave geverifieerd zijn, kunnen in
verzet komen (zie artt. 186 en 137e Fw.J. Een niet-geverifieerde schuldei-
ser alsmede een schuldeiser wiens vordering voor een te laag bedrag,

27 Gewijzigd per 15 januari 2005 door de Wet van 24 november 2004 tot wijziging
van de Faillissementswet in verband met het bevorderen van de effectiviteit van
surseance van betaling en faillissement (5tb. 2004, 615 (Kamerstukken 27 244);
Besluit van 30 december 2004 (5tb. 2005, 10).

28 Zie o.a. HR 17 maart 1930, NJ 1930, 468, HR 28 november 1930, NJ 1931, 253,
HR 23 juni 1935, NJ 1935,1534 HR 18 oktober 1940, NJ 1941,170.

29 Zie Polak/Wessels VII, m. 7211.
30 Vgl. HR 8 juni 1962, NJ 1963, 525.
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doch overeenkomstig zijn opgave, is geverifieerd, kunnen derhalve ook
verzet doen met het doel als schuldeiser geverifieerd te worden.

De verwachting is dat door de invoering van de Wet op de vereenvou-
digde afwikkeling op 1 augustus 200i' de schuldeisers in een bepaalde
mate gebruik zullen maken van de hierbij aan hen gegeven rechten om
verzet aan te tekenen tegen de uitdelingslijst. Per 1 augustus 2002
worden faillissementen waarin er ruimte is voor een uitkering aan
preferente schuldeisers, niet meer opgeheven door een zogenaamde
oneigenlijke opheffing, maar afgewikkeld volgens de procedure van artt.
137a-137e Fw. De oneigenlijke opheffing met gebruikmaking van art. 19
Inv. houdt in dat een faiIlissement wordt beeindigd met een uitkering aan
de preferente schuldeisers zonder dat er sprake is geweest van een
verificatievergadering. Deze opheffing wegens toestand van de boedel
was volgens de wetsgeschiedenis alleen bedoeld voor gevaIlen waarin er
sprake is van een negatieve boedel. De vereenvoudigde afwikkeling houdt
in dat de preferente en concurrente schuldeisers nu verzet kunnen
aantekenen tegen de uitdelingslijst. Dit recht hadden ze in beginsel niet
voor I augustus 2002. Toen werden die faillissementen opgeheven zonder
dat er sprake was van het opmaken van een uitdelingslijst. Het doel van
het vereenvoudigd afwikkelen van het faillissement is kort gezegd, dat de
concurrente en preferente schuldeisers ook over het beheer en de afwik-
keling van de boedel worden gemformeerd en verzet kunnen aantekenen
tegen de uitdelingslijst, indien er onvoldoende baten in de boedel zijn om
een uitkering te doen aan de concurrente schuldeisers. In artt. 137a tot en
met 137g Fw. is een uitvoerige procedure opgenornen die dit alles moet
waarborgen. Zo dient de r-c een beschikking te geven, indien het faillis-
sement vereenvoudigd wordt afgewikkeld. De curator dient hiervan
vervolgens aIle schuldeisers op de hoogte te stellen en dit aan te kondi-
gen in de Staatscourant." Vervolgens maakt de curator een uitdelingslijst
op en legt die ter inzage bij de griffie." Hiervan doet de curator medede-
ling in de Staatscourant en aan aIle bekende schuldeisers." De schuldei-
sers kunnen tegen deze uitdelingslijst in verzet komen." lndien er sprake
is van verzet komt er een zltting met r-c, curator en degene die in verzet
. k )6IS ge omen.

31 Kamerstukken 27 199 en het niet afgeronde wetsvoorstel Kamerstukken II
1992/93 (en volgende jaren}, 22 492 m.I-8. Stb. 2002, 185. lie voor een toe-
lichting op deze wet o.a. Moor-Schoorlernmer 2005, Moor 2001 a, Udink 200 I,
Moor 2001 b en Van Galen 2002.

32 lie art. 137a Fw.
33 lie art. 137c en d Fw.
34 lie art. 137d Fw.
35 lie art. 137e Fw.
36 lie art. 185 Fw.
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Dit alles maakt dat in de huidige wetgeving een schuldeiser verzet kan
aantekenen in de faillissementen waarin het faillissement niet is beein-
digd wegens de toestand van de boedel ex art. 16 Fw. of door het
bereiken van een akkoord. In dit onderzoek ga ik er dan ook vanuit dat in
de faillissementen waarin er sprake is van een zogenaamde negatieve
boedel de schuldeiser geen verzet kan aantekenen en in de overige
faillissementen wel."

2.2 Art. 69 Fw. en contact met r-c

Uit het dossieronderzoek blijkt dat de schuldeisers van de faillissementen
bijna nooit formeel of informeel een beroep deden op de r-c. Slechts in
zeventien van deze bedrijven wendde een schuldeiser zich tot de r-c via
art. 69 Fw., waarvan in zes gevallen met succes. In zes van deze bedrij-
yen zocht de schuldeiser alleen op een informele wijze contact met de r-
c. In tabel 1 staat dit weergegeven.

Tabel 1
Failiissemcntcn van bedrijven en verzoeken ex art. 69 Fw. en infor-
med contact

Verzoekex art. 69 Fw.of informeel
contact Aantal

Io, met sucres 6

lo, zander succes 71

Nee, en oak niet informeel contact 4743
Nee, moor wei iniormeel contact 6

Totaal 4167
Bran: CBS en A.P.K. Luttikhuis

2.3 Art. 67 lid 1 Fw.

Het dossieronderzoek laat verder zien dat de schuldeisers van de faillis-
sementen amper opkwamen tegen een machtiging of goedkeuring van
de r-c ex art. 67 lid 1 Fw. Dit gebeurde slechts in vier faillissementen,
zoals blijkt uit de tabel 2.

37 Zie voor de kanttekeningen bij deze aanname Moor-Schoorlemmer 2005,
p.7.
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Tabel 2
Faillissementen van bcdrijven en hoqer beroep ex art. 67 lid 1 Fw.
door schuldeisers

Hager beraep ex art. 67 lid 1Fw. Aantal

Io, met succes 3
Ja, zander succes 7

Nee 4763
Iotao! 4167

Bron: CBS en A.P.K. Luttikhuis

2.4 Weinig verzet

In de huidige wetgeving kan de schuldeiser aIleen verzet aantekenen in
die faillissementen waarin het faillissement niet beeindigd wordt wegens
de toestand van de boedel ex art. 16 Fw. of door het bereiken van een
akkoord. In dit onderzoek is ervan uitgegaan dat derhalve in de faillisse-
menten waarin er sprake is van een zogenaamde negatieve boedel de
schuldeiser geen verzet kan aantekenen en in de overige faillissementen
wel." Het aantal faillissementen van bedrijven zonder negatieve boedel
bedraagt 1.057 op een totaal van 4.167. In die faillissementen zouden de
schuldeisers in theorie verzet hebben kunnen aantekenen tegen de
uitdelingslijst, In de praktijk blijkt dat dit amper gebeurt, zoals blijkt uit
tabel 3.

Tabel 3
Faillissementen van bedrijven waarin er qeen sprake is van een
neqatieue boedel en verzet aanqctekend teqen de uitdelingslijst door de
schuldeisers

Verzet tegen uitdelings/ijst Aontal

Io, met succes 5
lo, zander succes 7

Nee 7057
Iotoo! 1057

Bron: CBS en A.P.K. Luttikhuis

38 Zie voor de kanttekeningen bij deze aanname Moor-Schoorlemmer 2005,
p.7.
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3 Conclusies en aanbevelingen

De faillissementsprocedure kent een uitgewerkt systeem van toezicht en
beheer. De curator beheert de boedel. De r-c houdt toezicht op de curator.
Daamaast kent de faillissementsprocedure op verschillende plaatsen aan
de schuldeisers de mogelijkheid toe om invloed uit te oefenen op het
beheer door de boedel. Uit het onderzoek blijkt dat in een verwaarloos-
baar aantal faillissementen de schuldeisers gebruik maken van hun recht
om op te komen tegen een handeling van de curator bij de r-c of van
deze een bevel uitlokken (art. 69 Fw.J, zich op informele wijze wenden tot
de r-c of in hoger beroep gaan van een beschikking van de r-c bij de
rechtbank (art. 67 Fw.J of verzet aantekenen tegen de schulduitdelings-
lijst (artt. 137e en 184 Fw.J.

Uit deze onderzoeksresultaten kan de voorlopige conclusie worden
getrokken dat er geen sprake is van falend toezicht nu de schuldeisers
van de faillissementen weinig tot geen gebruik maken van de instrumen-
ten die de Faillissementswet hen biedt en zij zich sporadisch op een
informele wijze richten tot de r-c. Indien er geen sprake is van falend
toezicht kan de vraag of wijzigingen in de faillissementsprocedure ertoe
kunnen leiden dat de faillissementsprocedure beter voldoet aan de aan
haar gestelde doelen, ontkennend worden beantwoord.

Deze conclusie is voorlopig omdat door nader onderzoek dient uit te
sluiten dat het al dan niet hanteren van genoemde instrumenten geen
goede indicator is voor falend toezicht danwel falend beheer door de
curator. Voordat dit onderzoek was verricht leek toezicht door de
schuldeisers een goede indicator voor falend toezicht. Gelet op de
uitkomsten van dit onderzoek is het de vraag of het de juiste indicator is.
Nader onderzoek dient te worden verricht naar meerdere indicatoren van
het toezicht. De faillissementsdossiers bevatten inforrnatie over de in het
onderzoek gehanteerde indicator. Zij bevatten geen inforrnatie over
andere indicatoren van dit toezicht. Momenteel verricht ik nader onder-
zoek naar het toezicht.

De oorzaak van het feit dat deze schuldeisers weirug gebruik maakten
van de instrumenten van art. 67 Fw. en art. 69 Fw. en van de mogelijk-
heid zich op een informele wijze te wenden tot de r-c, zou ook kunnen
zijn gelegen in de onbekendheid hiervan bij deze schuldeisers. Een
andere reden kan gelegen zijn in het feit dat de huidige faillissements-
procedure van weinig financiele waarde is voor de schuldeisers, getuige
de in hoofdstuk twee uiteengezette cijfers. Vanuit kosten-baten oogpunt
is het dan niet vreemd dat weinig schuldeisers zich de moeite getroosten
om te ageren. Indien de schuldeiser bijvoorbeeld in hoger beroep wil
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gaan bij de rechtbank ex art. 67 lid 1 Fw. dan dient hij zich ex art. 5 Fw.
verplicht te laten vertegenwoordigen door een procureur. Een andere
mogelijke verklaring hiervoor is het feit dat de schuldeisers relatief
weinig (tijdige) informatie verkrijgen. De openbare verslagen ex art. 73a
Fw. zijn weliswaar openbaar, maar hoeven slechts een keer in de drie
maanden te worden opgemaakt. Indien een schuldeiser door een open-
baar verslag op de hoogte is van een bepaalde handelingen van de
curator, zal het vaak voor hem te laat zijn om zich neg te beroepen op
art. 67 lid 1 Fw., art. 69 Fw. of om zich op een informele wijze te wenden
tot de r-c. Art. 67 lid 1 Fw. bepaalt bijvoorbeeld dat gedurende vijf dagen
boger beroep openstaat tegen een beschikking van de r-c.

Over de mogelijkheid tot het instellen van verzet tegen de schulduitde-
lingslijst (artt. 137e en 184 Fw.) wordt de schuldeiser wel goed geinfor-
meerd. De wet" bepaalt dat de curator de schuldeisers hierover
schriftelijk dient te berichten en tevens wordt van de nederlegging van de
uitdelingslijst melding gemaakt in de Staatscourant of een nieuwsblad.
Desalniettemin maakten de schuldeisers van faillissementen van bedrij-
yen maar zelden gebruik van dit middel. Terwijl het de verwachting was
dat door de invoering van de Wet vereenvoudigde afwikkeling van het
faillissement d.d. 1 augustus 2002:° zij hiervan toch wel enigszins
gebruik van zouden maken. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat
indien een uitdelingslijst wordt opgemaakt, het faillissement nagenoeg
teneinde is. Het faillissement is afgewikkeld en er resteert dan in principe
alleen een rekenkundige exercitie. Verder speelt dat er bij een vereenvou-
digd afgewikkeld faillissement in beginsel onvoldoende vermogen in de
boedel aanwezig is om een uitkering te doen aan de concurrente
schuldeisers.

De voorlopige condusie dat er geen sprake is van falend toezicht staat
haaks op het advies van de Commissie insolventierecht van 13 april
2005. Zij stelt hierin een geheel een ander systeem van toezicht voor dan
het huidige. Volgens haar dienen de schuldeisers primair het toezicht uit
te oefenen en dient de r-c geen inhoudelijk toezicht meer te houden. In
haar advies blijven echter onvermeld wat de effecten hiervan zullen zijn
op de doelen. Om te beginnen, betwijfel ik ten zeerste of het doel maxi-
malisatie van de opbrengsten van de schuldeisers in meerdere mate zal
worden bereikt door deze wijziging. Immers niet alleen de baten, maar
ook de kosten van het toezicht door de schuldeisers, bestaande uit
voornamelijk het honorarium van de curator, komen ten laste van de
boedel. Uit de onderzoeksresultaten zoals weergegeven in hoofdstuk twee

39 Artt. 137d lid 2 en 4 en 183 lid 2 en 3 Fw.
40 Kamerstukken 27 199, Stb. 2002, 185.
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blijkt dat er nu reeds in drie vierde van de faillissementen van bedrijven
er sprake is van een negatieve boedel en dat de recovery rates bijzonder
laag zijn. Ret gevaar bestaat dat een actievere participatie van de
schuldeisers in de faillissementsprocedure de curator veel tijd zal vergen
om zich te verantwoorden en leidt tot nog lagere recovery rates en meer
negatieve boedels. Voorts is het de vraag in hoeverre de schuldeisers
gemotiveerd zullen zijn om toezicht te houden op de andere twee doelen:
behoud van ondememing en werkgelegenheid. Ret had op de weg van de
commissie gelegen om in dit nieuwe systeem van toezicht dan ook de
werknemers een rol te geven. Hierbij had de commissie tevens de kosten
van dit toezicht in ogenschouw dienen te nemen. Weliswaar worden in
de faillissementsprocedure genoemde doelen nagestreefd, maar hierbij
dient men in ogenschouw te nemen dat het nastreven van deze doelen op
een efficientie wijze dient te geschieden. Ret kan immers niet zo zijn dat
bijvoorbeeld het behoud van een baan een exorbitant bedrag kost. Wij
moeten voorkomen dat er een zelfde fout wordt gemaakt als bij de
invoering van de procedure voor het vereenvoudigd afwikkelen van het
faillissement. Uit mijn onderzoek blijkt dat in een verwaarloosbaar aantal
faillissementen de schuldeisers gebruik maken van hun recht om in
verzet te gaan tegen de uitdelingslijst indien er sprake is van een vereen-
voudigde afwikkeling. Gesteld kan worden dat de baten hiervan, het
winnen aan transparantie laag is indien we als indicator hiervoor nemen
het aantal schuldeisers dat in verzet gaat. Terwijl de kosten van het
vereenvoudigd afwikkelen voor de schuldeisers naar verwachting hoog
zijn: bij elke vereenvoudigde afwikkeling dienen er publicatiekosten te
worden gemaakt en kost het de curator de nodige tijd om de verplichte
procedure te doorlopen. Indien wij de kosten regen de baten afwegen dan
is er sprake van ongewenste transparantie."

Kortom, ik beveel aan dat indien de wetgever kiest voor een ander
systeem van toezicht dat hij eerst onderzoekt wat de effecten hiervan
zullen zijn op de doelen van de faillissementsprocedure. Zonder nader
onderzoek is er tot op heden geen bewijs dat er sprake is van falend
toezicht in de faillissementsprocedure danwel van falend toezicht dat
ervoor zorgt dat de doelen van de faillissementsprocedure in mindere
mate worden bereikt dan zonder dat toezicht.

41 In andere zin zie De Moor 2001a. Hij vindt de regeling winst voor de insolven-
tiepraktijk. Vgl. Udink 2001. Hij verwacht dat 'de nadelen in de praktijk (AL:
van de vereenvoudigde procedure) de voordelen overtreffen.'
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Faillissement onderdeel systeem van procedures

'Who needs bankruptcy?'

Uit het onderzoek blijkt dat de faillissementsprocedure haar doelen
slechts voor een klein deel bereikt' en dat de oorzaken hiervan niet
grotendeels kunnen zijn gelegen in de werking van de instrumenten die
dienen ter bestrijding van schuldeisersbenadeling (actio pauliana, on-
rechtmatige daad en bestuurdersaansprakelijkheid}' of in falend toezicht
in de faillissementsprocedure.' In dit hoofdstuk onderzoek ik of de
oorzaak hiervan gelegen kan zijn buiten de faillissementsprocedure.

Parallel aan de faillissementsprocedure bestaan er verschillende verhaals-
procedures waarin de individuele schuldeisers hun eigen belangen
kunnen nastreven. De vraag is welke individuele verhaalsprocedures die
parallel lopen aan de faillissementsprocedure een negatief effect hebben
op de doelen van de faillissementsprocedure.

1 Onderzoeksvragen en stand van de wetenschap

1. ] Onderzoeksvragen

Voornoemde vraag valt uiteen in de volgende subvragen: Welke ver-
haalsprocedures lopen parallel aan de faillissementsprocedure, hebben
deze verhaalsprocedures een negatief effect op het bereiken van de
doelen van de faillissementsprocedure, hoe vaak is er sprake van samen-
loop en hoe groot is het negatief effect van deze samenloop op het
bereiken van de doelen van de faillissementsprocedure? De gehanteerde
onderzoeksmethoden bij de beantwoording van deze vragen staan in
bijlage twee.

1 Zie hoofdstuk 2.
2 Zie hoofdstuk 4.
3 Zie hoofdstuk 5.
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1.2 Stand van de uietenschap

Er bestaat vrijwel geen onderzoek naar de onderzoeksvraag. In paragraaf
twee bespreek ik de relevante Iiteratuuronderzoeken die hiermee verband
houden. Het in hoofdstuk vier vermelde HSI onderzoek uit 2005 naar
fraude en misbruik bij faillissement' laat de individuele verhaalsprocedu-
res en de mogelijke samenloop van deze procedures met de faillisse-
mentsprocedure buiten het onderzoek.' Het onderzoek naar het gebruik
door de Belastingdienst van zijn recht om een bestuurder aansprakelijk te
stell en op de voet van art. 36 Inv. en de eventuele samenloop tussen dit
recht en het recht van de curator om een bestuurder aansprakelijk te
stell en in een faillissementspracedure dateert uit de eind jaren tachtig." In
paragraaf 2.3 ga ik nader op dit onderzoek in.

2 Onderzoeksresultaten

2. ] Individuele uerhaalsproccdures

Er kunnen twee soorten verhaalspracedures die parallel lopen aan de
faillissementsprocedure worden onderscheiden. Dit zijn enerzijds de
individuele verhaalsprocedures op het juridische en economische vermo-
gen van de gefailleerde en anderzijds verhaalsprocedures op het vermo-
gen van de derden die betrokken zijn bij een faillissementsprocedure.

In het faillissement vallen in beginsel aile goederen van de schuldenaar
onder het beheer van de curator en onder het toezicht van de r-c (art. 20
Fw.). Los van specifieke goederen die op grand van de wet buiten het
faillissement vallen (art. 21 e.v. Fw.) zijn er nog twee categorieen goede-
ren waarbij de curator geconfronteerd wordt met individuele schuldeisers.
Dit zijn de goederen van de schuldenaar die bezwaard zijn met een pand-
of hypotheekrecht. Voorts zijn dit de goederen die de schuldenaar
weliswaar in zijn macht heeft, maar die hem niet toebehoren. Die kunnen
onder omstandigheden tach als verhaalsobject dienen voor de een
bepaalde schuldeiser, de Belastingdienst.

4 Knegt e.a. 2005.
5 Dit is af te leiden uit het volgende. Onderzoeksvraag B.3 van Knegt e.a. 2005

luidt: 'Welke aeries hebben UWV en Belastingdienst in geval van (een vermoe-
den van) wederrechtelijke handelingen ondemomen?' Hieruit lOU kunnen wor-
den afgeleid dat het onderzoek van het HSI tevens een onderzoek naar de
toepassing van de WBA gedurende het faillissement omvat. Echter de onder-
zoeksbron van deze vraag is aileen dossieranalyse zie p. 8. De analyse van be-
schikbare data en van halfgestructureerde interviews hebben geen betrekking op
deze onderzoeksvraag (zie p. 8 en 9).

6 Cozijn 1989.
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Naast het feit dat de faillissementsprocedure niet al het juridische en
economische vermogen van de schuldenaar omvat, speelt tevens het
vermogen van derden die betrokken zijn bij een faillissementsprocedure
een rol, In beginsel wordt het vermogen van de schuldenaar gefixeerd ten
tijde van faillietverklaring (art. 20 Fw.). Maar de boedel omvat meer
vermogen dan aileen het vermogen op het moment van faillietverklaring.
Immers (de bestuurder van) de schuldenaar kan aileen of in samenspan-
ning met een derde voor faillissement ten nadele van de schuldeisers
hebben gehandeld, bijvoorbeeld door goederen te onttrekken aan het
vermogen of bepaalde schuldeisers een hoger bedrag uit te keren dan
waarop zij recht hebben. Het is aan de curator om de boedel te 'recon-
strueren' met dit vermogen. Voor deze reconstructie staan de curator
diverse instrumenten ter beschikking om het vermogen van de schul de-
naar zoals dat op de faillissementsdatum bestaat, terug te brengen in de
staat waarin dit rechtens had moeten zijn zonder genoemde handelin-
gen.' Het gaat hierbij om de faillissementspauliana (art. 42 e.v. Fw.) en/of
de vordering op grand van bestuurdersaansprakelijkheid (art. 2:9 BW, art.
2: 138/248 BW).' Daamaast heeft de curator sinds 19839 de bevoegdheid
om ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers een vordering tot
schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad (ex art. 6:162 BW)
in te stell en jegens een derde die heeft rneegewerkt aan benadeling van
de schuldeisers door de gefailleerde, ook al kwam een dergelijke vorde-
ring niet aan de gefailleerde zelf toe." Met behulp van deze instrumenten
kan de curator door zich te verhalen op het vermogen van 'derden'
ervoor zorgen dat de boedel in die toestand komt waarin hij was geweest
indien er geen sprake zou zijn geweest van het benadelend handel en. Dus
strikt genomen verhaalt de curator zich op het vermogen van derden,
maar door dit in de boedel te betrekken maakt hij dit tot het verhaals-
vermogen van de schuldenaar ten behoeve van de gezamenlijke schuldei-
sers.

In dit onderzoek heb ik mij beperkt tot die procedures die betrekking
hebben op de rechten van de pand- en hypotheekhouder, het bodemrecht
van de Belastingdienst, het recht van de Belastingdienst om een bestuur-
der aansprakelijk te stell en op grand van art. 36 Inv., het vorderingsrecht
van een schuldeiser die heeft geleverd onder eigendomsvoorbehoud en

7 Zie Verstijlen 1998, p. 43 e.v.
8 In hoofdstuk 4 zijn deze instrumenten nader toegelicht.
9 Het Peeters q.q./Gatzen arrest van de Hoge Raad uit 1983, HR 14 januari 1983,

NJ 1983, 597. Deze regel is in iatere uitspraken bevestigd zie onder meer HR 8
november 1991, NJ 1992,174 (Nimox/Van den End q.q.), HR 23 december 1994,
NJ 1996, 628 en HR 15 september 1995, NJ 1996, 629 (THB-arresten), HR 21 de-
cember 2001 (Lunderstadt/De Kok en Sobi/Hurks, NJ 2005, 95 en 96), zie ook
Van Andel 2006.

10 Zie hierover hoofdstuk 4.
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van een financial lessor en van de schuldeisers op grond van onrechtma-
tige daad. In de volgende subparagrafen licht ik deze procedures toe.

2.1.1 Vermoqen schuldenaar

2.1.1.] Pand- en hypotheekhoudcr en zekerheidsqerechtiqde

Goederen waarbij de curator geconfronteerd wordt met de individuele
verhaalsprocedures zijn onder meer de goederen van de schuldeiser die
bezwaard zijn met een pand- of hypotheekrecht. Deze goederen behoren
weliswaar tot het vermogen van de schuldenaar en vallen op de voet van
art. 20 Fw. in de boedel, maar zij zijn de facto uitgesloten van het beheer
door de curator en het toezicht van de r-c op grond van art. 57 Fw. Op
basis van dit artikel kunnen de pand- en hypotheekhouders hun rechten
uitoefenen 'alsof er geen faillissement was' (art. 57 lid 1 Fw.J." Een
uitzondering hierop vormt hetgeen bepaald is in art. 58 lid 1 Fw. Indien
de curator de pand- en hypotheekhouders een redelijke termijn heeft
gesteld om tot uitoefening van hun rechten als separatist over te gaan en
zij hebben het bezwaarde goed niet binnen deze termijn verkocht, dan
kan de curator de goederen opeisen en in het openbaar of met toestem-
ming van de r-c onderhands verkopen. Bij een dergelijke verkoop
behouden de separatisten hun recht op de opbrengst (art. 58 lid 1 Fw.J. Er
vindt echter wei een omslag in de faillissementskosten plaats.

Daamaast vallen buiten het beheer van de curator en het toezicht van de
r-c de goederen die weliswaar niet tot het vermogen in juridische zin van
de schuldenaar behoren, maar in economische zin weI. Dit zijn de
goederen die in zekerheidseigendom aan derden toebehoren." Ret is de
schuldenaar die het goed gebruikt en in beginsel het economische risico
met betrekking tot dit geed draagt. Het juridische eigendom bij de
zekerheidsgerechtigde strekt slechts tot waarborg voor de voldoening van
zijn vordering op de schuldenaar." Deze zekerheidsgerechtigden zijn

11 Met dien verstande dat de pand- en hypotheekhouder dit recht gedurende de
duur van een eventuele afkoelingsperiode (art. 63a Fw.) niet kunnen uitoefenen
zonder toestemming van de r-c of rechtbank. De curator kan ex art. 58 lid 2 Fw.
een met pand of hypotbeek bezwaard goed tot op het tijdstip van de verkoop
lossen tegen voldoening van hetgeen waarvoor het pand- of hypotheekrecht tot
zekerheid strekt, alsmede van de reeds gemaakte kosten van executie.

12 Ik beperk mij tot de rechtsfiguren financial lease en eigendomsvoorbehoud.
13 Zie ook J.J. van Hees, Leasing, p. 56-59, J.J. van Hees, 'Herziening van het

insolventierecht: een kwestie van denken en doen,' TvI 1997/4, p. 105 e.v.,
N.W.M. van den Heuvel, Zekerheid en Voorrang (diss. Tilburgl, Boom Juridische
Uitgevers 2004, p. 187 e.v. Met betrekking tot zekerheidseigendorn is de Belas-
tingdienst deze mening ook toegedaan (zie o.a. art. 22, par. 5, lid 4 Leidraad In-
vordering).
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bevoegd die goederen uit het faillissement op te eisen," tenzij het bodem-
zaken zijn waarop de Belastingdienst bodembeslag heeft gelegd voordat
de eigenaar bij deurwaardersexploot aanspraak heeft gemaakt op afgifte
van de zaak (art. 22 lid 3 Inv. jo. art. 63c Fw.). Dan is de Belastingdienst
degene die zich daarop kan verhalen ten behoeve van de zakelijke
belastingschulden van de schuldenaar."

2.1.1.2 Verhaalsrecht Belastingdienst

In beginsel kan een schuldeiser zich aileen verhalen op goederen van de
schuldenaar (zie art. 3:276 BW). Een uitzondering hierop vormt het
zogenaamde bodemrecht ex art. 22 lid 3 Inv. van de Belastingdienst.
Volgens de Hoge Raad is dit een materieel recht van de Belastingdienst,
een verhaalsrecht." Dit houdt in dat de Belastingdienst zich voor bepaal-
de belastingen 17 kan verhalen op alle roerende zaken die duurzaam op de
bodem van de belastingschuldige bij hem in gebruik zijn, ongeacht van
wie die zaken zijn. Volgens de aanhef van art. 22 lid 3 Inv. wijkt de
Belastingdienst slechts voor een eigenaar die zijn zaken onvrijwillig
kwijtraakte. Op grond van de beleidsregels wijkt de Belastingdienst ook
in gevallen van reele eigendorn, dat is kort gezegd: eigendom die niet
aIleen of voornamelijk dient tot juridische zekerheid voor vorderingen.
Kart gezegd wordt huur, bruikleen en operational lease door de Belas-

14 Met dien verstande dat de zekerheidsgerechtigden hun rechten gedurende de
afkoelingsperiode niet mogen gebruiken zander toesternming van de r-c of de
rechtbank.

15 De Belastingdienst wijkt niet voor onder meer eigendornsvoorbehoud, huurkoop
en financial lease. Zie o.a. art. 22, par. 5, Lid 4 Leidraad lnvordering. De be-
voegdheid van de Belastingdienst tot beslaglegging op bodernzaken van derden
verviel voor 15 januari 2005 niet gedurende de afkoelingsperiode, zie ook J.J.
Yetter, P.J. Watte!, HooJdzaken Invordering, Deventer: FED 2000, p. 217-218. Met
ingang van 15 januari 2005 is art. 61c Fw. in de Faillissementswet opgenomen.
Dit bepaaJt ondubbelzinnig dat de Belastingdienst niet tot uitwinning kan over-
gaan, tenzij de r-c anders beslist. Alsook dat de Belastingdienst wei beslag kan
leggen gedurende de afkoelingsperiode maar dat dit beslag niet kan worden te-
gengeworpen aan de eigenaar van de bodemzaak of, als daarop een pandrecht
van een ander rust, aan die ander, indien deze voordat het beslag was gelegd bij
deurwaardersexploot aanspraak heeft gemaakt op afgifte van de zaak (zie art.
63c Fw., zie ook Yetter e.a. 2005, p. 236).

16 Zie HR 13 januari 1989, NJ 1990, 211.
17 En sinds 1 januari 2006 ook voor de premies werknemersverzekeringen. In het

kader van de invordering van de werknemersverzekeringen had het UWV geen
bodemrecht. Y06r 2006 was bet UWV ook vaak een be!angrijke schuldeiser, maar
per 1 januari 2006 is de Wet financiering sociale verzekeringen in werking ge-
treden (Wet van 16 december 2004, Stb. 2005, 36). De invordering van premies
werknemersverzekeringen is overgeheveld van het UWV naar de belastingdienst.
Yoor de invordering van deze premies geldt namelijk ingevolge art. 60, derde lid,
Wsfv, de bepalingen van de Invorderingswet 1990 (zie Yetter e.a. 2005, p. 228).
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tingdienst ontzien, maar niet het eigendomsvoorbehoud, huurkoop en
financial lease."

Het bodemrecht strekt ertoe dat het fiscale voorrecht van art. 21 Inv. op
de opbrengst van roerende zaken zoveel mogelijk kan worden gereali-
seerd, ook als die roerende zaken om redenen van verhaalszekerheid in
eigendom aan anderen dan de belastingschuldige toebehoren. Art. 21 lid
2 Inv. bepaalt dat het fiscaaJ voorrecht boven aile andere voorrechten
gaat." Het fiscaJe voorrecht gaat zeJfs boven pandrecht (art. 3:279 BW)
(het zogenaamde bodemvoorrecht) indien het pandrecht is gevestigd op
een bodemzaak en die zaak zich op de bodem van de belastingschuldige
bevindt op het moment dat de belastingschuldige in staat van failJisse-
ment verkeert, Alsook dient het te gaan om een belasting aJs omschreven
in art. 22 lid 3 Inv. of om werknernerspremies."

2.1.2 Vermogen derden

Weliswaar zijn de faillissementspauJiana en de vordering uit hoofde van
bestuurdersaansprakelijkheid exclusieve bevoegdheden van de curator
ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers, maar tijdens een faillisse-
ment kunnen de individuele schuldeisers zich verhalen op het vermogen
van onrechtmatig handelende derden op basis van de onrechtmatige daad
ten behoeve van hun eigen belang." Indien er sprake is van een gefail-
leerde rechtspersoon, kunnen de individuele schuldeisers zelf de bestuur-
der van de rechtspersoon tot schadevergoeding aanspreken indien de
bestuurder van de gefailleerde vennootschap schulden was aangegaan,
terwijl hij op dat moment wist dan wel behoorde te weten dat de ven-
nootschap deze niet zou kunnen voldoen."

Bij onbetaald gebleven belastingschulden kan de Belastingdienst zowel
voor als gedurende het faillissement onder bepaalde omstandigheden zijn
vordering op de rechtspersoon verhalen op het vermogen van de bestuur-
ders door hen aansprakelijk te stell en. Voor bestuurders van een ven-
nootschapsbelastingplichtig lichaam met rechtspersoonlijkheid kan de

18 Zie Vetter e.a. 2005, p. 223. Voor een uitvoeriger beschrijving zie p. 223 e.v.
19 Uitgezonderd art. 3 :287 BW (vordering tot schadevergoeding), 3:288a BW

(kosten faillissementsaanvraag) en 3:284 BW (kosten tot behoud], voor zover de
kosten zijn gemaakt na dagtekening van het aanslagbiljet.

20 Met ingang van 2006 heft de Belastingdienst de premies werknemersverzekering
ex art. 59 Wfsv, alsook draagt de Belastingdienst zorg voor de invordering ex
art. 60 Wfsv. Op grond van deze bepalingen geldt art. 22 lid 3 Inv. oak voor af-
dracht van premies voor de werknemersverzekeringen.

21 HR 21 december 2001 (NJ 2005,95 en 96, Lunderstadt/De Kok c.s. en Sobi/Hurks
m

22 Dit is vaste jurisprudentie sinds HR 6 oktober 1989, NJ 1990,286 (BekJamel).
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Belastingdienst dit doen op grand van art. 36 Inv. voor loonbelasting en
omzetbelasting, enkele verbruiksbelastingen, enkele in art. 36 Inv.
opgesomde milieuheffingen, werknemerspremies" en premies volksverze-
keringen."

Centraal bij deze aansprakelijkheidsregeling staat de meldingsplicht: het
lichaam is verplicht om onverwijld nadat is gebleken dat het niet tot
betaling in staat is, daarvan mededeling te doen aan de Belastingdienst.
Daarbij moet inzicht worden gegeven in de omstandigheden die ertoe
hebben geleid dat er niet tijdig is betaald." In art. 36 lid 2 Inv. is bepaald
dat de melding van de betalingsonmacht onverwijld moet plaatsvinden.
'Onverwijld' is binnen twee weken nadat betaald had moeten worden, dat
is in beginsel binnen twee weken nadat ingevolge art. 19 AWR de
omzetbelasting voldaan of de loonbelasting afgedragen had moeten
worden." Indien niet is voldaan aan de meldingsplicht wordt de bestuur-
der geacht onbehoorlijk te hebben bestuurd, tenzij hij tegenbewijs levert.
Het tegenbewijs mag de niet-melder pas leveren als hij eerst bewijst dat
de niet-melding hem niet verweten kan worden. Slaagt hij daarin niet
dan heeft hij onbehoorlijk bestuurd ook al kan hij weI bewijzen dat hij
overigens behoorlijk heeft bestuurd." Indien weI tijdig en juist is gemeld,
is de bestuurder aileen aansprakelijk indien de Belastingdienst bewijst dat
hij onbehoorlijk heeft bestuurd in de drie jaren voorafgaande aan de
melding."

2.2 Aantasting doelen [aillissementsprocedure

2.2.1 Vermogen schuldenaar

Onder de volgende omstandigheden kunnen de rechten van de pand- en
hypotheekhouder en de zekerheidsgerechtigde danwel de Belastingdienst
het belang van de gezamenlijke schuldeisers, behoud ondemerning en

23 Sinds 2006, op grand van art. 57 e.v. Wfsv.
24 Op grond van art. 58 e.v. Wfsv.
25 Art. 7 lid 3, Uitv. Besl. Inv., zie o.a. Vetter e.a. 2005, p. 56.
26 Art. 7 lid 1, Uitv. Besl. lnv. lie voor de uitzonderingen hierap en de nuances

hiervan o.a. Vetter e.a. 2005, p. 57 e.v.
27 lie Vetter e.a. 2005, p. 59 en aldaar genoemde noot 59.
28 Art. 36 lid 4 Inv. lie Vetter e.a. 2005, p. 59 en de aldaar genoemde noot 60. De

eerste anti-misbruikwet, de Wet Ketenaansprakelijkheid (nu vervat in de lnvorde-
ringswetl blijft buiten beschouwing. lie voor meer literatuur over de bestuur-
dersaansprakelijkheid o.a.: Vetter e.a. 2005, p. 55 - 66, J.A. Booij,
Aansprakelijkheid van bestuurders voor bciastinqschulden, Deventer K1uwer
2003, 1.H.P. Raaijmakers, Aansprakelijkheid in belastingzaken, Kluwer 1999, p.
231-276, H. De Groot, Bestuurdcrsaansprakeliikhcid, Wezeman 1998, J.e. van
Oven, t.a.p., p. 1-14, Cozijn 1989 en 1991 en M.G.H. Scharenborg, 'Wet Bestuur-
dersaansprakelijkheid (WEAl: een overzicht,' WFR 2005, 6611.
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werkgelegenheid aantasten. Allereerst, wanneer de activa van de schul-
denaar (met inbegrip van de goederen die aan de zekerheidseigenaren
toebehoren) meer waard zijn als ze bij elkaar worden gehouden dan als
ze afzonderlijk worden verkocht. Indien bijvoorbeeld een pand- of
hypotheekhouder, een zekerheidsgerechtigde of de Belastingdienst door
een individuele uitwinning of opeising een verkoop going concern
tegenhoudt of bemoeilijkt, resulteert dit erin dat het belang van de
gezamenlijke schuldeisers, behoud van onderneming en werkgelegenheid
wordt aangetast, Ten tweede, indien de pand- of hypotheekhouder, de
zekerheidsgerechtigde of de Belastingdienst niet geprikkeld is om het
goed voor de hoogste prijs aan een derde te verkopen. Dit risico speelt bij
de zekerheidsgerechtigde of de Belastingdienst indien er sprake is van
een overwaarde in het in zekerheid gegeven goed ten opzichte van de
vordering van de zekerheidsgerechtigde of de Belastingdienst voor zover
de zekerheidsgerechtigde of de Belastingdienst niet gerechtigd is tot deze
overwaarde." De zekerheidsgerechtigde of Belastingdienst zal dan weinig
gemotiveerd zijn om het goed voor de hoogste prijs te verkopen" omdat
hij de overwaarde niet zelf mag behouden. Dit risico speelt ook bij de
pand- of hypotheekhouder. In de eerste plaats indien hij per saldo niets
van de opbrengst van de bezwaarde goederen ontvangt als gevolg van de
omvang van de vorderingen van de bevoorrechte schuldeisers die in rang
boven hem komen, zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst op grond van
art. 21 lid 2 Inv." (art. 57 lid 3 Fw.). Ingevolge art. 57 lid 3 Fw. oefent de
curator bij de verdeling van de opbrengst ten behoeve van de boedel de
bevoegdheden uit die de wet aan beslagleggers op het goed toekent. De
curator is voorts gehouden mede de belangen van de hoger gerangschikte
schuldeisers, zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst op grond van zijn
bodemvoorrecht te behartigen. De curator zal dus ten behoeve van deze
hoger gerangschikte schuIdeisers aanspraak moeten maken op voldoe-
ning van hun bevoorrechte vordering, voordat de pandhouder zichzelf uit

29 Er bestaat ten aanzien van bepaalde vormen van zekerheidseigendom onduide-
lijkheid over de vraag aan wie de overwaarde dient toe te komen: aan de schul-
denaar of de zekerheidsgerechtigde. Ten aanzien van een financial lease
overeenkomst die onder de huurkoopregeling valt is dit geregeld in de wet. Op
grand van art. 7A: 1576t BW en 38a Fw is de huurkoper gerechtigd tot de over-
waarde. Ten aanzien van een financial lease overeenkomst die niet onder deze
regeling valt, bestaat hierover onduidelijkheid (zie ook J.J. van Hees, Leasing
(diss. Nijmegen], Deventer 1997, p. 185 en de Iiteratuur genoemd onder noot 83).

30 De zekerheidsgerechtigde mag het goed ook behouden. Alsdan zal er wellicht een
waarderingsprobleem zijn. Dit kan op gelijke wijze nadelig uitpakken voor de
gezamenlijke schuldeisers,

31 In het faillissement hoeft de Belastingdienst geen beslag te leggen op de
verpande bodemzaken van de schuldenaar om zijn voorrang ten aanzien van de
pandhouder te bewerkstelligen (zie art. 21 lid 2 Inv., laatste volzin).
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de opbrengst voldoet." Daarnaast speelt dit ook indien er juist wel een
overwaarde bestaat in de zekerheid ten opzichte van de te dekken
vordering (verminderd met de omvang van de eventuele vorderingen van
de voomoemde hoger bevoorrechte schuldeisers). Deze overwaarde dient
de pand- of hypotheekhouder aan de curator af te dragen." In beide
gevallen zal de pand- of hypotheekhouder wellicht niet geprikkeld zijn
om het bezwaarde goed voor de hoogste prijs te verkopen omdat hij daar
niet zelf bij is gebaat. De pand- en hypotheekhouder, de zekerheidsge-
rechtigden en de Belastingdienst (met zijn bodemrecht) kunnen zich in
beginsel de facto gedragen alsof er geen faillissement is. Ze zijn wei
beperkt in de uitoefening van hun verhaals- en eigendornsrechten"
doordat de r-c een afkoelingsperiode kan afkondigen voor ten hoogste
vier maanden." Maar bij verkoop van 'hun' activa in het kader van een
verkoop going concern heeft de curator hun toestemming nodig.

2.2.2 Vermogen derden

Indien zowel de curator, de Belastingdienst en de individuele schuldeisers
zich gelijktijdig verhalen op het verrnogen van een derde die betrokken is
bij de faillissementsprocedure, dan kan dit evenzeer de doe1en van de
faillissementsprocedure aantasten. Zij verhalen zich dan op hetzelfde
vermogen als de curator en hierdoor kan het vermogen dat de curator
beheert waarop de curator zich kan verhalen, worden uitgehold, Dit kan
het doel maximalisatie van de opbrengsten voor de gezamenlijke
schuldeisers aantasten. Daarnaast kan dit tevens leiden tot aantasting van
de doelen behoud van ondememing en werkgelegenheid. Indien bijvoor-

32 Zie Asser - Mierlo - Mijnsen - Van Velten 3 III, nr. 56. Hierin wordt ook
verwezen naar HR 26 juni 1998, NJ 1998, 745. In dit arrest oordeeIde de Hoge
Raad (r.o. 4.1.4).: 'Art. 57 lid 3 Fw. heeft geen verdere strekking dan te voorko-
men dat een schuIdeiser die in rang boven een pand- of hypotheekhouder gaat,
in geval van faiLlissement van de schuldenaar niettemin deze hoge rang niet zou
kunnen geIdend maken, omdat hij zijn rechten sIechts kan doen geld en in het
faillissement, terwijI de pand- of hypotheekhouder ingevolge art. 57 lid I Fw.
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 schul dei-
ser overeenkomstig diens rang uitoefent, rneer of andere bevoegdheden toe te
kennen dan deze schuldeiser zelf zou hebben kunnen uitoefenen, ware de schul-
denaar 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.'

33 Art. 3:253 lid 1 BW en 3:270 lid 2 BW.
34 Zie het geregelde in o.a. art. 63b Fw. ten aanzien van de positie van de pand-

houder gedurende de afkoelingsperiode en zie het bepaalde in o.a. 63c Fw. ter
zake van de relatie tussen de rechten van de Belastingdienst en de zekerheidsge-
rechtigde gedurende de afkoelingsperiode.

35 Art. 63a Fw.
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beeld de overige schuldeisers een bestuurder aanspreken waardoor deze
niet meer de onderneming uit het faillissement wil ovememen. Een
bestuurder kan tijdens het faillissement met onder meer de volgende
vorderingen worden geconfronteerd: een vordering van de Belasting-
dienst voor loonbelasting, premie volksverzekeringen," werknemerspre-
mies," omzetbelastingschulden, accijnzen en milieubelasting op grond
van art. 36 Inv. en een vordering van de schuldeisers gebaseerd op
onrechtmatige daad." Op deze wijze kan dus behoud van onderneming
en werkgelegenheid worden belemmerd.

Er bestaan nauwelijks regels die de samenloop van vorderingen van de
curator en de individuele schuldeisers regelen, Een samenloopregel kan
gevonden worden in art. 21 Inv. Hierin wordt aangenornen dat op basis
van het algemene fiscale voorrecht van art. 21 Inv. dat in geval van
samenloop op grand van de WBA en WBF de vorderingen van de
Belastingdienst en het UWV voorrang zullen hebben boven de vordering
van de curator." Verder is in de Leidraad Invordering opgenomen dat
indien een rechtspersoon failleert, de Belastingdienst in beginsel contact
zoekt met de curator om af te stemmen wie tot aansprakelijkstelling zaI
overgaan, Verder is hierin bepaald dat de Belastingdienst afziet van
aansprakelijkstelling, indien de curator hiertoe overgaat. Hiermee beoogt
men een samenloop te voorkomen."

2.3 Omvang aantastinq doelen faillissementsproccdurc

Recent empirisch onderzoek naar samenloop van de individuele procedu-
res met de faillissementsprocedure ontbreekt nagenoeg voor alle ge-
noemde individuele procedures. Het is onbekend hoe vaak er sprake is

36 Op grond van de Wfsv.
37 Op grond van de Wfsv.
38 Zie o.a. p. 65 Vetter e.a, 2005. Tn Vetter e.a, 2005 worden nog twee vorderingen

genoemd: een op grond van de ketenaansprakelijkheid en een regresvordering
van een medebestuurder.

39 Art. 21 lnv. en Vetter e.a. 2005, nr. 421. Art. 21 Inv. houdt in: lid 1: '5 Rijks
schatkist heeft een voorrecht op aile goederen van de belastingschuldige; Lid 2:
Het voorrecht gaat boven alle andere voorrechten met uitzondering van die van
de artikelen 287 en 288 onder a , alsmede dat van artikel 284 van Boek 3 van
bet Burgerlijk Wetboek voor zover de kosten zijn gernaakt na de dagtekening
van het aanslagbiljet. Het voorrecht gaat tevens boven pand, voor zover het
pandrecht rust op een zaak als is bedoeld in artikel 22, derde lid, die zich op de
bodem van de belastingschuldige bevindt en regen inbeslagneming waarvan der-
den zich op die grond niet kunnen verzetten. Het behoudt deze rang in geval van
faillissement van de belastingschuldige of toepassing ten aanzien van hem van
de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, ongeacht of tevoren inbeslag-
neming heeft plaatsgevonden.

40 LInv., par. I, lid 3, bij art. 36. en Vetter e.a. 2005, p. 421.
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van sam enloop en in hoeverre die samenloop de doelen van de faillisse-
mentsprocedure aantast. Wij weten niet hoe vaak en in hoeverre de
pand- en hypotheekhouder van hun rechten gedurende faillissement
gebruik maken en hoe vaak en in hoeverre dit de doe len van de faillisse-
mentsprocedure heeft aangetast. Noch zijn wij ervan op de hoogte hoe
vaak de individuele schuldeisers gedurende het faillissement derden
aanspreken en in hoeverre dit de doelen van de faillissementsprocedure
aantast."

De jurisprudentie kan hieraver geen goed beeld geven. Het gaat niet
aileen om procedures, maar ook om schikkingen." Daarbij komt dat
diverse procedures niet altijd synchroon lopeno Er bestaat weliswaar enig
empirisch onderzoek - zjj het gedateerd - naar de samenloop tussen de
bevoegdheid van de Belastingdienst om een bestuurder aan te spreken
gedurende het faillissement op grand van art. 36 Inv. en de bevoegdheid
van de curator om een bestuurder aan te spreken. Dit onderzoek dateert
uit de eind jaren tachtig en de begin jaren negentig. Het is een verken-
nend onderzoek door het waDe in 1989 naar de werking van de WBA en
WBF:J Hieruit blijkt dat de Belastingdienst in een relatief groot aantal
gevallen overgaat tot aansprakelijkstelling bij bestuurders van failliete
rechtspersonen op grand van de WBA. Uit dit onderzoek bleek dat de
Belastingdienst naar schatting in circa 250 gevallen per jaar hiertoe
overging bij bestuurders van failliete rechtspersonen en in hetzelfde
aantal gevallen bij bestuurders van niet failliete rechtspersonen." In
verreweg de meeste gevallen wordt regen de aansprakelijkstelling be-

41 Op basis van de arresten Lunderstadt/De Kok en Sobi/Hurks van de Hoge Raad
van 21 december 2001 (NJ 2005, 95 en 96) en op grond van het Beklamel arrest.
Het onderzoek van Knegt e.a. 2005 ziet hier niet op (onderzoeksvraag B bijvoor-
beeld, richt zieh niet op de aeties van de individuele sehuldeisers ( zie p. 6 en 7
Knegt e.a.)).

42 Zie o.a. ook G.S.E. Dorio, 'WBA en WBF: aspeeten van samenloop,' Tv] 2000, p.
86.

43 A1s onderzoeksbron zijn de destijds bestaande gegevensverzamelingen gehan-
teerd. Daarnaast is gesproken met een aantal personen uit kringen die bij de uit-
veering van die wetten betrokken zijn (Cozijn 1989, p. 3).

44 Volgens de onderzoekers: 'Het aansprakelijk stellen op grond van de WBA komt
nog betrekkelijk weinig voor, en dan nog hoofdzakelijk in gevallen waarin geen
rechtsgeldige melding had plaatsgevonden. Over 1987 en 1988 tezamen werd
door de ontvangers der rijksbelastingen in totaal in 159 gevallen een verzoek ge-
rieht aan de inspeeties om een boekenonderzoek in te stellen met het oog op on-
behoorlijk bestuur en zo mogelijk tot aansprakelijkstelling over te gaan, en in
1242 gevallen om over te gaan tot aansprakelijkstelling, omdat niet gemeld was.
(Voor 1987 bedroegen deze aantallen resp. 79 en 262). In totaal was in 1025 ge-
vallen tot aansprakelijkstelling overgegaan' (Cozijn 1989, p. 4, o.a. noot 4). En:
'[ ... J In een zeer groot deel van de gevallen (sommige informanten gaven op dat
het om meer dan de helft ging) vond de aansprakelijkstelling plaats bij bestuur-
ders van failliete reehtspersonen' (Cozijn 1989, p. 5).
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zwaar of beroep aangetekend. In al deze gevallen was de betrokken
vordering weI bij de faillissementscurator ingediend, maar geen van de
informanten had ook maar een keer meegemaakt dat de curator had
overwogen zeIf tot aansprakelijkstelling op grond van de WBF over te
gaan." Oit onderzoek kan wellicht wei een indicatie geven voor de
huidige samenloop.

3 Conclusies en aanbevelingen

Gedurende de faillissementsprocedure bestaan er in zekere zin vier
parallelle verhaalsprocedures: een collectieve (de faillissernentsprocedure)
en drie individuele. In de faillissementsprocedure staat het belang van de
gezarnenlijke schuldeisers en het behoud van ondememing en werkgele-
genheid voorop en in de individuele procedures staat het individuele
belang van de agerende schuldeiser (pand- en hypotheekhouder, zeker-
heidsgerechtigde, Belastingdienst danweI de overige individuele schuldei-
sers) voorop.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat een oorzaak van het in kJeine mate
bereiken van de doelen van de faillissementsprocedure kan zijn dat de
faillissementsprocedure dient te concurreren met deze individuele ver-
haalsprocedures.

45 Cozijn 1989, p. 4. Aansprakelijk stellen op grond van de WBF komt blijkens de
door de onderzoekers tijdens dit onderzoek gevoerde gesprekken nauwelijks
voor. Geen van de curatoren met wie aanvankelijk was gesproken, had in zijn
praktijk ook maar een enkel keer overwogen om de haalbaarheid van een even-
tuele aansprakelijkstelJing te onderzoeken. Ais belangrijkste redenen werden
daarvoor genoemd dat er in de meeste gevallen toch niets bij de bestuurders te
halen zou zijn, en er tegenover de kosten van een tijdrovend en dus kostbaar
onderzoek geen revenuen zouden staan. Bovendien zou, zo er al geld bij de be-
stuurders te halen viel, dit door de voorrangsregeling toch bij de Belastingdiensr
en het UWV terechtkornen, en die zouden op grond van de WBA zelf tot aan-
sprakelijkstelling kunnen overgaan. Ook geen van de gesprekspartners bij de Be-
lastingdienst, bedrijfsverenigingen en bedrijfspensioenfondsen konden gevallen
noemen waarin een curator op grond van de WBF tot aansprakeJijkstelling was
overgegaan (Cozijn 1989, p. 6). Over het contact tussen de Belastingdienst en
faillissementscuratoren werd nog opgemerkt dat het van belang is dat waar het
(bestuurders van) een failliete rechtspersoon betreft, am dezelfde reden van be-
lang is dat de uitvoerders van de WBA contact opnemen met de curator als uit-
voerder van de WBF. Opvallend vol gens de onderzoekers is dat aile
gesprekspartners wei zeiden in deze gevallen hun vordering bij de curator in te
dienen, maar dat niet ieder de curator benaderde met de vraag of deze overwoog
de bestuurders op grond van de WBF persoonJijk aansprakelijk te stellen (Cozijn
1989, p. 25).
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Gebleken is dat zowel ten aanzien van het vermogen van de schuldenaar
als ten aanzien van het vermogen van derden onder omstandigheden de
belangen van de individuele schuldeisers kunnen strijden met de belan-
gen van de faillissementsprocedure. In die gevallen zijn de individuele
schuldeisers - met name de separatist en de Belastingdienst - in de regel
vrij hun belangen na te streven zonder rekening te hoeven houden met
de collectieve belangen.

Het gevoelen is dat de overige verhaalsprocedures buiten het faillisse-
ment de doelen van de faillissementsprocedure substantieel kunnen
aantasten. Zo verdedigt de Belastingdienst met hand en tand het bodem-
recht, blijkt uit eerder onderzoek dat de Belastingdienst veelvuldig
gebruik maakt van haar bevoegdheid om een bestuurder aansprakelijk te
stell en op de voet van art. 36 Inv. en stelt de bank dat zij een hoge
recovery rate heeft.

Er is echter nimmer onderzoek gedaan naar de omvang van de samen-
loop, de werking van de huidige samenloopregel zoals staat in de Lei-
draad invordering" en de aantasting hierdoor van de doelen van de
faillissementsprocedure. Het is van belang dat dit gebeurt alvorens de
wetgever samenloopregels maakt.

Indien uit onderzoek blijkt dat de samenloop een wezenlijke invloed heeft
op de doelen van de faillissementsprocedure dan zijn samenloopregels
aan de orde. Bij het maken van deze regels dient de wetgever zowel de
belangen van de individuele schuldeisers als van de faillissementsproce-
dure in acht te nemen.

Een onderwerp waarover eventuele samenloopregels uitsluitsel dienen te
geven is of en onder welke omstandigheden een individuele verhaalspro-
cedure onder het beheer danwel toezicht van de faillissementsprocedure
dient te vall en. Bovenal dienen de regels effectief en efficient te zijn. De
regels dienen er niet toe te leiden dat de kosten de baten ervan over-
schrijden.

In dit kader beveel ik nader onderzoek aan naar de effect en van samen-
loop alvorens we de (verstrekkende) voorstellen van Commissie insolven-
tierecht die betrekking hebben op samenloop aannemen. Zij heeft in haar
advies van 29 juni 200647 geadviseerd dat de positie van onder meer de
pand- en hypotheekhouders dient te veranderen in die zin dat indien de
onderneming wordt voortgezet, in beginsel de curator een zelfstandige

46 LInv., par. 1, lid 3, bij art. 36. en Vetter e.a. 2005, p. 42 \.
47 Zie Advies van de Cornmissie insolventierecht van 29 juni 2006, p. 6, nr. 9.
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bevoegdheid krijgt om de met pand of hypotheek belaste goederen te
gel de te maken. Verder heeft zij geadviseerd dat de curator de opbrengst
minus, een bij of krachtens de wet vast te stellen bijdrage, dient af te
staan aan de pand- of hypotheekhouder of zekerheidsgerechtigde. Voorts
schrijft zij hierin dat teneinde de kans op een succesvoUe continuering
van de ondememing te vergroten, gedurende de afkoelingsperiode het
voorontwerp aan de curator onder bepaalde voorwaarden de bevoegdheid
toekent tot gebruik van inventaris en verbruik van voorraden, ook
wanneer derden rechten op deze zaken hebben, Ook heeft de curator
onder omstandigheden de bevoegdheid tot vervreemding van deze
zaken." Tot slot stelt de Commissie insolventierecht voor de curator
exclusief bevoegd te maken de zogenoemde Peeters/Gatzen vordering in
te stellen."

Het invoeren van dergelijke ingrijpende wijzigingen zonder nader
onderzoek kan leiden tot contraproductieve wetgeving, Ter illustratie
hiervan bespreek ik laatstgenoemd punt van het voorstel van de Com-
missie insolventierecht. Uit de onderzoeksresultaten van hoofdstuk vier
blijkt dat een curator in zeer klein percentage van de faillissementen
waarin er sprake is van schuldeisersbenadeling, een vordering wegens
schuldeisersbenadeling instelt en dat dit in een nog kleiner percentage
succesvol is. Het voorstel van de Commissie insolventierecht neemt het
recht van de individuele schuldeisers af, zonder dat duidelijk is of de
curator van het recht om een derde aansprakelijk te stell en gebruik zal
maken. Bovenal is het volstrekt onbekend in hoeverre er sprake is van
samenloop en als er sprake is van samenloop, in hoeverre dit de doelen
van de faillissementsprocedure aantast. Voorts blijft het mogelijke
positieve effect van dit recht van de individuele schuldeiser op de doelen
van de faillissementsprocedure onbesproken. Het voordeel van dit recht
bij de individuele schuldeiser is dat indien de schuldeiser met succes zich
beroept op de derde, en de curator zelf geen vordering instelt, de vorde-
ring van die schuldeiser (gedeeltelijk) tenietgaat. In dat geval zullen de
gezamenlijke schuldeisers juist zijn gebaat indien zij als gevolg hiervan
een hogere uitkering krijgen.

Het is overigens opmerkelijk dat de Commissie insolventierecht van
mening is dat de positie van de gewone schuldeiser dient te worden
versterkt en de preferenties van de Belastingdienst dienen te worden
afgeschaft," maar dat zij vervolgens de bevoegdheid van de Belasting-
dienst om bestuurders aansprakelijk te stellen op de voet van art. 36 lnv.

48 lie Advies van de Commissie insolventierecht van 29 juni 2006, p. 4.
49 lie Advies van de Commissie insolventierecht van 29 juni 2006, nr. 5, p. 5.
50 lie o.a. Advies van de Commissie insolventierecht van 29 juni 2006, nr. 10, p. 6.
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onbesproken laat. Gelet op de belangen van de gezamenlijke schuldeisers
en van behoud van onderneming en werkgelegenheid dient in nader
onderzoek aandacht te worden geschonken aan de vraag of de bevoegd-
heid van de Belastingdienst op grond van art. 36 Inv. ongemoeid dient te
blijven. Ter zake van de bevoegdheid van de Belastingdienst merk ik op,
dat in de huidige maatschappelijke verhoudingen het moeilijk verdedig-
baar is dat de superpreferente Belastingdienst tevens als enige schuldeiser
tijdens het faillissement het instrument van bestuurdersaansprakelijkheid
behoudt en de andere schuldeisers dit instrument bij het uitspreken van
het faillissement verliezen," terwijl dit instrument de belangen van de
faillissementsprocedure kan aantasten. Een ander aandachtspunt van
nader onderzoek is: in hoeverre wordt de verhaalspositie van de bestuur-
der in de faillissementsprocedure aangetast doordat de Belastingdienst
gebruik maakt van de WBA, voor of tijdens de faillissementsprocedure.

51 Op grond van bet arrest Den Toom/De Kreek (HR 7 september 1990, NJ 1991,
52) is de vordering van de curator ex art. 2:248 BW ook niet voor overdracht
aan een derde (scbuldeiser) vatbaar. Zie voor een bespreking van dit arrest ook
R.J. van Galen, Beslissingen omtrent het instellen en voeren van een procedure
wegens onbehoorlijk bestuur, in: Onbehoorlijk bestuur in net insoluentierecht,
R.D. Vriesendorp (red.), Insoladjaarbundel 1997, KJuwer 1997, p. 53-63.
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Focus op de informele reorganisatie

Een onderneming in financiele moeilijkheden kan zijn problemen op drie
manieren oplossen: door middel van een informele reorganisatie, een
surseance van betaling of een faillissementsprocedure.' Over de surseance
van betaling was bekend dat dit fenomeen in aantal zeer beperkt is en
dat een surseance van betaling vee!vuldig eindigt in een faillissement.'
Voordat dit onderzoek was verricht,' ging men ervan uit dat in de
faillissementsprocedure de werkgelegenheid een belangrijke rol speelde.
Tevens dat de faillissementsprocedure relatief gezien effectief werkte, in
die zin dat een groot deel van de ondernemingen - al dan niet gedeelte-
lijk - behouden bleef. Uit het onderzoek is gebleken dat de effectiviteit
en het maatschappelijke belang van de faillissementsprocedure zwaar is
overschat en dat van de informele reorganisatie is onderschat.

De vraag die nu rijst is of de wetgever zijn pijlen niet beter kan richten
op de informele reorganisatie. Het lijkt dat juist in deze procedure de
meeste winst valt te behalen op het gebied van behoud van onderneming
- en daarmee werkgelegenheid - en hoge recovery rates voor diverse
schuldeisers. De wetgever houdt zich momenteel bezig met toezicht in de
formele procedures,' echter de vraag naar onafhankelijk toezicht in de

Strikt genomen kan door natuurlijke personen die een onderneming drijven ook
neg gebruik worden gemaakt van de schuldsaneringsregeling natuurJijke perso-
nen zoals geregeld in titel Ill van de Faillissementswet.

2 Zie tabel 2.3. op p. 36 van A.M. van Amsterdam, lnsoluentie in economisch
perspectiej(cliss. A'dam (VU), Den Haag 2004). Ik laat deze procedure verder bui-
ten beschouwing.

3 Gepubliceerd o.a. in Luttikhuis 2006a, Luttikhuis 2006b, Luttikbuis 2007 en
Luttikhuis- Timmermans 2007.

4 De wetgever heeft recentelijk weliswaar aandacht geschonken aan de informele
reorganisatie [zie o.a. MDW-Eindrapport 200] p. 62-63, hier spreekt de MDW-
Werkgroep over het bevorderen van minnelijke oplossingen in zijn algemeenheid
omdat dit sneller is en minder kost. Daamaast doet de werkgroep de aanbeve-
ling: 'De werkgroep juicht de ontwikkeling van de markt voor aIternatieve con-
flictoplossing toe en zou het een positieve ontwikkeling vinden als zich binnen
deze markt partijen zouden ontwikkelen die zich volledig bekwamen in de bege-
leiding van debiteuren en crediteuren in de richting van insolventieakkoorden.'
In het MDW-Discussiememorandum (p. 36) merkt de MDW-Werkgroep op dat er
weinig bekend is over de fase voor het failIissement en dat daar onderzoek naar
gedaan dient te worden. In het Advies van de Commissie insolventierecht d.d. 29
juni 2006 (p. 8) worden voor het eerst enkele aanbevelingen omtrent de inhoud
van de informele reorganisatie gedaan), maar blijft zich voora! concentreren op
de formele insolventieprocedures. Zie hoofdstuk vijf.
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informele reorganisatie lijkt pregnanter, Momenteel hebben in deze
procedure de belangrijkste schuldeisers - de huisbank en de Belasting-
dienst - vrij spel om hun individuele belangen voorop te stellen, al dan
niet ten koste van de belangen van de gezamenlijke schuldeisers, het
behoud van ondememing en werkgeJegenheid.

Voorts houdt de wetgever zich bezig met de positie van de werknemer in
de faillissementsprocedure. De wetgever beoogt misbruik van arbeidsrecht
met het oog op de positie van de werknemer in de faillissementsprocedu-
re te voorkornen.' De wetgever wil voorkomen dat bedrijven in financiele
moeilijkheden gebruik maken van de faillissementsprocedure vanwege
het feit dat momenteel in de faillissementsprocedure ander arbeidsrecht
van toepassing is dan buiten de faillissementsprocedure. Uit het onder-
zoek' blijkt dat de positie van de werknemer in het arbeidsrecht, zoals dat
geldt zonder dat er sprake is van een faillissementsprocedure, juist een
belemmering vormt in de informele reorganisatie.

In dit hoofdstuk doe ik verslag van het onderzoek naar de vragen: in
hoeverre bereikt de informele reorganisatie de aan de faillissementspro-
cedure gestelde doelen, hoe groot is het maatschappelijke belang van de
informele reorganisatie en kunnen wijzigingen in het toezicht en/of het
toepasselijke arbeidsrecht ertoe leiden dat de informele reorganisatie deze
doelen in meerdere mate bereikt. Het vangt aan met de onderzoeksvragen
en de stand van de wetenschap (§ 1), gevolgd door een bespreking van de
onderzoeksresultaten (§ 2). Het eindigt met conclusies en aanbevelingen
(§ 3).

1 Onderzoeksvragen en stand van de wetenschap

1.1 Onderzoeksvraqen

In dit hoofdstuk staan de voomoemde vragen centraal. De voor de
beantwoording van deze vragen gehanteerde onderzoeksmethoden staan
in bijlage twee.

Een insolvent bedrijf kan proberen buiten de kaders van de formele
procedures om met zijn schuldeisers overeenstemming te bereiken.

5 De Europese wetgever heeft de Nederlandse wetgever verplicht om maatregelen
te treffen om misbruik van faillissementsrecht met het oog op de rechtspositie
van de individuele werknemer te voorkomen. De Nederlandse wetgever heeft een
aantal voorlopige rnaatregelen hiertoe getroffen en beraadt zich over definitieve.
Zie hoofdstuk drie.

6 Zie hoofdstuk drie.
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Mogelijkheden zijn een herstructurering of verkoop van de activa, een
herstructurering van de passiva of combinaties van beide. In de informele
reorganisatie kan geen gebruik worden gemaakt van de faciliteiten die de
forme!e procedures hebben, zoals een moratorium op verhaalsactiviteiten
en het (dwanglakkoord.' Dit houdt bijvoorbeeld in dat iedere schuldeiser
dient in te stemmen met het saneringsvoorstel indien dit tevens een
herstructurering van de passiva behelst.

In Nederland is het vaak de bank die in nauw overleg met de schuldenaar
het initiatief neemt tot een dergelijke reorganisatie omdat de bank
traditioneel een be!angrijke rol spee!t bij de financiering van bedrijven.'
Dit is anders dan in bijvoorbeeld Engeland en de VS. Daar spelen aan-
deelhouders een prominente rol. In Nederland is het vooral de bank die
als (vreemdl vermogen verschaffer op de voorgrond treedt. De rest van de
schuldeisers van het bedrijf bestaat grotendeels uit handelsrelaties en
uiteraard de Belastingdienst, Voorts speeJt in Nederland het fenomeen
van de huisbank: de bank streeft naar een monopoliepositie binnen de
ondememing, in die zin, dat de bank dan aile kredietlijnen en -
faciliteiten voor haar rekening neemt, met uitsluiting van andere ban-
ken." De huisbank heeft ter afdekking van het risico van de uitstaande
lening goederenrechtelijke zekerheidsrechten op een groot deel van de
activa van de onderneming gevestigd, Door dit alles heeft de bank veel
macht bij het zoeken naar een oplossing in geval een bedrijf in financiele
problemen geraakt. In de praktijk best de bank in samenspraak met het
bedrijf er veelvuldig voor om eerst zander gebruikmaking van de faillis-
sementsprocedure of de surseance de insolvente onderneming te begelei-
den bij het saneren en het reorganiseren, Formee! is het uiteraard het
bestuur van het insolvente bedrijf die dergelijke beslissingen neemt, maar
als een bedrijf in zwaar weer verkeert, neemt het deze beslissing onder
invloed van de huisbank.

Er bestaan verschillende definities van informele reorganisatie. Adriaanse
definieert informele reorganisatie als: 'een reorganisatietraject dat zich
afspeelt buiten wettelijke kaders en als doe! heeft het herstellen van de

7 vgl. HR 12 augustus 2005, NJ 2006,30 (Payroll).
8 In deze bespreking beperk ik mij tot MKB-bedrijven. MKB-bedrijven kennen een

andere kapitaalstructuur dan de grotere, beursgenoteerde vennootscbappen met
verspreid aandelen- en schuldkapitaal en daarmee ook andere hoofdrolspelers in
een informele reorganisatie. In Nederland bestaan maar weinig grote bedrijven.
Voor een toelichting op het onderscheid tussen de twee verschillende beheers-
structuren bij MKB-bedrijven en grote bedrijven en zogenaamde creditor-
oriented en debtor-oriented insolventiesystemen, zie ook S.M. Franken, 'Insol-
ventierecht als een corporate governance mechanisme', OndeTnemingsTecht,
2005, 14.

9 Zie Van Amsterdam 2004, p. 195 en de aldaar genoemde voetnoten.
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gezondheid van een onderneming in financiele moeilijkheden binnen
dezelfde juridische entiteit'." Van Amsterdam spreekt over 'stille sursean-
ce'" en definieert dit als voIgt: 'Stille surseance ziet op de periode dat een
onderneming in behandeling is bij de afdeling Bijzonder Beheer van een
bank. De stille surseance eindigt door succesvolle doorstart van een
ondememing waarbij het dossier van de client weer wordt overgedragen
aan de lokale vestiging van een bank, of eindigt door het toekennen van
(de formele) surseance of het uitspreken van het faillissement'." In dit
onderzoek spreek ik over de informele reorganisatie en volg ik deze
definitie van Van Amsterdam.

1.2 Stand van de uietenschap

De informele reorganisatie in Nederland is nog grotendeels onontgonnen
gebied. Er bestaan een aantal empirische onderzoeken die gerelateerd
zijn, maar niet naar de door mij gestelde onderzoeksvragen. Zo heeft Van
Amsterdam onderzoek verricht naar het belang van de kwaliteit van het
management bij de informele reorganisatie, naar het aantal succesvolle
informele reorganisaties en naar de rol van de ondememer, curator,
accountant en banken bij insolvente ondernemingen." Adriaanse heeft
een exploratief onderzoek verricht naar varianten van minnelijke oplos-
singen in de praktijk ter voorkoming van surseances van betaling en/of
faillissementen van Nederlandse ondernemingen, alsmede of er in de
praktijk knelpunten zijn die kunnen worden weggenomen, al of niet met
nieuwe wetgeving." Couwenberg heeft een casestudie verricht naar vier
bedrijven in financiele problemen, waaronder een bedrijf dat zijn pro-
blemen oplost door een informele reorganisatie." Deze casestudie kan
volgens Couwenberg niet als representatief worden gezien voor bedrijven
in financiele rnoeilijkheden." Verder heeft Couwenberg recent onderzoek
gedaan naar mogelijke financiele en operationele maatregelen met het
oog op succesvolle informele reorganisaties." Verder bestaan er geen

10 Adriaanse e.a. 2004, p. 20.
II Van Amsterdam 2004, p. 3 e.v.
12 Van Amsterdam 2004. p. 3.
13 Van Amsterdam 2004, p. 13. e.v.
14 Adriaanse e.a. 2004, p. 22. Zie ook Adriaanse 2005. Hij betrekt 35 ondernernin-

gen in financiele moeilijkheden.
15 Couwenberg 1997, o.a. p. 258.
16 Couwenberg 1997, p. 258.
17 Couwenberg - De Jong 2005, p. 139. Zij spreken niet over informele reorganisa-

tie, maar over een ondememing in financiele moeilijkheden die onder bijzondere
begeleiding van het hoofdkantoor van de huisbank bebben gestaan. Onder een
ondememing in financiele moeilijkheden verstaan zij: een ondememing waar-
van de huisbank heeft besloten dat de financiele situatie aanleiding heeft gege-
ven om tot een intensivering van de begeleiding over te gaan (Couwenberg - De
Jong 2005, paragraaf 2). Het onderzoek betreft 73 ondememingen. 51 daarvan
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literatuurstudies die de door mij geformuleerde onderzoeksvragen
bespreken. Er bestaan wei enkele literatuurstudies die de informele
reorganisatie (mede) als onderwerp hebben, maar deze zien vooral op de
relatie tussen de informele reorganisatie en de formele insolventieproce-
dures."

2 Onderzoeksresultaten

2.] Maatschappelijk belang

Als indicatoren voor het maatschappelijke belang hanteer ik in dit
onderzoek de bedrijfsgrootte en de hoeveelheid informele reorganisaties
die jaarlijks plaatsvinden, de hoeveelheid werknemers die daarbij zijn
betrokken en die hun baan behouden en hoe vaak er sprake is van
behoud van ondememing. Het is onbekend hoeveel bedrijven jaarlijks
informeel reorganiseren en wat de bedrijfsgrootte van deze bedrijven is.
Adriaanse heeft hiervan een schatting gemaakt. Hij schat het aantal
informe1e reorganisaties op 24.500 per jaar." Het aantal werknemers dat
betrokken is bij een informele reorganisatie en al dan niet hun baan
behoud en het behoud van ondememing komt aan de orde bij de bespre-
king van de doelen.

2.2 Doelen

Vooropgesteld dient te worden dat de informele reorganisatie een heel
ander karakter heeft dan de formele insolventieprocedures. Zo is de
faillissementsprocedure gericht op drie doelen: maximalisatie van
opbrengsten ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers, behoud van
onderneming en werkgelegenheid. De informele reorganisatie speelt zich
af buiten de wettelijke kaders. De informele reorganisatie is niet gericht

betreffen ondememingen in financiele moeilijkheden die onder bijzondere bege-
leiding van het hoofdkantoor van de huisbank hebben gestaan en die niet in
faillissement of surseance zijn geraakt. Tevens betreft het onderzoek 22 onder-
nemingen die in faillissement zijn geraakt en die daarvoor zijn begeleid door de
bank.

18 Zie o.a. Franken 2006, Boot - Ligterink 2000a en 2000b. Dit valt buiten het
bestek van mijn onderzoek (zie hoofdstuk I).

19 'Het aantal reorganisaties dat jaarlijks plaatsvindt in Nederland, is rnoeilijk te
meten aangezien deze proeessen in [relatieve] stilte plaatsvinden en niet worden
geregistreerd, Een voorziehtige scharting, gebaseerd op succespercentages van
banken en faillissementscijfers over de periode 2002-2003 en over 2003-2004
leidt echter tot een uitkomst van bijna 23.000 inforrnele reorganisaties in 2002
en 26.000 in 2003', Adriaanse e.a. 2004, p. 11 en 12 en Adriaanse 2005, p. 150
en p. 124. Adriaanse plaatst hierbij de kanttekening dat het om een schatting
gaat.
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op voornoemde collectieve doelen, maar op de individuele belangen van
de diverse belanghebbenden, De belangrijkste belanghebbenden hiervan
zijn de huisbank en de Belastingdienst. Zij hebben beide een informatie-
voorsprong boven de andere belanghebbenden. De Belastingdienst op
grond van de WBA, indien het gaat om een informele reorganisatie van
een rechtspersoon. Indien er geen sprake is van een rechtspersoon, heeft
de Belastingdienst een informatievoorsprong doordat hij jaarlijks de IB
aangiften verkrijgt van de vennoten en van de eigenaren van eenmans-
zaken en periodiek de OB aangiften van bedrijven. Door deze inforrnatie
is hij op de hoogte van de financiele situatie van het bedrijf. De huisbank
heeft een informatievoorsprong doordat zij periodiek van de bedrijven
financiele rapportages ontvangt in het kader van haar kredietrelatie en/of
verzoeken om aanvullende financiering. De belangen van de bank en de
Belastingdienst kunnen strijden met de collectieve belangen,

Aan de hand van het empirische onderzoek van Van Amsterdam zal ik de
vraag beantwoorden of in de inforrnele reorganisatie de doelen van de
faillissementsprocedure worden bereikt.

De Nederlandse banken claimden altijd dat zij met de informele reorgani-
satie een reddingspercentage hadden van 75% tot 80% van de insolvente
ondernerningen." Het toetsen van dit succespercentage was onderdeel
van het onderzoek van Van Amsterdam." Hiertoe heeft hij eerst een
onderscheid gemaakt tussen 'succes voor de bank' en 'succes voor de
rnaatschappij'." Kort gezegd heeft hij succes voor de bank als volgt
gedefinieerd: een groot deel van de schuld van de bank wordt voldaan."
Er is volgens Van Amsterdam sprake van een succes voor de maatschap-
pij indien de onderneming al dan niet na reorganisatie, waaronder mede
begrepen verkoop of afstoting van onderdelen, blijft bestaan en een
zinvolle bijdrage levert aan het economische verkeer. Dit betekent dat in
dat geval gedwongen ontslagen (anders dan op beperkte schaal) uitblij-
ven, schuldeiseres (voor een belangrijk deel) worden voldaan, leveranties

20 lie o.a. H.Visser, 'De curator en de financier', TvI1999.
21 lie Van Amsterdam 2004, p. 15. lijn onderzoek beperkt zich nadrukkelijk tot

het MKB-segment. Als reden hiervan noemt hij dat bij grote ondernemingen een
zuiver beeld ontbreekt omdat de besluitvorming sterk wordt bepaald door poli-
tiek en publicitaire overwegingen, Ten tweede omdat slechts 1 procent van de
Nederlandse ondernemingen valt in de categorie grote bedrijven, de rest valt in
het MKB-segment.

22 lie Van Amsterdam 2004, p. 229.
23 lie Van Amsterdam 2004, p. 229. Hij onderscheidt twee banken: bij de ene bank

wordt als succes gehanteerd als her krediet integraal is afgelost of als alle zeker-
heden zijn uitgewonnen en er geen afboeking hoeft plaats te vinden (Betabank).
De andere bank definieert succes als minimaal 70% van het verstrekte krediet
uiteindelljk wordt voldaan (Alphabank].
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aan afnemers zijn gewaarborgd en ook andere belanghebbenden of
stakeholders hun relatie met de onderneming vrijwillig en naar tevreden-
heid kunnen voortzetten."

Uit zijn onderzoek blijkt dat de succesfactor voor de bank inderdaad ligt
tussen 72% tot 81%. Dit bevestigt het succespercentage zoals door de
bank geclaimd. Maar het succespercentage voor de maatschappij Iigt
beduidend lager, dit ligt tussen 48% tot 61%.25

Uit het onderzoek van Van Amsterdam blijkt voorts dat in 48% tot 61%
van de informele reorganisaties de recovery rates van de diverse
schuldeisers hoog zijn omdat in die percentages de schuldeisers (voor een
belangrijk dee!) worden voldaan." Voorts kan men hieruit afleiden dat de
diverse soorten schuldeisers in ten minste 48% tot 61% van het aantal
informele reorganisaties een uitkering krijgen. Uit zijn onderzoek kan ik
niet afleiden hoe hoog de recovery rates zijn van de diverse soorten
schuldeisers van het totale aantal informele reorganisaties en hoe hoog
het totale aantal informele reorganisaties is waarin de schuldeisers een
uitkering krijgen. Onbekend is ook hoe hoog de recovery rates zijn van
de diverse soorten schuldeisers indien er geen sprake is van een succes-
volle informele reorganisatie. Ik ga in mijn onderzoek ervan uit dat
indien er geen sprake is van een succesvolle informele reorganisatie het
bedrijf in faillissement geraakt en dat de recovery rates van de schuldei-
sers dan gelijk zijn aan de recovery rates in de faillissementsprocedure.
Indien ik de recovery rates van de informele reorganisatie vergelijk met
die van de faillissernentsprocedure dan zijn die van de informele reorga-
nisatie beduidend hoger. In de faillissementsprocedure is de recovery rate
van de concurrente, de overige preferente, de Belastingdienst, het UWV
zijn 3,2% resp. 6,3% resp. 9,6% resp. 11,5%. De recovery rate van de
huisbank in een faillissement is onbekend.

Uit het onderzoek van Van Amsterdam is op te maken dat er in 48% tot
61% van de informele reorganisaties sprake is van behoud van (een deel
van) onderneming, maar niet of er sprake is van een akkoord, een
(gedeeltelijke] doorstart of al dan niet een combinatie van beiden. Uit zijn
onderzoek bJijkt dat er in 48% tot 610/0 van de informele reorganisaties
sprake is van de situatie dat (een groot deel van) de werknemers hun
baan behouden. Hiermee kan ik niet de vraag beantwoorden of er in de
informele reorganisatie sprake is van behoud van werkgelegenheid,

24 Zie Van Amsterdam 2004, p. 230.
25 Zie Van Amsterdam 2004, p. 236.
26 Zie Van Amsterdam 2004, p. 230.
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2.3 Wijzigingen ter verbetering informele reorganisatie

2.3.1 Arbeidsrecht

Uit bet door mij verrichte literatuuronderzoek en theoretische onderzoek
zoals uiteengezet in hoofdstuk drie, blijkt dat bet arbeidsrecht in de
informele reorganisatie een belemmering vormt." Het huidige arbeids-
recht is, kort gezegd, gebaseerd op de belangen van de werkgever
tegenover de werknemer. Het geldende arbeidsrecbt miskent dat indien
bet gaat am bedrijven in financiele moeilijkheden, de belangen van de
werknemers op een andere wijze dienen te worden gediend en dan oak de
belangen van de scbuldeisers in acht dienen te worden genomen. Het
huidige arbeidsrecbt kent geen faciliteiten voor bedrijven in financiele
moeilijkheden ten aanzien van bet beeindigen van arbeidsovereenkom-
sten, waarbij het rekening wordt gehouden met de gewijzigde belangen
van de werknemers indien een bedrijf in financiele moeilijkheden ver-
keert en met de belangen van de scbuldeisers. Hierdoor kan bet arbeids-
recht juist contraproductief werken in een informele reorganisatie. Het
kan een informele reorganisatie belemmeren en een bedrijf noodzaken
gebruik te maken van bet faillissement am (een deel van) zijn onderne-
ming te laten doorstarten. In een faillissement kunnen arbeidsrelaties met
overtollige werknemers snel worden opgezegd. Bijvoorbeeld indien bet
bedrijf over onvoldoende financiele middelen beschikt am de ontslagver-
goedingen te voldoen en/of niet spoedig genoeg de arbeidsovereenkom-
sten kan beeindigen, Voorts kan deze lacune tot gevolg hebben dat de
onderneming van een bedrijf in zijn geheel niet in staat is am te overle-
yen, ook niet door mid del van een doorstart in een faillissement."

In boofdstuk drie beb ik aan de band van bet creditors' bargain model
van Baird en Jackson, dat ik heb aangepast aan de Nederlandse situatie,
bepleit een onderscheid te maken tussen bet recbt ten aanzien van bet
opzeggen van arbeidsovereenkomsten bij bedrijven in financiele moei-
lijkheden en bij bedrijven zander moeilijkheden. Bij een bedrijf zander
moeilijkheden kunnen de belangen van de werknemer en de werkgever
centraal blijven staan en gaat bet am een afweging van bun belangen,
Bij bedrijven in moeilijkheden daarentegen dient bet arbeidsrecbt reke-
ning te bouden met de gewijzigde belangen van de werknemers en de
belangen van de scbuldeisers.

27 Zie ook mijn bijdrage: 'Onderneming insolvent: onderscheid arbeidsrecht in
solvent en insolvent recht noodzakelijk!', Tv! 2005.

28 Dit wordt ondersteund door empirisch onderzoek. Hieruit blijkt dat ontslagbe-
scherming van werknemers een belangrijk knelpunt kan vormen bij informele
reorganisaties. Zie Adriaanse e.a. 2004, p. 110 e.v.
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2.3.2 Toezicht

Uit het onderzoek van Van Amsterdam blijkt dat de succesfactor voor de
bank ligt tussen 72% tot 81% en het succespercentage voor de maat-
schappij Jigt op 48% tot 61%.29 Er is derhalve een wezenlijk verschil
tussen de succesratio's van de bank en van de maatschappij. Hieruit blijkt
dat het individuele belang van de bank niet altijd parallel loopt met het
collectieve belang van de procedure.

De informele reorganisatie is gericht op de individuele belangen van de
afzonderJijke deelnemers en niet op de collectieve doelen. In tegenstelling
tot de formele insolventieprocedures, ontbreekt in de informele reorgani-
satie iedere vorm van toezicht op het behalen van de collectieve doelen.
In de faillissementsprocedure is er een uitvoerig stelsel van checks en
balances. Een onpartijdige curator beheert en de schuldeisers en de r-c
controleren." In de informele reorganisatie is het meestal de huisbank die
feitelijk de regie heeft, maar waarop geen toezichthoudende taak rust.
Door haar informatievoorsprong is zij doorgaans eerder op de hoogte van
de insolvente situatie van een bedrijf dan de andere schuldeisers. Er is
geen toezicht of de huisbank de drie genoemde doelen in acht neemt.

Een vergelijkbare voorsprong geldt voor de Belastingdienst. Door zijn
informatievoorsprong is hij, net als de huisbank, eerder op de hoogte van
de insolvente situatie dan de andere schuldeisers. De Belastingdienst
heeft deze informatievoorsprong op grond van art. 36 Inv. en op grond
van het feit dat hij, net als de bank, een grondig inzicht kan hebben in de
financiele positie van een bedrijf, Hierdoor kan hij in een vroeg stadium
overgaan tot het gebruik van zijn bodemlvoorlrecht danwel aansprake-
lijkstelling van de bestuurders ten behoeve van zijn eigen vordering." Op
deze wijze kan zijn belang strijden met het collectieve belang van
belanghebbenden bij de informele reorganisatie."

Waar het ingrijpen door de huisbank meestal gericht is op een reorgani-
satie zullen bij een succesvolle bemoeienis die doelen van de collectieve
procedure ook worden bereikt. In bepaalde situaties echter kan het

29 Zie Van Amsterdam 2004, p. 236.
30 Zie hoofdstuk 5.
3! Oit kan de belangen van de andere belanghebbenden bij het reorganisatieproces

aantasten. Het kan zelfs de belangen van de andere schuldeisers in de faillisse-
mentsprocedure aantasten. Uit onderzoek is gebleken dat de curator in 30% van
de faillissementen van bedrijven die rechtspersoonlijkheid bezitten niet ageert
wegens gebrek aan verhaal.

32 De Belastingdienst streeft maatschappelijke belangen na. Ik bedoel met het
nastreven van individuele belangen: het streven na de belangen van de Belas-
tingdienst.
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individuele belang van de huisbank strijden met het collectieve belang,
bijvoorbeeld in het geval de liquidatiewaarde van de zekerheden vol-
doende is voor de voldoening van de vordering van de huisbank. De
huisbank kan geneigd zijn dan genoegen te nemen met de liquidatie-
waarde van de activa, terwijl de activa van de schuldenaar samen meer
waard zijn dan de som van de waarde van de afzonderlijke activa. Indien
bijvoorbeeld in een dergelijk geval een huisbank een verkoop going
concern tegenhoudt of bemoeilijkt, resulteert dit erin dat het belang van
de gezamenlijke schuldeisers wordt aangetast, Indien er geen sprake is
van een going concern verkoop, dan kan het belang van de gezamenlijke
schuldeisers worden aangetast omdat de huisbank niet geprikkeld is om
de goederen voor de hoogste prijs te verkopen of omdat dan het risico
bestaat dat de huisbank, ondanks dat er geen zicht is op verbetering,
tegen beter weten in de ondememing te lang laat doormodderen ten
koste van de andere schuldeisers.

3 Conclusies en aanbevelingen

Voor het onderzoek was verricht, was er weinig bekend over de omvang
van het maatschappelijke belang van de faillissementsprocedure en in
hoeverre de faillissementsprocedure de aan haar gestelde doelen bereikt.
Uit het onderzoek blijkt dat het maatschappelijke belang kleiner is dan
men veronderstelde en dat de faillissementsprocedure nagenoeg niet haar
doelen bereikt. De bedrijfsgrootte van de bij de faillissementsprocedure
betrokken bedrijven is klein. In driekwart van de gefailleerde bedrijven is
er sprake van een negatieve boedel. De recovery rates van de diverse
schuldeisers zijn laag. Er zijn weinig werknemers (in totaal: 19.253) in
dienst bij de gefailleerde bedrijven ten tijde van de faillietverklaring.
Verder toont het onderzoek aan dat er maar in zeer weinig gevallen
sprake is van behoud van ondememing (6,85%). Dit staat in contrast met
de onderzoeksresultaten uit eerdere onderzoeken. Hieruit bIijkt dat in
63% tot 66%33 van de gefailleerde bedrijven er sprake is van een door-
start.

Indien we het belang van de informele reorganisatie afzetten tegen het
onderzoek over het maatschappelijke belang van de faillissementsproce-
dure, dan blijkt dat het maatschappelijke belang van de informele
reorganisatie groter is dan verondersteld. Het geschatte aantal bedrijven
dat betrokken is bij informele reorganisaties is veel groter dan het aantal
bedrijven dat jaarlijks terecht komt in een faillissementsprocedure.
Tevens is de omvang van het aantal succesvolle reorganisaties ten

33 Zie hoofdstuk 2.
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opzichte van het aantal succesvolle doorstarts in faillissement veel groter
dan tot voor kort werd gedacht. In 2002-2003 hebben gemiddeld naar
schatting 24.500 informele reorganisaties per jaar plaatsgevonden." Uit
het onderzoek van Van Amsterdam blijkt dat 48% tot 6101? succesvol is.
Aan de hand van deze cijfers kan het aantal succesvolle informele
reorganisaties worden geschat. Op basis van een conservatieve schatting
komt het aantal succesvolle informele reorganisaties op de helft van
24.500, dit is 12.250. Dan is het aantal van 262 (gedeeltelijke) doorstarts
in faillissement maar 2% van het aantal succesvolle informele reorgani-
saties. Ret totale aantal werknemers dat betrokken is bij informele
reorganisaties is onbekend. Bekend is dat in 48% tot 61% van de infor-
mele reorganisaties gedwongen ontslagen (anders dan op beperkte schaal)
uitblijven. Dit maakt dat in de informele reorganisaties er relatief meer
werkgelegenheid blijft behouden dan in de faillissementsprocedures.
Daamaast krijgen in de informele reorganisaties de schuldeisers, die
immers allen moeten instemmen met het akkoord, vaker een uitkering.
Gelet op de definitie die Van Amsterdam hanteerde voor succes voor de
maatschappij blijkt dat in 48% tot 61% van de informele reorganisaties
de schuldeisers een (belangrijkl deel van hun vordering uitgekeerd
krijgen. Dit tegenover maar 8% (concurrent) resp. 10% (overig preferent)
resp. 30010 (UWV en Belastingdienst) in faillissement. In faillissement
blijkt de hoogte van de uiteindelijke uitkering ook zeer laag te zijn. De
recovery rates bedragen: 3,2% (concurrente schuldeisers) en 6,3% (overig
preferente schuldeisers) van 11,5% UWV en 9,6% [Belastingdienst]."

Dit alles maakt dat er in deze informele reorganisaties blijkbaar meer
ruimte bestaat voor het nastreven van de doelen: maximalisatie van de
opbrengsten, behoud van onderneming en daarmee werkgelegenheid. De
verwachting is dat dit belang in de toekomst aileen maar zal toenemen
nu de Commissie insolventierecht voornemens is in de nieuwe insolven-
tiewetgeving de invloed van de separatisten te beperken." Ret bankge-
domineerde systeem in Nederland met een relatieve concentratie van

34 'Het aantal reorganisaties dat jaarlijks plaatsvindt in Nederland, is moeilijk te
meten aangezien deze processen in (relatieve) stilte plaatsvinden en niet worden
geregistreerd. Een voorzichtige schatting, gebaseerd op succespercentages van
banken en faillissementseijfers over de periode 2002-2003 en over 2003-2004
leidt eehter tot een uitkornst van bijna 23.000 informele reorganisaties in 2002
en 26.000 in 2003', aldus J.A.A. Adriaanse. lie Adriaanse e.a. 2004, p. 11 en 12
en Adriaanse 2005, p. 150 en p. 124. Adriaanse plaatst hierbij de kanttekening
dat het om een sehatting gaat,

35 Van Amsterdam 2004, p. 229 e.v. Hij gebruikt als definitie 'succes voor de
maatschappij', Waarmee wordt bedoeld dat de ondememing al dan niet na reor-
ganisatie waaronder mede begrepen verkoop of afstoting van onderdelen, blijft
bestaan en een zinvolle bijdrage levert aan het eeonornisch verkeer (p. 230).

36 lie hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.3.
37 lie hoofdstuk 6, paragraaf 3.
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vreemd vermogen was reeds een vruchtbare omgeving voor informele
reorganisaties, aangezien de verschaffers van vreemd vermogens de facto
het proces beheersen in plaats van een curator of bewindvoerder. Door de
zwakkere positie van de separatist in de formele procedures is het de
verwachting dat de banken dan nog vaker hun invloed zullen laten
gelden in het voortraject opdat het bedrijf de weg van de informele
reorganisatie inslaat.

Uit literatuur en theoretisch onderzoek blijkt dat het geldende arbeids-
recht ten aanzien van het beeindigen van arbeidsovereenkomsten de
informele reorganisatie belemmert. Er dient ten aanzien van het beein-
digen van arbeidsovereenkomsten een onderscheid gemaakt te worden
tussen een bedrijf dat weI en niet in financiele moeilijkheden verkeert,
ongeacht of er sprake is van een formele insolventieprocedure. In het
arbeidsrecht dat van toepassing is op een bedrijf dat in financiele moei-
lijkheden verkeert, dienen met de gewijzigde belangen van de werkne-
mers als gevolg van de insolventie van het bedrijf rekening te worden
gehouden en met de belangen van de schuldeisers. In het arbeidsrecht dat
van toepassing is op een gezond bedrijf kan de huidige belangenafwe-
ging tussen werknemer en werkgever centraal blijven staan. Kortom, er
dient duaal arbeidsrecht te komen ten aanzien van het beeindigen van
arbeidsovereenkomsten. Op deze wijze kan de informele reorganisatie
worden verbeterd."

Verder blijkt uit het onderzoek dat er een groot verschil bestaat tussen de
succesratio's van de huisbank en de maatschappij en dat het individuele
belang van de huisbank en/of Belastingdienst in de in paragraaf twee
geschetste omstandigheden niet parallel loopt met het collectieve belang,
Hierdoor rijst de vraag of er een vorm van toezicht dient te worden
gemcorporeerd. Het corporate governance systeem van een bedrijf in
financiele moeilijkheden verschilt met dat van een gezond bedrijf. Bij een
gezond bedrijf staan de aandeelhouders voorop en gaat het om toezicht
op het bestuur. Bij een bedrijf in financiele moeilijkheden treden de
belangen van de schuldeisers ook op de voorgrond en is toezicht op de
huisbank ook van belang. Er is ook nu weer sprake van 'duaal recht'. De
verwachting is dat een vorm van toezicht de effectiviteit van deze
procedure kan vergroten. Er kan gekozen worden voor toezicht vooraf of

38 In haar brief van 29 juni 2006 bericht de Commissie insolventierecht hier-
over.Ontslagbescherming en hoge afvloeiingskosten zijn in de huidige praktijk
niet zelden een onoverkomelijke hindernis voor reorganisatie buiten faillisse-
ment, [...J het verdient de voorkeur het eerste lrnelpunt op te heffen door een
aanpassing van het algemene ontslagrecht. Het voorontwerp voorziet derhalve
niet in een bijzondere ontslagregeling tijdens de informele reorganisatie voor
ondememingen in moeilijkheden' (nr. 16).
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achteraf." Er dient nader onderzoek te worden verricht naar de werking
van de informele reorganisatie alvorens hiervoor definitieve aanbevelin-
gen kunnen worden gedaan. lndien de wetgever tracht om een vorm van
toezicht te incorporeren is het allereerst van belang dat er een grondige
beschrijving en analyse plaats vindt van dit fenomeen en de hierin
voorkomende problemen. Ret vereist de benadering van de informele
reorganisatie als een collectief bedrijfseconomisch en juridisch proces. In
dit proces hebben verschillende belanghebbenden diverse met elkaar
strijdige belangen en eigen wapens om dit proces in hun eigen belang te
bemvloeden danwel vroegtijdig te beeindigen, Zo heeft bijvoorbeeld de
huisbank de leiding over dit collectieve proces. De Belastingdienst heeft
door de meldingsplicht en zijn bevoegdheid bestuurders van rechtsperso-
nen aansprakelijk te stell en voor belastingschulden van een rechtsper-
soon" en vanwege zijn bodem-Ivoorlrecht" een sterke machtspositie. Het
is van belang dat eerst in kaart wordt gebracht hoe effectief en recht-
vaardig deze procedure is ten opzichte van de diverse belangen en daama
pas of en zo ja, welke verbeteringen er in deze informele procedure
kunnen worden aangebracht, Naar aanleiding van de uitkomsten van het
nader onderzoek dienen er politieke keuzes te worden gemaakt: dient er
al dan niet onafhankelijk toezicht te komen op de informele reorganisa-
tie? Dient in Nederland de superprefente positie, het (bodem)voorrecht
gecombineerd met de meldingsplicht en de mogelijkheid van de Belas-
tingdienst om bestuurders aansprakelijk te stellen op grond van de WBA

39 Een voorstander van toezicht achteraf is N.W.M. van den Heuvel, Zekerheid en
Voorrang (diss. Tilburg, Den Haag 2004), p. 202. J.A.A. Adriaanse bepleit media-
tion, een vorrn van 'institutionalised informal approach'. Hij heeft voor ogen dat
er, kort samengevat, twee soorten gedragscodes dienen te worden geformuleerd.
Een code die de relatie tussen de schuldenaar en de bank regelt en een code die
de relatie tussen de schuldenaar en de belangrijkste schuldeisers regelt, Daar-
naast dient een mediator de informele reorganisatie te leiden. Zowe! het naleven
van de codes als de keuze voor een mediator dient volgens hem te geschieden op
basis van vrijwilligheid, Hij is hierbij gemspireerd door de gedragscode 'State-
ment of principles for a global approach to multi-creditor workouts'(zie volgende
noot). Zie. p. 92 e.v. Adriaanse 2005. Een essentieel verschil tussen deze Code en
de Nederlandse situatie is mijn inziens dat deze Code is ontworpen om intemati-
onaal, gegeven de juridische context van de diverse landen, in een inform eel re-
organisatie proces tot een oplossing te komen. Terwijl de oplossing die in
Nederland ontworpen dient te worden voor de informele procedure als uitgangs-
punt dient te hebben het effectiever en rechtvaardiger maken van de informele
procedure. Waarbij als middel kan worden gehanteerd het veranderen van inef-
fectieve wetgeving, Zodat de vrijwilligheid waartoe men in de intemationale
context als bet ware gedwongen is, in de Nederlandse situatie niet speelt. Tevens
ziet de intemationale code niet specifiek op de typische Nederlandse situatie van
het hebben van een machtige huisbank. De Code ziet op grote organisaties met
vee I schuldeisers.

40 Art. 36 Inv. Zie voor een toelichting hierop hoofdstuk 6.
41 Deze rechten zijn toegelicht in hoofdstuk 6.
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te blijven gehandhaafd?" Moeten de pand- en hypotheekhouder in dit
collectieve proces dezelfde executierechten behouden? Dient elke
schuldeiser op elk moment het faillissement van de schuldenaar te mogen
blijven aanvragen? Nadat deze keuzes zijn gemaakt, kan er vervolgens
een keuze worden gemaakt voor de hier in te voeren checks en balances
om ervoor te zorgen dat rekening wordt gehouden met het collectieve
belang en de diverse soorten individuele belangen.

42 Deze positie van de Belastingdienst is niet onomstreden: zie voor de maatschap-
pelijke omstredenheid van het fiscale bodemrecht Vetter e.a. 2005, p. 229-230 en
p. 252. Alsook zie de motie van kamerJ id Douma d.d. 19 april 2004 (Kamerstuk-
ken Jl (2003-2004), 27 244, nr. 16) waarin hij de regering verzoekt om afschaf-
fing van de preferente positie van de BeJastingdienst. De voordeJen hiervan zijn
volgens hem: 'verhindering van ontwijkingsconstructies, bedrijven minder lang
zullen doormodderen en de positie van overige schuJdeisers zal worden versterkt,
waardoor deze niet nodeloos in de problemen zullen komen bij een faillissement,
wat uiteindelijk kan leiden tot meer belastingopbrengsten.' Zie ook de Brief van
de Commissie insolventierecht d.d. 29 juni 2006, nr. 10. Recentelijk is dit bodem-
recht juist verruimd. Sinds 2006 geldt dit ook voor werknemerspremies op grond
van de Wfsv,
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Conclusies en aanbevelingen

'Is het oplossen van financiele moeilijkheden overuieqend
een economische aanqeieqenheid?'

De wetgever is nu tientallen jaren bezig met het herzien van de Faillisse-
mentswetgeving om ervoor te zorgen dat de niet levensvatbare bedrijven
effectief en efficient liquideren en levensvatbare bedrijven effectief en
efficient reorganiseren. De wetgever en de Hoge Raad vertalen dit in drie
doelen: maximalisatie van de opbrengsten voor de gezamenlijke
schuldeisers en behoud van onderneming en werkgelegenheid. In dit
boek doe ik verslag van het onderzoek naar het probleem dat het op
moment onbekend is of de faillissementsprocedure en/of de informele
reorganisatie deze doelen (op een efficiente wijze) bereiken en welk
beleid c.q. regelgeving de wetgever dient te formuleren opdat deze
procedures deze doelen eventueel beter bereiken. Kortom, we weten niet
of er sprake is van effectief en efficient insolventierecht en ook niet hoe
we dit kunnen bereiken.

De conclusies van het onderzoek staan in paragraaf 1 en de hierop
gebaseerde aanbevelingen in paragraaf 2 van dit hoofdstuk. Ret onder-
zoek heeft de efficientie van het insolventierecht slechts kunnen meten
voor zover het betreft het nastreven van maximalisatie van de opbreng-
sten voor de gezamenlijke schuldeisers. Waar mogelijk doe ik wei kwali-
tatieve uitspraken over de efficientie van de andere doelen.

1 Conclusies

1. Maatschappelijk belanq [aillissemcntsproccdure lager dan
venoacht, doelen nauwelijks bereikt

We zien dat de wetgever en de doctrine bij de herziening van faillisse-
mentswetgeving zich hoofdzakelijk richten op de formele procedures,
vooral op de faillissementsprocedure. Daaraan worden hoge eisen gesteld
en daarvan zijn de verwachtingen hoog. In de loop der jaren heeft de
faillissementsprocedure naast haar oorspronkelijke functie: maximalisatie
van de opbrengsten voor de gezamenlijke schuldeisers, enkele maat-
schappelijke functies toebedeeld gekregen, zoals behoud van ondeme-
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ming en werkgelegenheid, het tegengaan van misbruik van faillisse-
mentsrecht en wellicht in de toekomst ook het tegengaan van faillisse-
mentsfraude. De vraag is niet beantwoord of de faillissementsprocedure
die grote functies wel kan verwezenlijken: is de faillissementsprocedure
wel maatschappelijk relevant? Evenmin is de vraag beantwoord wie de
kosten van het behalen van die maatschappelijke doelen dient te finan-
cieren. Het faillissement is op zichzelf immers een prive aangelegenheid
van een schuldenaar en diverse schuldeisers en het is niet zonder meer
gegeven dat ten laste van individuen maatschappelijke doelen moeten
worden nagestreefd.

Uit het onderzoek van faillissementen, die in 2004 zijn beeindigd, blijkt
dat de faillissementsprocedure er niet in slaagt om haar oorspronkelijke
doel: maximalisatie van de opbrengsten voor de gezamenlijke schuldei-
sers te bereiken, Diverse soorten schuldeisers ontvingen maar in een klein
percentage van de faillissementen een uitkering. Zo ontvingen de concur-
rente en de overige preferente schuldeisers over de jaren 1996 tot en met
2004 gemiddeld in 8% resp. in 10% van de beeindigde faillissementen
van bedrijven een (gedeeltelijke) uitkering. De Belastingdienst en het
UWV kregen over die jaren gerniddeld in 30% van de faillissementen van
bedrijven een (gedeeltelijke) uitkering. Voorts blijkt dat de recovery rate
van de concurrente en de overige preferente schuldeisers laag was: over
de jaren 1996 tot en met 2004 bedroeg deze gemiddeld 3,2% resp. 6,3%.
De recovery rate van de Belastingdienst over die jaren bedroeg gemiddeld
9,6% en van het UWV 11,5% (beide hebben alleen betrekking op hun
preferente vordering).

Alvorens een uitspraak te doen in hoeverre de faillissementsprocedure
haar maatschappelijke doelen bereikt, heb ik onderzocht of de faillisse-
mentsprocedure maatschappelijk relevant is.' Dit ruime begrip heb ik in
dit onderzoek moeten beperken waarbij ik de volgende indicatoren
hanteer: het aantal bedrijven dat gebruik maakt van de faillissementspro-
cedure, de bedrijfsgrootte van de gefailleerde bedrijven, het aantal
werknemers dat in dienst is op het moment van faillietverklaring, de
hoeveelheid ondernemingen die (gedeeltelijk) behouden blijft en het al
dan niet aanwezig zijn van een negatieve boedel. Uit het onderzoek blijkt
dat de faillissementsprocedure niet zo maatschappelijk relevant is als we
veronderstellen. De bedrijven die failleren zijn relatief klein en hebben
relatief weinig werknemers in dienst ten tijde van de faillietverklaring. Er
is in 75% van de faillissementen sprake van een negatieve boedel en er is
slechts in 6,3% sprake van behoud van ondememing door middel van
een doorstart. Deze cijfers uit het integrale onderzoek wijken sterk af van

Zie hoofdstuk 2.
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de eerdere deelonderzoeken van het HSI uit 2005 en van het OOaR uit
2001. Op basis van die deelonderzoeken kwamen zij uit op een percenta-
ge van 63% tot 66%. Deze onderzoeken zijn niet representatief voor het
gehele faillissement. Voorts is er in slechts 0,55% van de faillissementen
sprake van behoud van onderneming door middel van een akkoord. Dit
in contrast met het eerdere onderzoek van het aOaR uit 200 1, dat op 8%
uitkwam. Het aantal faillissementen - 4.167 - is beduidend kleiner dan
het aantal bedrijven dat zijn financiele problemen probeert te verhelpen
door een informele reorganisatie, waarvan de aantallen naar schatting
over 2002-2003 gemiddeld 24.500 bedragen, Nader onderzoek zal over
deze getallen meer zekerheid dienen te geven.

Nu uit het voorafgaande blijkt dat het maatschappelijke belang van de
faillissementsprocedure kleiner is dan werd verondersteld, is het niet
vreemd dat de faillissementsprocedure slechts in beperkte mate haar
maatschappelijke doelen bereikt. Hiervoor staat beschreven dat er in de
faillissementsprocedure slechts in een klein aantal percentage van de
gefailleerde bedrijven sprake is van behoud van ondememing. Voordat ik
een uitspraak kan doen of in de faillissementsprocedure het maatschap-
pelijke belang 'behoud van de ondernerning' wordt bereikt, dien ik de
onderzoeksresultaten te relateren aan het totale aantal bedrijven in
Nederland. De 285 bedrijven, die in het faillissement bleven behouden,
vormen slechts 0,41 pro mille van het gemiddelde aantal bedrijven in
Nederland gedurende 1996-2004. Het aantal bedrijven dat zijn ondeme-
ming behoudt in faillissement blijft ook verwaarloosbaar klein indien
men dit aantal relateert aan het aantaI eerder genoemde informele
reorganisaties van bedrijven 24.500. Uit het onderzoek van Van Amster-
dam uit 2004 blijkt dat 480/0 tot 61% hiervan succesvol was. Indien men
uitgaat van een conservatieve schatting, dan komt het aantal succesvolle
informele reorganisaties op ongeveer de helft van 24.500, dit is 12.250.
Dit maakt dat het aantal van 285 ondememingen die (gedeeltelijk)
blijven behouden nog steeds maar 2,3% van het aantal succesvolle
reorganisaties, zodat er nauwelijks sprake is dat met de faillissementspro-
cedure het maatschappelijke belang behoud van de ondememing wordt
bereikt.

Nauw verbonden aan het doel behoud van onderneming is het doel
behoud van werkgelegenheid. In de faiIlissementsprocedure kan in
beginsel aileen sprake zijn van behoud van werkgelegenheid indien er
sprake is van behoud van ondememing. Alvorens het onderzoek was
verricht, was het onbekend hoeveel werknemers en daarmee werkgele-
genheid er bij een faillissementsprocedure waren betrokken. Uit de
onderzoeksresultaten blijkt dat er bij de faillissementen in totaaI 19.253
werknemers in dienst waren op het moment van faillietverklaring. Van
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deze werknemers behielden 15,4% (2.971) werknemers hun baan. Dit
maakt dat hooguit 16.282 werknemers hun arbeidsrelatie verloren ten
gevolge van een faillissement. In hoeverre zijn dit nu getallen op grond
waarvan moet worden vastgesteld dat de bestaande werkgelegenheid in
Nederland door faillissementen emstig wordt bedreigd, zodat een curator
zich bij zijn afwegingen het maatschappelijke belang van .de werkgele-
genheid' moet betrekken? Om hierop een antwoord te kunnen vinden,
relateer ik het aantal werknemers dat zijn baan heeft verloren aan de
werkgelegenheid in Nederland. Dit aantal vormt 2,2 pro mille hiervan en
is daarmee een zeer klein deel van de bestaande 'werkgelegenheid'.
Hierbij merk ik op dat het onbekend is of de werknemers die hun baan
verliezen bij de faillissementen een volledige dienstbetrekking hebben ten
tijde van de faillietverklaring of van enkele uren.

Indien men alleen de werknemers in ogenschouw neemt die hun baan
veri oren in een faillissement en waarin er gedurende het faillissement
sprake was van een overgang van onderneming, dan wordt het belang
van de faillissementsprocedure voor het behoud van de werkgelegenheid
nog kleiner. De onderzoeksresultaten tonen aan dat er weliswaar slechts
in een klein percentage sprake was van een doorstart (in 6,3% van de
faillissementen), maar tevens dat in dit beperkte aantal gevallen meer dan
de helft van de werknemers hun baan hebben behouden (55,4%). Er was
slechts in 241 faillissementen van bedrijven die werknemers in dienst
hadden, sprake van een doorstart. Samen hadden zij 5.363 werknemers in
dienst. Dit is 0,728 pro mille van de totale werkgelegenheid in Nederland.
In werkelijkheid ligt dit cijfer vennoedelijk nog lager, omdat van die
5.363 betrokken werknemers er 2.971 mee waren overgegaan. Dientenge-
volge bedraagt het aantal niet overgegane werknemers nog maar 2.393,
hetgeen neerkomt op slechts 0,324 pro mille van de totale werkgelegen-
heid, waarbij overigens nog de kanttekening moet worden geplaatst dat
het onbekend is of deze dienstbetrekkingen van bepaalde of onbepaalde
duur waren. Los van de vergaande gevolgen van het faillissement voor
de individuele werknemers die daardoor hun baan verliezen, lijkt dit
percentage te laag om de stelling te handhaven dat in het faillissement de
curator dan wei de r-c met hun handelen substantieel kunnen bijdragen
aan het maatschappelijke belang van de 'werkgelegenheid'. Op grond
hiervan concludeer ik dat de faillissementsprocedure niet of tot in zeer
beperkte mate haar doel behoud van de werkgelegenheid bereikt.

2. Efficienti« maatschappelijke doelen onbekend

Los van de vraag of de faiJIissementsprocedure haar doelen behoud van
onderneming en werkgelegenheid bereikt, is het onduidelijk of dit
efficient gebeurt. De kosten van het bereiken van die doelen zijn onbe-
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kend. Het doel maximalisatie van de opbrengsten voor de gezamenlijke
schuldeisers is een netto doel. In die zin dat de kosten voor het bereiken
van dit doel reeds verdisconteerd zijn in de uiteindelijke uitkeringen aan
de schuldeisers. Behoud van ondememing en werkgelegenheid zijn bruto
doelen. In dit onderzoek heb ik onderzocht in hoeverre deze worden
bereikt, maar het is onbekend wat de kosten zijn van het bereiken van
deze maatschappelijke doelen. Zo is onduidelijk of de kosten van het
behoud van een baan bij wijze van spreken een miljoen of nul Euro
bedragen. Wei is bekend dat de kosten daarvan in beginsel gedragen
worden door de schuldeisers, terwijl de baten hiervan niet aan hen ten
goede hoeven te komen.

3. Weinig misbruik van Jaillissementsrecht

Uit het onderzoek' blijkt dat bedrijven de faillissementsprocedure niet op
grote schaal gebruiken om de bescherming van de werknemers te ontlo-
pen. Van de huidige twee instrumenten in de faillissementsprocedure die
zien op het tegengaan van misbruik van faillissementsrecht met het oog
op de arbeidsbescherming van werknemers, werkt art. 67 lid 2 Fw. niet
effectief. De werking van het andere instrument, art. 13a Fw., valt buiten
het bestek van dit onderzoek.

Een mogelijkheid om misbruik van faillissementsrecht verder tegen te
gaan is het wijzigen van het arbeidsrecht dat betrekking heeft op het
beeindigen van arbeidsovereenkomsten. Het geldende arbeidsrecht houdt
geen rekening met het feit dat er bij bedrijven in financiele moeilijkheden
een andere belangenafweging dient plaats te vinden dan bij gezonde
bedrijven. Indien een bedrijf in financiele moeilijkheden verkeert dienen
de belangen van de werknemers op een andere wijze te worden behartigd
dan indien een bedrijf gezond is. Tevens dient in die situatie in de
belangenafweging niet aileen de gewijzigde belangen van de werknemer
en de belangen van de schuldenaar te worden betrokken, maar ook de
belangen van de schuldeisers. Arbeidsrecht dat rekening houdt met de
gewijzigde belangenafweging bij bedrijven in financiele moeilijkheden
kan ervoor zorgen dat bedrijven beter kunnen saneren en geen gebruik
hoeven te maken van de faillissementsprocedure om te saneren. Dit
vergroot de kans van werknemers van bedrijven in financiele moeiIijkhe-
den op het behoud van hun baan.

2 Zie hoofdstuk drie.
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4. Amper bereiken doelen wordt niet veroorzaakt door instrumenten
die de gevolgen van schuldcisersbcnadelinq tegengaan oj zien op toezicht

Nu de faillissementsprocedure haar doelen slechts in een beperkte mate
bereikt, heb ik onderzocht of de oorzaken hiervan kunnen zijn gelegen in
de werking van een aantaJ instrumenten van de faillissementsprocedure
die momenteel in de aandacht staan: de instrumenten waarmee de
curator tegen schuldeisersbenadeling kan ageren en de instrumenten die
dienen ten behoeve van het toezicht in de procedure. Voor het onderzoek,
was het onbekend of deze instrumenten van invloed zijn op de te berei-
ken doelen van de faillissementsprocedure.

Uit het onderzoek naar de instrumenten waarmee de curator tegen
schuldeisersbenadeling kan ageren,' kan worden geconcludeerd dat de
vraag hoe deze instrumenten werken beperkt is tot 10% van de faillisse-
menten van natuurlijke personen en tot 19% van de faillissementen van
rechtspersonen waarin er sprake is van schuldeisersbenadeling. Daarnaast
is de werking van deze instrumenten verder ingeperkt tot iets meer dan
de helft van die genoemde faillissementen. In bijna de helft van de
gevallen is er namelijk sprake van onvoldoende verhaalsmogelijkheden
dan wei middelen in de boedel om een actie van de curator te bekostigen.
Voorts is het van belang dat deze instrumenten in principe aileen een
effect kunnen hebben op de maximalisatie van de opbrengsten van de
gezamenlijke schuldeisers.

Slechts in circa een kwart van de faillissementen van natuurlijke perso-
nen waarin er sprake is van schuldeisersbenadeling (27%) gebruikte de
curator een van de voomoemde instrumenten. In circa een derde van de
faillissementen van rechtspersonen waarin er sprake was van schuldei-
sersbenadeling ageerde de curator (39%). In het gevaI dat de curator dan
uiteindelijk een dergelijk instrument hanteert is dit in het leeuwendeel
van de faillissementen niet effectief, aangezien het hanteren van een van
deze instrumenten door de curator er niet toe leidt dat de schuldeisers
een uitkering krijgen. Zo leidt een actie van een curator in 82 procent
(natuurlijke personen) en in 88 procent (rechtspersonen) van de faillisse-
menten van bedrijven waarin de curator een instrument had gehanteerd,
er niet toe dat de concurrente schuldeisers een uitkering krijgen. De reden
hiervan was dat in dat percentage faillissementen de concurrente
schuIdeisers in zijn geheel geen uitkering kregen. Onbekend is of dit
veroorzaakt wordt door de kosten van het hanteren van het instrument,
die geheel voor rekening komen van de schuldeisers, of door een gebrek
aan baten.

3 Zie hoofdstuk vier.
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Het nauwelijks bereiken van de doelen van de faillissementsprocedure
blijkt evenmin veroorzaakt te worden door falend toezicht, De faillisse-
mentsprocedure kent een uitvoering systeem van beheer en toezicht, Uit
het onderzoek" kan de voorlopige conclusie worden getrokken dat er geen
sprake is van falend toezicht en dat derhalve een verbetering van de
instrumenten die dienen ten behoeve van het toezicht in de faillisse-
mentsprocedure er niet toe zullen leiden dat de doelen van de faillisse-
mentsprocedure in meerdere mate worden bereikt.

5. Nauwelijks bereiken doelen kan mede veroorzaakt worden door
individuele verhaalsprocedures die parallel lopen aan de failiissements-
procedure

Uit het onderzoek blijkt dat we in plaats van ons te richten op (het
toezicht in) de faillissementsprocedure we ons juist dienen te richten op
(het toezicht op) de procedures buiten de faillissementsprocedure. Het
onderzoek constateert dat er gedurende de faillissementsprocedure een
aantal individuele verhaalsprocedures bestaan zowel ten aanzien van het
(juridische en economische) vermogen van de schuldenaar als ten
aanzien van het vermogen van derden. De belangrijkste spelers in deze
individuele verhaalsprocedures zijn de Belastingdienst en de bank. Tevens
is gebleken" dat zowel ten aanzien van het vermogen van de schuldenaar
als ten aanzien van het vermogen van derden onder omstandigheden de
belangen van de individuele schuldeisers kunnen strijden met de bel an-
gen van de faillissementsprocedure. In die gevallen zijn de individuele
schuldeisers - met name de bank en de Belastingdienst - in de regel vrij
hun belangen na te streven zonder rekening te hoeven houden met de
collectieve belangen. Er bestaat in deze procedures geen toezicht. De
indruk bestaat dat de overige verhaalsprocedures buiten het faillissement
de faillissementsprocedure substantieel kunnen aantasten. Zo verdedigt
de Belastingdienst met hand en tand het bodemrecht, blijkt uit eerder
onderzoek dat de Belastingdienst veelvuldig gebruik maakt van haar
bevoegdheid om een bestuurder aansprakelijk te stellen op de voet van
art. 36 Inv. en stelt de bank dat zij een hoge recovery rate heeft. Dit kan
een oorzaak zijn van het in kleine mate bereiken van de doelen van de
faiIlissementsprocedure.

Er is nimmer onderzoek gedaan naar de omvang en de werking van de
samenloop en de aantasting hierdoor van de doelen van de faillisse-
mentsprocedure. Nader onderzoek naar de werking van deze procedures
en het in deze procedures te incorporeren toezicht is wenselijk. Het

4 Zie hoofdstuk 5.
5 Zie hoofdstuk 6.
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instellen van toezicht in de individuele procedures die parallel lopen aan
de faillissementsprocedure lijkt er toe te kunnen leiden dat de genoernde
doelen in meerdere mate worden bereikt in de faillissementsprocedure.

6. lnformele reorqanisatie

Verder blijkt6 dat de wetgever zich teveel heeft geconcentreerd op de
faillissementsprocedure in plaats van op de informele reorganisatie.
Hoewel de informele reorganisatie nog grotendeels onontgonnen gebied
is, blijkt uit het onderzoek en de huidige stand van de wetenschap dat
hierin meer ruimte bestaat voor het bereiken van de genoemde doelen en
dat het maatschappelijke belang van deze procedure aanzienlijk groter is.
Het geschatte aantal bedrijven dat betrokken is bij informele reorganisa-
ties is veel groter dan het aantal bedrijven dat jaarlijks is betrokken in
een faillissementsprocedure. Tevens is de omvang van het percentage
succesvolle reorganisaties ten opzichte van het percentage succesvolle
doorstarts in faillissement veel grater dan tot voor kort werd gedacht.
Verder blijft er relatief meer werkgelegenheid behouden in informele
reorganisaties dan in faillissementsprocedures. Daamaast krijgen in de
informele reorganisaties de schuldeisers (die immers allen moeten
instemmen met het akkoord) vaker een uitkering. De verwachting is dat
dit belang in de toekomst aIleen maar zal toenemen nu de Commissie
insolventierecht voomemens is in de nieuwe insolventiewetgeving de
invloed van de separatisten te beperken. Het bankgedomineerde systeem
in Nederland met een relatieve concentratie van vreernd vermogen was
reeds een vruchtbare omgeving voor informele reorganisaties, aangezien
de verschaffers van vreemd vermogens de facto het proces beheersen in
plaats van een curator of bewindvoerder. Door de zwakkere positie van
de separatist in de formele procedures is het de verwachting dat de
banken dan nog vaker hun invloed zullen laten gelden in het voortraject
opdat het bedrijf de weg van de informele reorganisatie inslaat.

Op grond van literatuur en theoretisch onderzoek kom ik tot de conclusie
dat het geld ende arbeidsrecht ten aanzien van het beeindigen van
arbeidsovereenkomsten de informele reorganisatie belemmert. Er bestaat
momenteel maar een soort arbeidsrecht dat van toepassing is op gezonde
bedrijven en bedrijven in financiele moeilijkheden, Het is van belang dat
er ten aanzien van het beeindigen van arbeidsovereenkomsten een
onderscheid gernaakt wordt tussen een bedrijf dat wei en niet in financie-
Ie moeilijkheden verkeert, ongeacht of er sprake is van een formele
insolventieprocedure. In het arbeidsrecht dat van toepassing is op een
bedrijf dat in financiele moeilijkheden verkeert, kan dan met de gewij-

6 Zie hoofdstuk 7.
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zigde belangen van de werknemers als gevolg van de insolventie van het
bedrijf waar zij werkzaam zijn, rekening worden gehouden en met de
belangen van de schuldeisers. In het arbeidsrecht dat van toepassing is op
een gezond bedrijf kan de huidige belangenafweging tussen werknemer
en werkgever centraal blijven staan. Kortom, er dient 'duaal arbeidsrecht'
te komen ten aanzien van het beeindigen van arbeidsovereenkomsten. Dit
kan de informele reorganisatie verbeteren.

Een andere belangrijke conclusie is dat er nu geen vorm van toezicht
bestaat in de informele reorganisatie op de spelers, terwijl het hier
handelt om relatief grote belangen en zoals gezegd, om een situatie
waarin de belangen van de hoofdspelers niet altijd gelijk lopen met het
collectieve belang. Er bestaat een groot verschil tussen de succesratio's
van de huisbank en de maatschappij. Het individuele belang van de
huisbank en/of Belastingdienst loopt in bepaalde omstandigheden niet
parallel met het collectieve belang. Ik beveel een vorm van toezicht aan.

2 Aanbevelingen

Op grond van het onderzoek kom ik tot de volgende aanbevelingen.

1. Informele reorqanisatie van groot belang

De wetgever wenst te bereiken dat de niet-levensvatbare bedrijven in
financiele moeilijkheden effectief en efficient liquideren en de levensvat-
bare bedrijven effectief en efficient reorganiseren, Hiertoe dient hij zijn
aandacht niet alleen op de formele insolventieprocedures te richten, maar
vooral op de informele reorganisatie.

Er bestaat weinig onderzoek naar de informele reorganisatie, Nader
onderzoek is nodig naar de ornvang, beschrijving en analyse van de
informele reorganisatie en de daarin voorkomende problem en. Hierbij
dient aandacht te worden besteed aan het arbeidsrecht en een vorm van
toezicht op de hoofdrolspelers in deze procedure: de bank en de Belas-
tingdienst. In een aanzet tot een discussie over toezicht heb ik voorge-
steld om een stille r-c te benoemen. Verder dient te worden meegenomen
of effectief insolventierecht een onderscheid vergt tussen insolventierecht
naar bedrijfsgrootte en de hoogte van het aanwezige actief en of insol-
ventierecht dient te worden opgenomen in een aparte wet of in de
bestaande wetgeving rond arbeidsrecht, belastingrecht etc. Voor het
oplossen van financiele moeilijkheden in de informele reorganisatie
opper ik de naam 'corporate recovery'. Dit is positief, toekomstgericht en
maakt insolventie bespreekbaar.
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2. Duaal arbeidsrecht

De Europese wetgever heeft de Nederlandse wetgever verplicht tot het
nemen van maatregelen om misbruik te voorkomen van het faillisse-
mentsrecht met het oog op de positie van de werknemers. Uit het onder-
zoek blijkt dat bedrijven niet op grate schaal het faillissementsrecht
gebruiken om zich van werknemers te ontdoen. Het blijkt dat het arbeids-
recht zoals dat geldt buiten de faillissementsprocedure, juist ertoe kan
bijdragen dat bedrijven in staat van faillissement geraken. Het geldende
arbeidsrecht kan een informele reorganisatie belemmeren omdat het geen
rekening houdt met de gewijzigde belangen van de werknemers bij een
bedrijf in financiele moeilijkheden, noch met de belangen van de
schuldeisers.

Ik beveel aan dat er ten aanzien van de beeindiging van arbeidsovereen-
komsten duaal arbeidsrecht komt. Arbeidsrecht dat betrekking heeft op
gezonde bedrijven en arbeidsrecht dat ziet op bedrijven in financiele
moeilijkheden. Bij het arbeidsrecht dat ziet op gezonde bedrijven kan de
huidige belangenafweging tussen de minder machtige werknemer en de
werkgever centraal blijven staan. Bij het arbeidsrecht dat ziet op bedrij-
yen in financiele moeilijkheden dient de gewijzigde belangenafweging
centraal te staan. Arbeidsrecht dat rekening houdt met de gewijzigde
belangenafweging bij bedrijven in financiele moeilijkheden kan ervoor
zorgen dat bedrijven beter kunnen saneren en geen gebruik hoeven te
maken van de faillissementspracedure om te saneren. Oit vergroot de
kans van werknemers van bedrijven in financiele moeilijkheden op
behoud van hun baan.

3. Duaal toezicht

De doctrine en de wetgever zijn gericht op het toezicht in de faillisse-
mentsprocedure zoals blijkt uit de discussies over de kwaliteit van de r-c,
diens feitelijk toezicht en het salaris van de curator. Op grond van het
onderzoek kan de voorlopige conclusie worden getrokken dat er geen
sprake is van falend toezicht in de faillissementsprocedure. Zo blijken de
schuldeisers weinig gebruik te maken van de middelen die aan hen ter
beschikking staan om toezicht te houden op de faillissementsprocedure.
Hieruit kan de voorlopige conclusie worden getrokken dat er geen sprake
is van falend toezicht danwel dat de curator de boedel goed beheert en
dat derhalve wijzigingen in de instrumenten die zien op het toezicht in
de faillissementsprocedure niet ertoe zullen leiden dat de faillissements-
procedure (beter) voldoet aan de doelen. Er dient evenwel nader onder-
zoek te worden verricht naar het toezicht door de r-c en de schuldeisers
in de faillissementsprocedure om uit te sluiten dat de redenen waarom de
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schuldeisers weinig tot geen gebruik maken van de aan hen ter beschik-
king staande instrumenten zijn: onbekendheid met deze instrumenten
danwel het niet-ageren in een faillissementsprocedure omdat de kosten
de baten hiervan voor de schuldeisers overschrijden.

Uit het onderzoek blijkt dat belangrijker dan de discussie over toezicht in
de faillissementsprocedure, is het gebrek aan toezicht op het vermogen
dat buiten de faillissementsprocedure valt. Op basis van de huidige stand
van onderzoek is het belang van de informele reorganisatie groter dan de
faillissementsprocedure en worden de drie doelen hier in meerdere mate
bereikt dan in de faillissementsprocedure. Hierop is echter geen toezicht.
Verder heb ik in het onderzoek aangetoond dat de individuele verhaals-
procedures die parallel lop en aan de faillissementsprocedure de doelen
van de faillissementsprocedure kunnen aantasten. Hierop is ook geen
toezicht.

Zowel in de individuele verhaalsprocedures als in de informele reorgani-
satie zijn de bank en de Belastingdienst de hoofdrolspelers. Zij kunnen in
de genoemde procedures in beginsel hun individuele belangen nastreven,
al dan niet in strijd met de collectieve belangen. Er kan gekozen worden
voor toezicht vooraf en achteraf.

Alvorens de wetgever samenloopregels en toezicht gaat creeren voor de
individuele verhaalsprocedures, dient eerst onderzocht te worden of en
onder welke omstandigheden de samenloop van wezenlijke invloed is op
de doelen van de faillissementsprocedure. Bij het maken van deze regels
dient de wetgever zowel de belangen van de individuele schuldeisers, de
hoofdrolspelers zijn de Belastingdienst en de bank, als van de faillisse-
mentsprocedure in acht te nemen. Uit dit onderzoek zal blijken of en
onder welke omstandigheden een individuele verhaalsprocedure onder
het beheer danwel toezicht van de faillissementsprocedure dient te vallen.

In de informele reorganisatie werken de gebruikelijke system en van
toezicht en controle op de ondernemingsleiding niet doordat feitelijk de
huisbank de leiding overneemt. Daarom is het van belang dat er een
adequaat regime van toezicht wordt gecreeerd.' Het corporate governance
systeem van een bedrijf in financiele moeilijkheden verschilt met dat van
een gezond bedrijf. Bij een gezond bedrijf staan de aandeelhouders
voorop en gaat het om toezicht op het bestuur. Bij een bedrijf in finan-
ciele moeilijkheden treden de belangen van de schuldeisers ook op de
voorgrond en is toezicht op de huisbank ook van belang. Er is ook nu
weer sprake van 'duaal recht'. De verwachting is dat een vorm van

7 vgl. G.a.Winter 1997, p. 109 e.v.
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toezicht de effectiviteit van deze procedure kan vergroten. Hiemaar is
nader onderzoek nodig.

Bij wijze van een aanzet voor een nadere discussie over vormen van
toezicht in de informele reorganisatie beschrijf ik hiema de stille r-c als
toezichthouder. Bij een keuze voor een vorm van toezicht, dient men
eerst een keuze te maken voor toezicht vooraf of toezicht achteraf door
middel van aansprakelijkheidsnormen. Een nadeel van deze laatste vorm
van toezicht is dat aansprakelijkheidsnormen veel onzekerheid met zich
rneebrengen voor de betrokken spelers en een stigmatiserende werking
hebben." Een vorm van toezicht vooraf is het opteren voor een stille r-c.
Indien er sprake is van insolventie kan de schuldenaar opteren voor een
stille r-c die toezicht houdt op de informele reorganisatie ten behoeve
van de gezamenlijke schuldeisers. Het opteren van een stille r-c kan
verplicht worden gesteld indien een bedrijf zijn betalingsonmacht dient te
melden aan de Belastingdienst" en als de huisbank het bedrijf onder-
brengt bij de afdeling bijzonder beheer. Dit is het moment dat wordt
voorkomen dat de gelijkheid van schuldeisers wordt doorbroken ten
gunste van de hoofdrolspelers. Hierdoor wordt tevens de informatievoor-
sprong van de hoofdrolspelers gedeeld ten behoeve van het collectief.
Hierdoor wordt er ook ruimte ingebouwd voor het nastreven van maat-
schappelijke belangen, Juist het faillissementsrecht beoogt om de gelijk-
heid van de schuldeisers te waarborgen, Voorts zorgt dit voor de nodige
tijdigheid. In de andere gevallen is de stille r-c vrijwill ig. Tevens kan er
voor gekozen worden om een accountant de stille r-c te laten aanvragen,
De accountant van een bedrijf in financiele moeilijkheden bevindt zich
vaak in een spanningsveld." Als hij bijvoorbeeld een discontinuiteitpara-
graaf opneemt in de accountantsverklaring dan zal het faillissement van
het bedrijf niet lang uitblijven. Indien hij dit nalaat dan kan hij hiervoor
aansprakelijk worden gesteld. Indien de accountant van een bedrijf in
financiele problemen om een stille r-c kan verzoeken voor dat bedrijf,
kan dit deze impasse doorbreken. Door een stille r-c blijft de informele
reorganisatie in de benodigde stilte plaatsvinden. II Het is van belang dat
de stille r-c over zowel bedrijfseconomisch als juridisch inzicht beschikt.
Hij kan een jurist zijn die over bedrijfseconomische kennis beschikt of
een accountant of een andere professional met bedrijfseconomische
kennis, die tevens over juridische kennis beschikt. Deze kan fungeren als
rechter-plaatsvervanger. De stille r-c is een toezichthouder van het
collectieve proces van de informele reorganisatie. Afhankelijk van de
uitwerking, kan het benoemen van een stille r-c voor de belanghebben-

8 Vgl. o.a. Winter 1997.
9 Vgl. MDW-Eindrapport 2001 p. 8. Er is behoefte aan een early warning systeem.
10 Vgl, Van Amsterdam 2004, p. 141 e.v.
II Vgl. o.a. Ophof 1993.
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den een efficiente en effectieve vorm van geschilbeslechting betekenen.
Een mogelijkheid is om de schuldenaar griffierechten te laten voldoen,
waarvan de hoogte afhankelijk is van de omvang van de boedel, om zo
een beroep op de stille r-c te bekostigen. Indien financieel toelaatbaar,
kan de stille r-c zich ook laten bijstaan door een deskundige.

4. Herbezinninq maatschappelijke beianqen

In de faillissementsprocedure dienen verschillende maatschappelijke
belangen te worden nagestreefd. Niet aIleen behoud van ondememing en
werkgelegenheid maar ook dient misbruik van recht te worden bestreden
en wellicht in de toekomst ook faillissementsfraude. Deze ornvangrijke
maatschappelijke belangen staan in geen verhouding tot het werkelijke
belang van de faillissementsprocedure waar maar in een zeer beperkt
aantal gevallen sprake is van behoud van 'onderneming' en daarmee van
'werkgelegenheid'.

Het onderzoek heeft een andere blik geworpen op het maatschappelijke
belang van de faillissementsprocedure. Hieruit is gebleken dat de maat-
schappelijke doelen in weinig faillissementen aan de orde zijn, laat staan
bereikt. Indien de wetgever echter toch maatschappelijke doelen wi!
nastreven in een faillissementsprocedure en deze belangen conflicteren
met de belangen van de gezamenlijke schuldeisers dan is het allereerst
van belang dat de wetgever nader onderzoek verricht naar de hoogte van
de kosten van het nastreven van deze belangen, Hierdoor zijn niet aileen
de baten van de doelen, maar ook de kosten ervan duidelijk. Momenteel
ontbreekt het inzicht hierin.

De kosten- en batenkant zijn al duidelijk bij het doel: het nastreven van
maximalisatie van de gezamenlijke opbrengsten. Immers, de uitkeringen
die uiteindelijk ten goede komen aan de schuldeisers zijn een resultante
van de kosten en de baten van het bereiken van dit doel. Dit is niet het
geval bij de andere twee doelen behoud van werkgelegenheid en onder-
neming of bij de voorwaarde het tegengaan van misbruik van faillisse-
mentsrecht. Vaak worden deze ten onrechte vereenzelvigd met louter het
aantal banen en ondememingen dat behouden blijft en het aantal keren
dat misbruik wordt bestreden. De kosten ervan zijn onbekend. Wel is
bekend dat het in beginsel de schuldeisers zijn die deze kosten dragen.
Indien nader onderzoek is verricht en hieruit blijkt dat de kosten relatief
hoog zijn, dan dient de wetgever de vraag te beantwoorden: wie dient
deze kosten te dragen? De kosten van het nastreven van maatschappelij-
ke doelen dienen in beginsel ten laste te komen van degene die hierbij
gebaat zijn. Dit is doorgaans de maatschappij. Het is ook mogelijk om
vanuit die gedachte de kosten ten laste te laten komen van een groep
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schuldeisers die bij het nastreven van die maatschappelijke belangen
gebaat zijn, dit zijn doorgaans de Belastingdienst en het UWV. Op deze
wijze voorkom je dat de kosten van de maatschappelijke belangen voor
rekening komen van een groep willekeurige schuldeisers. Nu is het zo dat
de kosten van de maatschappelijke belangen wellicht veelal ten laste
komen van de zwakste groep schuldeisers - de concurrente en preferente
(handelslschuldeisers."

Een voorbeeld van rnogelijke toekomstige wetgeving waarin een nieuw
maatschappelijk belang aan de faillissementsprocedure wordt toegevoegd
op lasten van de schuldeisers is faillissementsfraude. Volgens het advies
van de Commissie insolventierecht dient de curator in geval van een
redelijk vermoeden van een dergelijk strafbaar feit in elk geval de r-c
over zijn vermoeden in te lichten. Deze kan volgens het advies de curator
dan opdragen am aangifte te doen. In dit verband voorziet het advies
weliswaar in de mogelijkheid om in geval van een lege boedel de kosten
van de bewindvoerder ten laste van de staat te brengen," maar de
Commissie laat onvermeld dat indien de boedel niet leeg is, dat het dan
de schuldeisers zijn die dit belang financieren.

Hetgeen hiervoor is opgemerkt over de maatschappelijke doelen in de
faillissementsprocedure, geldt oak indien de wetgever zich gaat richten
op de informele reorganisatie en hij daarbij maatschappelijke doelen
wenst na te streven.

5. Instrumenten schuideisershenadelinq

Uit het onderzoek blijkt dat de faillissementsprocedure slechts in een
beperkte mate haar doelen bereikt. Vervolgens heb ik onderzocht of de
faillissementsprocedure beter aan haar doelen kan voldoen indien de
instrumenten die beogen om de gevolgen van schuldeisersbenadeling
tegengaan worden gewijzigd. De onderzoeksresultaten laten zien dat de
aanwezigheid van schuldeisersbenadeling een (klein) negatief effect
hebben op het doel maximalisatie van de opbrengsten en nagenoeg geen
effect op de andere twee doelen. Gebleken is voorts dat indien de curator
acties ondemeemt dit in het leeuwendeel van de faillissementen niet
financieel gunstig kan zijn voor de diverse soorten schuldeisers omdat zij
dan helemaal geen uitkering krijgen. Indien de wetgever de instrumenten
wil verbeteren beveel ik aan dat er eerst nader onderzoek wordt verricht
naar de oorzaken van het niet functioneren van de huidige instrumenten.
Of de effectiviteit van de instrumenten die schuldeisersbenadeling

12 In Luttikhuis 2004, p. 74-83, heb ik dit uiteengezet.
13 Advies van de Commissie insolventierecht d.d. 29 juni 2006.
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bestrijden kan worden verbeterd, zal dienen te blijken uit nader onder-
zoek. Dit onderzoek zal zich in beginsel kunnen beperken tot de faillis-
sementen van bedrijven waarin er sprake is van schuldeisersbenadeling
(100/0 tot 190J0 (natuurlijke personen en rechtspersonenll, uitgezonderd
bijna de helft van die faillissementen waarin de curator geen aerie
ondemeemt wegens gebrek aan middelen en/of verhaal (480J0 tot 450J0
(natuurlijke personen en rechtspersonen)). Het is van belang dat de
wetgever hierbij onderkent dat het ook hier de schuldeisers zijn die de
kosten dragen van het hanteren van de instrumenten door de curator.

6. Kosten-batenanalysc

We hebben gezien dat de faillissementsprocedure haar doelen amper
bereikt. Voorkomen moet worden dat door wijzigingen in de wetgeving
de effectiviteit vermindert. Alvorens de wetgever wijzigingen gaat
aanbrengen in de faillissementsprocedure en/of in de informele reorgani-
satie en/of in de individuele verhaalsprocedures is het van belang dat hij
het effect daarvan op de doelen heeft onderzocht, althans beredeneerd,
Voorts is het van belang dat de kosten daarvan in kaart worden gebracht
en dat er een antwoord wordt gegeven op de vraag: wie dient de kosten
te dragen? De regelgeving dient er niet toe te leiden dat de kosten de
baten ervan overschrijden. Onder deze kosten vallen ook de kosten ten
behoeve van het behoud van onderneming en werkgelegenheid, Dit alles
is essentieel. Het wijzigen van een faillissementsprocedure uit het oog-
punt van rechtvaardigheid, zonder de efficientie en effectiviteit van de
instrumenten in ogenschouw te nernen kan leiden tot contraproductieve
wetgeving.

We kunnen lering trekken uit de procedure voor het vereenvoudigd
afwikkelen van het faillissement. Uit het onderzoek bIijkt dat er in een
verwaarloosbaar aantal faillissementen de schuldeisers gebruik maken
van hun recht om in verzet te gaan tegen de uitdelingslijst indien er
sprake is van een vereenvoudigde afwikkeling. Gesteld kan worden dat
de baten hiervan, het winnen aan transparantie laag is indien we als
indicator hiervoor nemen het aantal schuldeisers dat in verzet gaat.
Terwijl de kosten van het vereenvoudigd afwikkelen voor de schuldeisers
naar schatting hoog zijn: bij elke vereenvoudigde afwikkeling dienen er
publicatiekosten te worden gemaakt en kost het de curator de nodige tijd
om de verplichte procedure te doorlopen. Indien wij de kosten tegen de
baten afwegen dan is er naar mijn mening sprake van ongewenste
transparantie. Een ander voorbeeld van contraproductieve wetgeving is
de wijziging van art. 67 lid 2 Fw. bij Wet van 18 april 2002 ten behoeve
van de werknemer. In hoofdstuk drie heb ik aangetoond dat deze wijzi-
ging niet de belangen van de werknemer behartigt, maar juist schaadt.
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Een voorbeeld van mogelijke contraproductieve wetgeving is het advies
van de Commissie insolventierecht van 13 april 2005. Zij stelt hierin een
geheel ander systeem van toezicht voor dan het huidige. Volgens haar
dienen de schuldeisers prim air het toezicht uit te oefenen en dient de r-c
geen inhoudelijk toezicht meer te houden, maar zich te beperken tot het
beslechten van geschillen. In haar advies blijven echter onvermeld wat de
effecten hiervan zullen zijn op de doelen. Allereerst, betwijfel ik of het
doel maximalisatie van de opbrengsten van de schuldeisers in meerdere
mate zal worden bereikt door deze wijziging. Immers niet alleen de baten,
maar ook de kosten van het toezicht door de schuldeisers, bestaande uit
voomamelijk het honorarium van de curator, komen ten laste van de
boedel. Uit de onderzoeksresultaten zaals weergegeven in hoofdstuk twee
blijkt dat er nu reeds in drie van de faillissementen van bedrijven sprake
is van een negatieve boedel en dat de recovery rates bijzander laag zijn.
Het gevaar bestaat dat een actievere participatie van de schuldeisers in de
faillissementsprocedure de curator veel tijd zal vergen om zich te verant-
woorden en dat dit leidt tot nog lagere recovery rates en meer negatieve
boedels. Voorts is het de vraag in hoeverre de schuldeisers gemotiveerd
zullen zijn om toezicht te houden op de andere twee doelen: behoud van
ondememing en werkgelegenheid. Het had op de weg van de commissie
gelegen om in dit nieuwe systeem van toezicht dan bijvoorbeeld ook de
werknemers een rol te geven.

Een ander voorbeeld van mogelijke toekornstige contra prod ucti eve
wetgeving is het voorstel van de Commissie insolventierecht om de
curator excJusief bevoegd te maken om de zogenoemde Peeters/Gatzen
vordering in te stellen. Uit de onderzaeksresultaten van hoofdstuk vier
blijkt dat een curator in een zeer klein percentage van de faillissementen,
waarin er sprake is van schuldeisersbenadeling, een vordering wegens
schuldeisersbenadeling instelt en dat dit in een nog kleiner percentage
succesvol is. De vraag rijst of dit voorstel zal leiden tot contraproductieve
wetgeving. Het voorstel neemt het recht van de individuele schuldeisers
af, zander dat het duidelijk is of de curator van het recht om een derde
aansprakelijk te stellen gebruik zal maken. Bovenal is het volstrekt
onbekend in hoeverre er sprake is van samenloop en als er sprake is van
samenloop, in hoeverre dit de doelen van de faillissementsprocedure
aantast. Voorts blijft het mogelijke positieve effect van dit recht van de
individuele schuldeiser op de doelen van de faillissementsprocedure
onbesproken. Het voordeel van dit recht bij de individuele schuldeiser is
dat indien de schuldeiser met succes zich beroept op de derde de vorde-
ring van die schuldeiser (gedeeJtelijk) tenietgaat. In dat geval zijn de
gezamenlijke schuldeisers gebaat indien zij als gevolg daarvan een
hogere uitkering krijgen en de curator toch niet voomemens was om die
vordering in te stellen.
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7. Einde [aillissementsprocedure?

De bovengencemde kosten-batenanalyse dient zich niet te beperken tot
de instrumenten van de faillissementsprocedure maar reikt verder, ook
naar de faillissementsprocedure zelf. De wetgever en de Hoge Raad
kunnen tal van (maatschappelijke) doelen aan de faillissementsprocedure
stell en, echter de vraag is wie de kosten ervan dient te financieren indien
de boedel geen of nauwelijks actief heeft. Uit de onderzoeksresultaten
blijkt dat er in drievierde van de faillissementen van bedrijven sprake is
van een zogenaamde negatieve boedel en dat de bedrijfsgrootte van de
betrokken bedrijven en het aantal betrokken werknemers relatief klein is.

Indien de wetgever en de maatschappij het wenselijk vinden dat in het
geval er onvoldoende actief is om het honorarium van een curator te
voldoen wei een boedel wordt afgewikkeld en maatschappelijke belangen
worden nagestreefd, zoals bijvoorbeeld het bestrijden van faillissements-
fraude, dan rijst de vraag: in welke procedure, door wie en ten koste van
wie? In een faillissementsprocedure door een curator op kosten van de
overheid, of in een andere procedure door een overheidsinstantie op
kosten van de overheid. Indien niemand de kosten ervan wenst te dragen
dan is het de vraag of in een situatie waarin er geen actief is, het wel een
vanzelfsprekendheid is dat er een faillissementsprocedure kan worden
uitgesproken. Indien er wei voldoende actief is dan is het nog geen
vanzelfsprekendheid dat de schuldeisers de kosten van de maatschappe-
lijke belangen bekostigen, zoals ik voorafgaand heb beschreven.
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Samenvatting

De wetgever is nu tientallen jaren bezig met het herzien van de Faillisse-
mentswetgeving om ervoor te zorgen dat de niet-Ievensvatbare bedrijven
effectief en efficient liquideren en levensvatbare bedrijven op gelijke
wijze reorganiseren. De wetgever en de Hoge Raad vertalen dit in drie
doelen: maximalisatie van de opbrengsten voor de gezamenlijke
schuldeisers en behoud van onderneming en werkgelegenheid.

In dit boek staat centraal het onderzoek naar het probleem dat het
onbekend is of de faillissementsprocedure en/of de informele reorganisa-
tie deze doelen (op een efficientie wijze) bereiken en welk beleid de
wetgever dient te formuleren opdat deze procedures deze doelen beter en
op een efficientere wijze kunnen bereiken. Oit probleem is onderverdeeld
in tien onderzoeksvragen. Om tot een antwoord te komen op deze
onderzoeksvragen heb ik drie methoden van onderzoek gehanteerd:
theoretisch onderzoek, dossieronderzoek en literatuur- en jurisprudentie-
onderzoek. Het dossieronderzoek bestaat uit een onderzoek van de
rechtbankdossiers van aIle 4.167 in 2004 beeindigde faillissementen van
bedrijven. De onderzoeksvragen en de gehanteerde methoden van
onderzoek staan in bijlage twee van dit boek.

De onderzoeksresultaten tonen aan dat het maatschappelijke belang van
de faillissementsprocedure lager is dan verwacht en dat zij haar doelen
nauwelijks bereikt. Los van de vraag of de faillissementsprocedure haar
doelen bereikt, is het onduidelijk of dit efficient gebeurt, Verder laten
deze resultaten zien dat bedrijven de faillissementsprocedure niet op
grote schaal gebruiken om de bescherming van werknemers te ontlopen.
Vervolgens heb ik onderzocht of de oorzaken van het amper bereiken
van de doelen gelegen zijn in de werking van een aantal instrumenten
van de faillissementsprocedure die momenteel in de aandacht staan. Oit
zijn de instrumenten waarmee de curator tegen schuldeisersbenadeling
kan ageren en de instrumenten die dienen ten behoeve van het toezicht
in de procedure. Voor het onderzoek, was het onbekend of deze instru-
menten van invloed zijn op de te bereiken doelen van de faillissements-
procedure. Uit het onderzoek naar de instrumenten waarmee de curator
tegen schuldeisersbenadeling kan ageren, kan worden geconcludeerd dat
de vraag hoe deze instrumenten werken beperkt is tot 10% van de
faillissementen van natuurlijke personen en tot 19% van de faillissemen-
ten van rechtspersonen waarin er sprake is van schuldeisersbenadeling,
Daarnaast is de werking van deze instrumenten verder ingeperkt tot iets
meer dan de helft van die genoemde faillissementen. In bijna de helft van
de gevallen is er namelijk sprake van onvoldoende verhaalsmogelijkhe-
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den dan wel middelen in de boedel om een actie van de curator te
bekostigen. Voorts is het van belang dat deze instrumenten in principe
aileen een effect kunnen hebben op het doel maximalisatie van de
opbrengsten voor de gezamenlijke schuldeisers en niet op de andere twee
doelen. In circa een kwart van de faillissementen van natuurlijke perso-
nen (25%) en een derde van de faillissementen van rechtspersonen (39%)
waarin er sprake was van schuldeisersbenadeling ageerde de curator. In
het geval dat de curator uiteindelijk een dergelijk instrument hanteert is
dit in het leeuwendeel van de faillissementen niet effectief, aangezien het
hanteren van een van deze instrumenten door de curator er niet toe leidt
dat de schuldeisers een uitkering krijgen. Zo blijkt dat het hanteren van
een instrument door de curator niet kon leiden tot een financiele bate
voor de concurrente schuldeisers in 82 procent (natuurlijke personen) en
88 pro cent (rechtspersonen) van de faillissementen van bedrijven, waarin
de curator een instrument had gehanteerd. De reden hiervan was dat in
dat percentage de concurrente schuldeisers helemaal geen uitkering
kregen, Onbekend is of dit alles veroorzaakt wordt door de kosten van
het hanteren van het instrument, die geheel voor rekening komen van de
schuldeisers, of door een gebrek aan baten. Uit het onderzoek kan de
voorlopige conclusie worden getrokken dat er geen sprake is van falend
toezicht en dat derhalve een verbetering van de instrumenten die dienen
ten behoeve van het toezicht in de faillissementsprocedure er niet toe
zullen leiden dat de doelen van de faillissementsprocedure in meerdere
mate worden bereikt.

Voorts blijkt dat het nauwelijks bereiken van de doelen van de faillisse-
mentsprocedure veroorzaakt kan worden door de individuele verhaals-
procedures die parallel lopen aan de faillissementsprocedure. Gedurende
de faillissementsprocedure bestaat er een aantal verhaalsprocedures ten
aanzien van het (juridische en economische) vermogen van de schulde-
naar en ten aanzien van het vermogen van derden. Gebleken is dat zowel
ten aanzien van het vermogen van de schuldenaar als ten aanzien van
het vermogen van derden onder omstandigheden de belangen van de
individuele schuldeisers kunnen strijden met de belangen van de faillis-
sementsprocedure. In die gevallen zijn de individuele schuldeisers in de
regel vrij hun belangen na te streven zonder rekening te houden met de
collectieve bel an gen. Er bestaat in deze procedures ook geen toezicht op
de spelers, de belangrijkste zijn de Belastingdienst en de bank, om er
voor te zorgen dat zij de collectieve belangen van de faillissementsproce-
dure niet schaden.

Voorts blijkt dat de wetgever zich teveel lijken te concentreren op de
faillissementsprocedure in plaats van op de informele reorganisatie. In
deze laatste procedure bestaat op grond van de huidige stand van de
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wetenschap meer ruimte voor het bereiken van de doelen: behoud van
maximalisatie van de opbrengsten voor de gezamenlijke schuldeisers en
behoud van ondememing en werkgelegenheid, Uit het onderzoek blijkt
dat het geldende arbeidsrecht ten aanzien van het beeindigen van
arbeidsovereenkomsten de informele reorganisatie belemmert. Verder
blijkt dat er een aanzienlijk verschil bestaat tussen de succesratio's van
de huisbank en de maatschappij en dat het individuele belang van de
huisbank en/of Belastingdienst onder omstandigheden niet parallel loopt
met het collectieve belang. Hierdoor rijst de vraag of er een vorm van
toezicht dient te worden geincorporeerd. Er kan gekozen worden voor
toezicht vooraf of achteraf.

Op grond van het onderzoek heb ik de volgende aanbevelingen gedaan.
Er dient nader onderzoek te worden verricht naar de informele reorgani-
satie en de daarin voorkomende problemen. De informele reorganisatie is
van greet belang en nog grotendeels onontgonnen gebied. Voorts bepleit
ik 'duaal arbeidsrecht' ten aanzien van de beeindiging van arbeidsover-
eenkomsten. Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven niet op grote schaal
het faillissementsrecht gebruiken om zich van werknemers te ontdoen en
bovenal dat het arbeidsrecht zoals dat geldt buiten de faillissementspro-
cedure, juist ertoe kan bijdragen dat bedrijven in staat van faillissement
geraken. Het geldende arbeidsrecht ten aanzien van de beeindiging van
arbeidsovereenkomsten kan een informele reorganisatie belemmeren
omdat het geen rekening houdt met de gewijzigde belangen van de
werknemers bij een bedrijf in financiele moeilijkheden, noch met de
belangen van de schuldeisers. Daarom is het van belang dat er in het
arbeidsrecht een onderscheid wordt gemaakt tussen gezonde bedrijven en
bedrijven in financiele moeilijkheden.

Het is van belang dat er een vorm van toezicht wordt gemcorporeerd in
de informele reorganisatie en in de individuele procedures die parallel
lop en aan de faillissementsprocedure. Uit het onderzoek blijkt dat
belangrijker dan de discussie over toezicht in de faillissementsprocedure,
is het gebrek aan toezicht op het vermogen dat buiten de faillissements-
procedure valt. Op basis van de huidige stand van onderzoek is het
belang van de informele reorganisatie groter dan dat van de faillisse-
mentsprocedure en worden de drie doelen hier in meerdere mate bereikt
dan in de faillissementsprocedure. Hierop is echter geen toezicht. Verder
heeft het onderzoek aangetoond dat de individuele verhaalsprocedures
die parallel lopen aan de faillissementsprocedure de doelen hiervan
kunnen aantasten. Ook hier ontbreekt toezicht. Zowel in de individuele
verhaalsprocedures als in de informele reorganisatie zijn de huisbank en
de Belastingdienst de hoofdrolspelers. Zij kunnen in deze procedures hun
individuele belangen nastreven, al dan niet in strijd met de collectieve

165



belangen. Er is hier geen systeem van 'checks and balances'. In de
informele reorganisatie werken de gebruikelijke systemen van toezicht en
controle op de ondernemingsleiding niet doordat feitelijk de huisbank de
leiding ovemeemt. Daarom is het van belang dat er een adequaat regime
van toezicht wordt gecreeerd, l De corporate governance van een bedrijf
in financiele moeilijkbeden verschilt met dat van een gezond bedrijf. Bij
een bedrijf in financiele moeilijkheden treden de belangen van de
schuldeisers ook op de voorgrond en is toezicht op de huisbank ook van
belang, Er is ook nu weer sprake van 'duaal recht'. De verwachting is dat
een vorm van toezicht de effectiviteit van deze procedure kan vergroten.
Er dient nader onderzoek te worden verricht naar de werking van de
informele reorganisatie alvorens hiervoor definitieve aanbevelingen
kunnen worden gedaan. Bij wijze van aanzet voor een nadere discussie
over vormen van toezicht in de informele reorganisatie heb ik de 'stille r-
c' geopperd.

Het nastreven van maatschappelijke belangen in insolventieprocedures
dient nader onder de loep te worden genomen. In de faillissementsproce-
dure dienen verschillende maatschappelijke belangen te worden nage-
streefd: behoud van onderneming en werkgelegenheid en het bestrijden
van misbruik van faillissementsrecht. In de toekomst komt daar wellicht
het bestrijden van faillissementsfraude bij. Deze grote maatschappelijke
belangen staan in geen verhouding tot het belang van de faillissements-
procedure. Indien de wetgever deze belangen wil nastreven en deze
conflicteren met de belangen van de gezamenlijke schuldeisers dan dient
de wetgever allereerst nader onderzoek te verrichten naar de kosten van
het nastreven van deze belangen, Voorts dient de vraag te worden
beantwoorden: wie dient deze kosten te dragen? De kosten van het
nastreven van maatschappelijke belangen dienen in beginsel ten laste te
komen van diegenen die hierbij zijn gebaat. Nu is het zo dat de kosten
voor het bereiken van maatschappelijke doelen mede op schuldeisers
worden verhaald die met deze doelen niets van doen hebben.

De faillissementsprocedure bereikt haar doelen amper. Voorkomen moet
worden dat door wijzigingen in de wetgeving de effectiviteit verder
vermindert. Het is van belang dat het effect van wijzigingen in de
formele en/of informele procedures op de te bereiken doelen in kaart is
gebracht, voordat deze wijzigingen worden doorgevoerd. Het is van
belang dat de wetgever een inschatting maakt van de kosten die gepaard
gaan met eventuele wijzigingen en dat hij aangeeft ten laste van wie die
kosten komen. Deze kosten-baten analyse reikt verder dan de instrumen-
ten van de faillissementsprocedure. Het betreft ook de faillissementspro-

Vgl. o.a.Winter 1997, p. 109 e.v.
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cedure zelf. De wetgever en de Hoge Raad kunnen verschillende maat-
schappelijke doelen aan de faillissementsprocedure stellen, echter de
vraag is wie de kosten ervan dient te financieren indien de boedel geen
of nauweIijks actief heeft. Indien de wetgever en de maatschappij het
wenselijk vinden dat in het geval er onvoldoende actief is om het hono-
rarium van een curator te voldoen er wei een boedel wordt afgewikkeld
en maatschappelijke belangen worden nagestreefd, dan rijst de vraag: in
welke procedure, door wie en ten Iaste van wie? In bijvoorbeeld een
faillissementsprocedure door een curator voor rekening van de overheid,
of in een andere procedure door een overheidsinstantie. Indien niemand
de lasten ervan wenst te dragen dan is het de vraag of in een situatie
waarin er geen actief is, het wei een vanzelfsprekendheid is dat er een
faillissementsprocedure kan worden uitgesproken. Indien er weI voidoen-
de actief is dan is het geen vanzelfsprekendheid dat de schuldeisers de
kosten van de maatschappelijke belangen bekostigen. Dit alles speelt ook
in de informele reorganisatie. In een aanzet tot een discussie over
toezicht heb ik voorgesteld om een stille r-c te benoemen in de informele
reorganisatie, Voorgesteld is de schuldenaar griffierechten te Iaten
voldoen. Indien er onvoldoende actief is voor het voldoen van griffie-
rechten, dan is het de vraag of in dat geval de mogelijkheid van stille r-c
dient te worden geboden.
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Summary

The legislature has now been working for dozens of years on revising
Dutch insolvency law, in order to ensure that non-viable companies are
liquidated effectively and efficiently, and that viable companies can
restructure in the same way. The legislature and Supreme Court (Hoge
Raad) translate this into three goals: maximisation of the proceeds for the
joint creditors, preservation of the company and preservation of em-
ployment.

This book centres on a study of the problem that it is not known whether
the insolvency procedure and/or informal restructuring can achieve these
goals, or what policy the legislature needs to formulate so that these
procedures can better achieve these goals. This problem is divided into
ten research questions. I have used three methods to find answers to
these research questions: theoretical research, file research and research
of literature and case law. File research consists of a study of court files
of all 4,167 company insolvencies terminated in 2004. The research
questions and research methods used are given in the annex to this
summary.

The research has shown that the social importance of the insolvency
procedure is less than expected and that it hardly achieves its goals.
Apart from the question of whether the insolvency procedure achieves its
goals, it is unclear whether this is done efficiently. Furthermore, the
research results show that companies do not use the insolvency proce-
dure on a large scale in order to circumvent the protection of their
employees. I then studied whether the causes of this failure to achieve
most of the goals is due to the effect of several instruments of the
insolvency procedure which are now the focus of attention. These are the
instruments with which the receiver can take action against the prejudic-
ing of the creditors and instruments for the purpose of supervising the
procedure. Prior to the study, it was not known whether these instru-
ments had any influence on the goals the insolvency procedure is
intended to achieve. The study has shown that this is not the case.

Moreover, it is evident that the fact that these goals are hardly achieved
is due to the individual recovery actions running parallel to the insol-
vency procedure. During the insolvency procedure, several recovery
actions are brought in respect of (legal and economic) assets of the
debtor and the assets of third parties. In certain circumstances, regarding
both the creditor's assets and those of third parties, the interests of the
individual creditors can conflict with the interests of the insolvency
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procedure. In those cases, as a rule, the individual creditors are at liberty
to pursue their interests without taking account of the collective interests.
Nor is there any supervision of the players in these actions, the most
important of which are the Tax and Customs Administration and the
banks, to ensure that they do not damage the collective interests of the
insolvency procedure.

Another important conclusion is that the legislature and doctrine seem to
concentrate too much on the insolvency procedure instead of informal
restructuring. In the latter procedure, there is more room to achieve the
goals on the basis of our current knowledge: maintaining the maximum
proceeds for the creditors and preserving the company and employment.
It has emerged from the research that prevailing employment law with
respect to the termination of employment contracts stands in the way of
informal restructuring. A considerable difference has also emerged
between the success ratios of the company bank, and that the individual
interest of the company bank and/or Tax and Customs Administration
does not always run parallel to the collective interest in certain circum-
stances. This gives rise to the question whether a type of supervision
should be introduced. A choice can be made between supervision before
or afterwards.

Based on the research, I have made the following recommendations.
More research should be done on informal restructuring and the prob-
lems occurring in that process. Informal restructuring is very important
and is still largely unexplored territory. I also advocate 'dual employment
law' with respect to the termination of employment contracts. The
research has shown that companies do not use insolvency on a large
scale to get rid of their employees and, furthermore, that employment
law, as it applies outside the insolvency procedure, can actually help to
bring about the insolvency of companies. Prevailing employment law in
relation to the termination of employment contracts can hamper informal
restructuring because it does not take account of the changed interests of
the employees at a company in financial difficulty, nor of the creditors'
interests. It is important, therefore, to make a distinction between healthy
companies and companies in financial difficulties.

It is important for some type of supervision to be incorporated in infor-
mal restructuring and in the individual actions running parallel to the
insolvency procedure. It emerged from the research that the lack of
supervision of the assets falling outside the insolvency procedure is even
more important than the debate over supervision during the insolvency
procedure. On the basis of the current state of research, the importance of
informal restructuring is greater than that of the insolvency procedure,
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and the three goals are achieved to a greater extent in this process than
in the insolvency procedure. This process, however, is not supervised.
Furthermore, the research has shown that the individual recovery actions
running parallel to the insolvency procedure can impede its goals. These
actions are not supervised either. In both the individual recovery actions
and informal restructuring, the company bank and the Tax and Customs
Administration are the main players. In these actions, they can pursue
their own individual interests, whether or not in conflict with the collec-
tive interests. In this case, there is no system of checks and balances. As
an impetus for further debate over types of supervision in informal
restructuring, I have proposed the 'undisclosed delegated judge'. A more
detailed study first needs to be conducted into the individual actions and
informal restructuring before a type of supervision can be incorporated.

The pursuit of social interests in insolvency procedures should be studied
in more detail. Different social interests must be pursued in these proce-
dures: preservation of the company and employment and combating the
abuse of insolvency law. In the future, insolvency fraud may well be
added. These major social interests far overweigh the interest of the
insolvency procedure. If the legislature wants to pursue these interests,
and they conflict with the interests of the joint creditors, the legislature
must first conduct a further study of the costs of pursuing these interests.
The question of who is to bear these costs must be answered as well. The
costs of pursuing social interests should in principle be borne by those
who benefit from this. It is now the case that the costs of achieving social
goals is recovered partly from the creditors, for whom these goals are
irrelevant.

The insolvency procedure hardly achieves its goals. Amendments to
legislation should not be allowed to further reduce its effectiveness. It is
important to map out the effect of changes to the formal and/or informal
procedures on the goals to be achieved before these changes are made. It
could be important for the legislature to make an estimate of the costs
involved in any amendments and to indicate who is to pay these costs.
This cost-benefit analysis goes beyond the instruments of the insolvency
procedure. It also concerns the insolvency procedure itself. The legisla-
ture and the Supreme Court can set various social objectives on the
insolvency procedure. The question is, however, who should finance the
costs if no or hardly any assets remain after liquidation. If the legislature
and the company consider it desirable, in case the assets are not suffi-
cient to pay a receiver's fee, that assets are indeed liquidated and social
interests pursued, the question then arises: in what procedure, by whom
and at whose expense? In, for example, an insolvency procedure con-
ducted by a receiver on the responsibility of the government, or in a
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different procedure by a government body. If no one is willing to bear
the costs, the question is then whether, in a situation where there are no
assets, it is a matter of course that an insolvency procedure can be
pronounced. If there are sufficient assets, it is not a matter of course that
the creditors should pay the costs of the social interests. All this figures
in informal restructuring as well. In an impetus to a debate over supervi-
sion, I have proposed the appointment of an undisclosed delegated judge
in informal restructuring. I have proposed having the debtor pay the
court fees. If there are not enough assets to pay court fees, the question is
whether the possibility of an undisclosed delegated judge should be
offered in that case.
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Anex Research questions and methods

The research questions and research subquestions are given below.
Behind each question, in brackets, are the research methods used. The
following abbreviations are used: F stands for file research, L means
literature and case law research and T indicates theoretical research.

1. Does the insolvency procedure achieve the goals it has set? (F, L)

2. How great is the social importance of the insolvency procedure? (F, L)

3. To what extent does the insolvency procedure fulfil the condition:
prevention of the abuse of insolvency law? (F, L)

4. How could the insolvency procedure (possibly) better fulfil this condi-
tion?
- How do the current instruments of the insolvency procedure work
which are intended to prevent abuse? (F, L)
- Can other changes to the insolvency procedure enable the insolvency
procedure to (better) fulfil this condition? (T, L)

5. Can changes to the insolvency procedure with respect to the instru-
ments that prevent the consequences of prejudicing the creditors see to it
that the insolvency procedure (better) achieves its goals? (F, L)
- To what extent are the creditors prejudiced in the insolvency proce-
dure? (F, L)
- Does the insolvency procedure achieve its goals to a lesser extent in the
case that a receiver finds that the creditors have been prejudiced as
opposed to the case in which the receiver does not find any such preju-
dice? (F, L)
- What effect does the use of one of the instruments have on (one of) the
goals of the insolvency procedure (F, L)

6. Can changes to the instruments in the insolvency procedure pertaining
to supervision in that procedure see to it that the insolvency procedure
(better) achieves its goals? (F, L)
- Is there failing supervision in the insolvency procedure? (F, L)

7. Which individual recovery actions running parallel to the insolvency
procedure have an adverse effect on the goals of the insolvency proce-
dure? (L)
- Which recovery actions run parallel to the insolvency procedure? (L)
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- Do these recovery actions have an adverse effect on achievement of the
goals of the insolvency procedure? (L)
- How often is there a concurrence, and how great is the adverse effect of
this concurrence on achievement of the goals of the insolvency proce-
dure? (L)
8. How great is the social importance of informal restructuring? (L)

9. Does informal restructuring achieve the goals of the insolvency proce-
dure? (L)

lO. Can changes to supervision and/or amendments to applicable em-
ploy-ment law enable informal restructuring to achieve these goals to a
greater extent? (L, T)

174



Lijst van geraadpleegde jurisprudentie

Hoge Raad en Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

HR 5 december 1975, NJ 1976,269 (ASF/Hoek q.q.)
HR 14 januari 1983, NJ 1983, 597 (Peeters q.q./Gatzen)
HvJ EG 7 februari 1985, NJ 1985, 902 (Abels arrest)
HR 10 mei 1985, NJ 1985, 791 (Van der Giessen q.q./lngenieursbureau
Rutten Kruisman)
HR 15 juli 1985, NJ 1986, 193 (Stuyt q.q./Ontvanger)
HR 13 januari 1989, NJ 1990,211 (Gasus/Bertrams q.q.)
HR 30 oktober 1987, NJ 1988, 191 (Happe-Scheepstral
HR 6 oktober 1989, NJ 1990, 286 (Beklamel)
HR 12 januari 1990, NJ 1990, 662 (Van Gelder Papier)
HR 7 september 1990, NJ 1991, 52 (Den Toom/De Kreek)
HR 30 november 1990, NJ 1991, 129 (Staat/Bouw q.q.)
HR 28juni 1991, NJ 1991,727 (Brandwijk/Jurgens q.q.)
HR 8 november 1991, NJ 1992, 174 (Nimox/ Van den End q.q.)
HR 9 september 1994, NJ 1995,344 (Samexwood/Daniels q.q.)
HR 23 december 1994, NJ 1996, 628 (Notaris M./Curatoren THB)
HR 24 februari 1995, NJ 1996,472 (Ontvanger/Gerritse q.q.; Sigmacon II)
HR 16juni 1995, NJ 1996,553 (K./Jukema q.q.)
HR 15 september 1995, NJ 1996, 629 (Notaris E./Curatoren THB)
HR 19 april 1996, NJ 1996, 727 (Maclou/Curatoren Van Schupp en)
HR 7 juni 1996, NJ 1996,695 (Drankenhandel Van Zoolingen]
HR lOjanuari 1997, NJ 1997,360 (Autohuis Van de Ven)
HR 26 juni 1998, NJ 1998, 745 (Aerts q.q./ABN AMRa)
HR 11 juni 1999, JaR 1999, 146 (Hendriks Pluimvee slachterij)
HR lO december 1999, NJ 2000, 6 (Kastekort)
HR 9 juni 2000, NJ 2000, 577 (Durmaz/Kramer q.q.)
HR 16 juni 2000, NJ 2000, 578 (Van Dooren q.q./ABN Amro I)
HR 8 juni 2001, JaR 2001, 171 (Panmo)
HR 29 juni 2001, JaR 2001, 169 (MTW/FNV Bondgenoten)
HR 19 oktober 2001, NJ 2001, 654 (Diepstraten/Gilhuis q.q.)
HR 26 oktober 2001, NJ 2002, 94 (B,D/De ontvanger)
HR 21 december 2001, NJ 2005, 95 en 96 (Lunderstadt/De Kok en Sobi
/Hurks)
HR 29 november 2002, JaR 2003, 2 (Berghuizer Papierfabriek)
HR 4 april 2003, JaR 2003, 134 (Skipper Club Charter)
HR 19 december 2003, NJ 2004, 293 (Curatoren Mobell/lnterplan)
HR 20 februari 2004, NJ 2004, 252 (Pannekeet/De Wit Wijnen q.q.)

175



HR 28 mei 2004, JaR 2004, 216 (Boek/Van Gorp)
HR 1 oktober 2004, NJ 2005, 499 (Taxicentrale/Gesink)
HR 21 januari 2005, NJ 2005, 249 (Funds/Curatoren Jomed I)
HR 21 januari 2005, NJ 2005, 250 (Funds/Curatoren Jomed II)
HR 22 april 2005, NJ 2005, 405 (Nguyen/Berntsen q.q.)
HR 8 juli 2005, NJ 2005, 457 (Van Dooren q.q./ABN AMRa Bank II)
HR 8 juli 2005, JaR 2005, 236 (Liinderstadt/ De Kok c.s.)
HR 12 augustus 2005, NJ 2006, 230 (Payroll)
HR 16 september 2005, NJ 2006, 311 (De Bont/Bannenberg q.q.)
HR 20 januari 2006, NJ 2006, 74 (Bosua/Huizing q.q. c.s)
HR 14 juli 2006, NJ 2007, 101 (Boekenvoordeel/Isik)
HR 20 oktober 2006, NJ 2007, 2 (Schilt/Jansen q.q.)

Gerechtshoven, Rechtbanken en Kantongerechten

Rb. Haarlem 15 november 1934, NJ 1935, 1063
Rb. Utrecht 23 oktober 1985, NJ 1986,355
Ktr. Amersfoort 20 januari 1993
Ktr. 's-Hertogenbosch 22 maart 1993, JAR 1993, 86
Ktr. Rotterdam 1 december 1995, JAR 1996,6
Hof 's-Gravenhage 10 januari 1996, JaR 1996, 16 (Ammerlaan)
Ktr. Apeldoorn 11 december 1996, JAR 1997, 41
Ktr. Amsterdam 31 augustus 2000, JOR 2002, 41
Ktr. Amsterdam 7 juni 2001, JOR 2002, 41
Ktr. Delft 26 juli 2001, JAR 2001, 177
Rb. Breda 12 november 2002, JOR 2003, 179
Rb. 's-Gravenhage 21 november 2002, JOR 2003, 26
Ktr. Utrecht 8 januari 2003, TvI 2003, 2 Nieuwsbrief, p. 17
Rb. Utrecht 8 januari 2003, JOR 2003, 244
Rb. 's-Gravenhage 5 maart 2003, JaR 2003, 123
Rb. Amsterdam 5 november 2003, JOR 2004, 26
Ktr. Nijmegen 22 augustus 2002, JaR 2002, 185
Rb. Amsterdam 13 augustus 2003, TvI 2003, 6, p. 63 (Nieuwsbrief)
Ktr. Lelystad 7 april 2004, JAR 2004, 107
Rb. 's-Hertogenbosch 24 juni 2004, JOR 2004, 214
Rb. Zwolle-Lelystad 3 juni 2005, JaR 2005, 203
Hof ts-Hertogenbosch 21 maart 2006, JAR 2006, 241

176



Lijst van geraadpleegde en verkort aangehaalde
literatuur

Adriaanse, J.AA e.a., Informele reorganisatie in het perspectief van
surseance van betaling, WSNP en faillissement, Den Haag 2004:
Adriaanse e.a. 2004

Adriaanse, J.AA, Restructuring in the shadow of the law. Informal
reorganization in the Netherlands (diss. Leiden), Deventer 2005: Adri-
aanse 2005

Adriaanse, M.AM., Knol, J.J., Schee, A van der, Faillissementsgids,
Deventer 2006

Aerts, W., De curator en de bestrijding van faillissementsfraude, in:
Praktijkboek insolventierecht. Ongeoorloofde gedragingen, Deventer
2006

Aerts, W., Bestrijding van faillissementsfraude: de stand van zaken, TvI
2006, p. 75: Aerts 2006a

Aerts, W., U bent ontslagenl Kan ik nog iets voor u doen?, TvI 2006, 6:
Aerts 2006b

Amsterdam, AM. van, Marseille, E., Aansprakelijkheid vergt daadwerke-
lijk onderzoek, WFR 2002, p. 78-84: Van Amsterdam 2002a

Amsterdam, AM. van, Marseille, E., Wanneer wordt besturen onbehoor-
lijk, WFR 2002, p. 23-29: Van Amsterdam 2002b

Amsterdam, AM. van, Insolventie in economisch perspectief (diss. VU),
Den Haag: 2004: Van Amsterdam 2004

Andel, W.J.M. van, De Peeters/Gatzen vordering, in: Materieel faillisse-
mentsrecht: de Peeters/Gatzen-vordering en de overeenkomst binnen
faillissement. Preadviezen voor de Vereniging van Burgerlijk Recht,
Deventer 2006, p. 1-86: Van Andel 2006

Armour, J., The law and economics of corporate insolvency: a review, in:
R.D. Vriesendorp e.a. (ed.), Comparative and international perspectives
on bankruptcy law reform in the Netherlands, Den Haag 2001: Armour
2001

C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk
recht. Vertegenwoordiging en rechtspersoon, De vertegenwoordiging,
achtste druk, bewerkt door S.c.J.J. Kortmann, Zwolle 2004: Asser -
Kortmann 2 I

C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk
recht. Vertegenwoordiging en rechtspersoon, De rechtspersoon, achtste
druk, bewerkt door J.M.M. Maeijer, Deventer 1997: Asser - Maeijer 2
II

C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk
recht, bewerkt door J.M.M. Maeijer, Vertegenwoordiging en rechtsper-

177



soon, De naamloze en de besloten vennootschap, tweede druk, W.E.J.
Ijeenk Willink, Zwolle 2000: Asser - Maijer 2 III

C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk
recht. Zakenrecht, Algemeen goederenrecht, viertiende druk, bewerkt
door F.H.J. Mijnssen, Zwolle 2001: Asser - Mijnssen 3 I

C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk
recht. Zakenrecht, Zekerheidsrechten, dertiende druk, bewerkt door
A.I.M van Mierlo, F.H.J. Mijnssen en A.A. van Velten, Zwolle 2003:
Asser - Mierlo-Mijnsen - Van Velten 3 III

C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk
recht. Bijzondere overeenkomsten. Maatschap, vennootschap onder
firma, commanditaire vennootschap, zesde druk, bewerkt door J.M.M.
Maeijer, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1995: Asser - Meijer 5 V

Baird, D.G., Jackson, I.H., Corporate reorganizations and the treatment of
diverse ownership interests: a comment on adequate protection of
secured creditors in bankruptcy, U. Ch. L. Rev. 97 1984

Baird, D.G., Loss distribution, forum shopping and bankruptcy: a reply to
warren, 54 U. Ch. L. Rev.

Bakkerus, S.O.H., De aansprakelijkheid voor onrechtmatige gedragingen
van de curator, in: De curator, een octopus, 1996, p. 173-185

Beckman, H., Administratie en openbaarmaking van de jaarrekening in
het licht van de boedelaansprakelijkheid van bestuurders en commissa-
rissen, TVVS 1998, p. 359-366: Beckman 1998

Beltzer, R.M., Overgang van onderneming in de private en publieke sector
(diss. A'dam (UvA), Deventer 2000

Berghuis, A.c., Paulides, G., Faillissementen bij besloten vennootschap-
pen met beperkte aansprakelijkheid: een studie naar misbruik van
rechtspersonen (eerste interim-rapport), Den Haag 1982: Berghuis -
Paulides 1982

Berghuis, A.c., Paulides, G., Misbruik van BV's: een empirisch onderzoek,
Den Haag 1983: Berghuis - Paulides 1983

Beukelman, De verhouding curatoren - rechter-commissaris in praktijk,
TvI 2001, p. 152-156

Blom, R.J., Zicht op debiteuren, Amsterdam 2003
810m, R.J., FaiIlissement. Oorzaak en gevolg, Amsterdam 2004
Boekraad, G.A.J., Afwikkeling van de faillissementsboedel (diss.), 1997
Liagre Bohl, E.W.J.H. de, Annotatie bij HR 21 januari 2005, Onderne-

mingsrecht 2005, 212
Boot, A.W., Wijn, M.F., Insolventie, vermogensstructuur en vermogens-

markt, MAB, 1991, p. 22-32: Boot-Wijn 1991
Boot, A.W., Ligterink, J.E., Banken en de Faillissementswet, ESB 2000, p.

876-878: Boot-Liqterink 2000

178



Boot, A.W., Ligterink, J.E., De efficientie van de Nederlandse Faillisse-
mentswetgeving, Amsterdam Center for Corporate Finance, Amsterdam
2000: Boot-Liqterink 2000a

Boot, A.W., Ligterink, J.E., Faillissementswetgeving in internationaal
perspectief, MAB 2000, p. 492-502: Boot-Ligterink 2000b

Boot, A.W., Economen contra juristen, TvI 2001, p. 107-108: Boot 2001 a
Boot, A.W., Banks and the Bankruptcy act, Comparative and internation-

al perspectives on bankruptcy law in the Netherlands, Tilburg 2001:
Boot 2001b

Buchem-Spapens, A.M.J. van, Pouw, Th. A, Faillissement, surseance van
betaling en schuldsanering, zevende druk, Deventer 2004

Bruins, A., Uxem, F.W. van, Quick service scan faillissementen, Zoeter-
meer 1999

Centraal Bureau voor de Statistiek, Faillissementsstatistieken 1997-1998,
Voorburg/Heerlen 1999

Centraal Bureau voor de Statistiek, Faillissementen: oorzaken en schul-
den 2002, Voorbug/Heerlen 2002

Centraal Bureau voor de Statistiek, Rechtspraak in Nederland 2003,
Voorburg/Heerlen 2004

Centraal Bureau voor de Statistiek, Faillissementen: oorzaken en schul-
den 2004, zie website van het CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek, Faillissementsstatistieken 1999 -
2006, zie website van het CBS

Centraal Plan Bureau, Afschaffen of niet? Analyse van fiscale verhaals-
rechten bij faillissementen, zie website van het Centraal Planbureau

Coase, R.H., The Firm, the market and the law, Chicago: University of
Chicago Press 1988: Coase 1988

Commissie insolventierecht, advies inzake wetsvoorstel 27 244 (28 mei
2003), advies inzake herziening insolventierecht (8 september 2003),
advies inzake functioneren bewindvoerders, curatoren en r-c's (13 april
2005) en advies inzake voorontwerp Insolventiewet (29 juni 2006)

Commissie Maas, Rapport van de Commissie insolventierecht, Vereeni-
ging "Handelsrecht" 1985: Commissie Maas 1985

Commissie Mijnssen, Rapport van de Commissie ter advisering omtrent
eventuele herziening van de Faillissementswet, 1989: Commissie
Mijnssen 1989

Cooter, R., Ulen, T., Law 8: Economics, vierde druk, Pearson Addison-
Wesley 2004: Cooter-Ulen 2004

Couwenberg, 0., Resolving financial distress in The Netherlands (diss.
Groningenl, Groningen 1997: Couuienberq 1997

Couwenberg, 0., Kortmann, S.c.J.J., Faber, N.E.D., De efficientie van de
Faillissementswet, Onderzoekscentrum Ondememing a Recht april
2001: ooe« 2001

179



Couwenberg, 0., Incomplete contracten: een rechtseconomische benade-
ring [oratie Groningen), 2003

Couwenberg, 0., Jong, A. de, De 'black box' van de stille reorganisatie
geopend, Couwenberg e.a. 2005

Cozijn, c., Twee jaar bestuurdersaansprakelijkheid volgens WBA en WBF.
Verslag van een verkennend onderzoek, Gouda 1989: Cozijn 1989

Cozijn, c., Aansprakelijkheid op grond van de Wet Bestuurders-
aansprakelijkheid bij Faillissement, Gouda] 991: Cozijn 1991

Delden, A.H. van, Bauw, E., Toezicht in failIissementen, een rechterlijke
taak, TvI 2004, p. 233-236

Dethmers, H.H., Het toezicht van de r-c op curatoren, TvI 2004, p. 28-31
Dijck, G. van, De actio Pauliana in Nederland en de wet van de remmen-

de voorsprong, in: J. Smits 8: S. Stijns (red.), Inhoud en werking van de
overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen 2005, p.
393 - 410: Van Dijck 2005

DUck, G. van, De faillissernentspauliana, revisie van een relict [diss, UvT),
2006: Van Dijck 2006

Dijk, P.L., Ploeg, T.J. van der, Van vereniging, cooperatie en stichting,
bewerkt door C.H.C. Overes, T.J. van der Ploeg, C.A. Schwarz en W.J.M.
Veen, Deventer 2002

Dulack, H., Surseance van betaling, Praktijkboek Insolventierecht,
Deventer 2005: Dulack 2005

Engberts, B.J., Toezicht in insolventies in ontwikkeling, TvI 2005, p.
171-179

Eeghen, L.J. van, Verkenningen van belangen bij doorstart, TVVS 1996
Eeghen, L.J. van, Reactie op het TVVS-jubileumnummer 'Doorstart',

TVVS 1997, p. 273-275
Eeghen, L.J. van, Benadeling van crediteuren en voorbereide doorstart

faillissementen, NJB 1997, p. 1665-1674
Eeghen, L.J. van, Licht in de schemer, TvI 2006, 6: Van Eeqhen 2006
Faber, N.E.D., Misbruik van bevoegdheid tot aanvragen faillissement,

NbBW 1996,3
Feltz, G.W. Baron van der, Geschiedenis van de Wet op het faillissement

en de surseance van betaling. Volledige verzameling van regeerings-
ontwerpen, gewisselde stukken, gevoerde beraadslagingen etc., eerste
deel, 1896, bewerkt door S.c.J.J. Kortmann en N.E.D. Faber, Serie On-
derneming en Recht, Deel 2-1: Van der Feltz I

Feltz, G.W. Baron van der, Geschiedenis van de Wet op het faillissement
en de surseance van betaling, Volledige verzameling van regeerings-
ontwerpen, gewisselde stukken, gevoerde beraadslagingen etc., tweede
deel, 1897, bewerkt door S.c.J.J. Kortmann en N.E.D. Faber, Serle On-
derneming en Recht, Deel 2-2, Zwolle 1994: Van der Feltz II

Franken, S.M., Onderzoek naar de effectiviteit van faillissementswetge-
ving, TvI 2000, p. 175-184: Franken 2000

]80



Franken, S.M., Verslag NIBE-svv seminar d.d. 18 september 2002:
Modernisering faillissementsrecht: wat wordt de positie van de bank?,
TvI 2002, p. 336-341

Franken, S.M., Onderzoek naar de effectiviteit van faillissementswetge-
ving, Enige opmerkingen naar aanleiding van het rapport 'De efficien-
tie van de Nederlandse Faillissemenrswetgeving,' TvI 2000, 6

Franken, S.M., Insolventierecht als corporate governance mechanisme,
Ondernemingsrecht 2005, 14.

Franken, S.M., Informele reorganisaties van noodlijdende ondernemin-
gen: alternatief voor of communicerend vat met formele insolventie-
procedures, boekbespreking van 'Restructuring in the shadow of the
law. Informal reorganisation in the Netherlands', Rechtsgeleerd Maga-
zijn THEMIS 2006, 5: Franken 2006

Franks, J., Sussman, 0., Financial distress and bank restructuring of small
to medium size UK companies, Review of Finance 2005, 5, p. 65-96:
Franks-Sussman 2005

Galen, R.J. van, Enkele opmerkingen over de tweede en derde anti-
misbruikwet, in: Met zin en verstand, Opstellen aangeboden ter gele-
genheid van het afscheid van mr. A.G. van Galen als president van
Centrale Raad van Beroep op 13 november 1995, 1995 p. 23-35

Galen, R.J. van, Beslissingen omtrent het instellen en invoeren van een
procedure wegens onbehoorlijk bestuur, in: Onbehoorlijk bestuur in het
insolventierecht 1997, p. 53-63

Galen, R.J. van, Kabels en Knopen, Ondernemingsrecht 2002, p. 247-248
Gispen, G.H., De onrechtmatige daadsvordering als complement van de

actio pauliana, in: A. van Hees, Vragen rondom de faillissementspauli-
ana, Insoladjaarboek 1998, Deventer 1998

Grinten, J.W.M van der, Bouwens, W.H.A.C.M., bewerking van W.c.L.
van der Grinten, Arbeidsovereenkornstenrecht, Deventer 2005

Harmsen, C.M., Het rapport 'De efficiency van de Nederlandse Faillisse-
mentswetgeving' getoetst: nieuw onderzoek gewenstl, TvI 2005, 5:
Harmsen 2005

Hees, A. van, De Commissie Insolventierecht, TvI 2006,4: A. van Hees
2006

Hees, J.1. van, Leasing (diss. Nijmegen), Deventer 1997
Hees, J.1. van, Herziening van het insolventierecht: een kwestie van

denken en doen, TvI 1997,4
Hees, J.1. van, SchuIdeisers en de afwikkeling van het faillissement: de

curator onder invloed?, TvI 2004/special, p. 291-297
Heijden, C.M. van der, Het akkoord buiten faillissement en surseance van

beta ling, NTBR 1994, p. 141-144
Heijden, C.M. van der, Insolventie en rechtspersoon. Een onderzoek naar

de bevoegdheden en verplichtingen tussen de curator respectievelijk de

181



bewindvoerder en de organen van de rechtspersoon (diss. A'dam (Vlll),
Deventer 1996

Heuvel, N.W.M. van den, Actio pauliana, onrechtmatige daad en het
arrest Van Dooren q.q./ABN AMRO, TvI 2002, p. 75-85

Heuvel, N.W.M. van den, Zekerheid en voorrang (diss. Tilburg), Den Haag
Schoordijk Instituut 2004

Hilverda, C.M., Faillissementsfraude: een studie naar de strafrechtelijke
handhaving van faillissementsrechtsnormen

Hoeven, A van der, De rechter-commissaris in het faillissement, inzon-
derheid naar aanleiding van der nieuwe ontwerpen (diss. Leidenl, Lei-
den 1891

Hoekstra, G.D., De spanning tussen het maatschappelijke belang en het
gezamenlijke belang bezien in het licht van de creditors' bargain, Tvl
2005, 2, p. 33 - 43

Huizink, J.B., Nogmaals art. 47 F, WPNR 6429 (2001), p.33-34
Huizink, J.B., Bestuurdersaansprakelijkheid bij zwaar weer, TvI 2002, p.

167-173
INSOL international, Statement of principles for a global approach to

multi-creditor workouts, www.insol.org
Jackson, T. H., The logic and limits of bankruptcy law, Harvard Universi-

ty Press 1986: Jackson 1986
Jackson, T. H., Bankruptcy entitlements, and the creditors' bargain, in:

J.S. Bhandari, L.A Weiss (ed.), Corporate bankruptcy Economic and
legal perspectives, Cambridge University Press 1996: Jackson 1996

Jacobs, A.T.J.M., Werknemersrechten in faillissement, een rechtsvergelij-
ken de beschouwing, Den Haag 2000

Jacobs, AT.J.M., Misbruik van faillissement om werknemers te kort te
doen, SMA 2002

loosen, E.P.M., Overdracht van ondernerningen uit faillissement (diss,
Tilburgl, Deventer 1998

Kaar, R.H. van het, Faillissementsaanvraag als misbruik van bevoegdheid,
Arbeidsrecht 1996, 8/9, p. 9 - II

Kaar, R.H. van het, Knegt, R., Doorstart na faillissement: de positie van
werknemers, NJB 1996, p. 1622 - 1627

Knegt, R, Faillissementen en selectief ontslag: een onderzoek naar
'oneigenlijk gebruik' van de Faillissementswet, Amsterdam HSI 1996:
Kneqt 1996

Knegt, R., Popma, R.J., Zaal, I., Fraude en misbruik bij faillissement: een
onderzoek naar hun aard en omvang en naar de mogelijkheden van
bestrijding, Amsterdam HSI 2005, openbaar gemaakt in 2006: Kneqt
e.a. 2005

Knegt, R., Pop rna, R.J., Zaal, 1., Faillissementsfraude en de rol van de
curator, TvI 2006, p. 78 e.v.: Knegt e.a. 2006

182



Koppen, F.P. van, Actio Pauliana en onrechtmatige daadsvordering (diss.
Tilburg), Deventer 1998

Koppen, F.P. van, Moet wetenschap van benadeling in art. 47 Fw geob-
jectiveerd worden?, WPNR 2001 (6454), p. 708 - 711

Koppen, F.P. van, Bespreking HR 26 oktober 2001, NJ 2002, 94 en HR 21
december 2001, RvdW 6 en 7, TvI 2002, p. 173-180

Kortmann, S.c.J.J., De curator, de bewindvoerder en de organen van de
vennootschap en onderneming, in: D.H. Beukenhorst e.a. (red.), Het
faillissement in de tijd van Molengraaff en nu, Preadvies van de Ver-
eeniging 'Handelsrecht', Zwolle 1993: Kortmann 1993

Kortmann, S.c.J.J, bespreking van het arrest van het Hof 's-Gravenhage
d.d. 10 januari 1996 in de JOR 1996

Kortmann, S.c.J.J., Faber, N.E.D., Bestuurdersaansprakelijkheid in faillis-
sement, WPNR 6249 (1996), p. 899-906 met reactie van H. de Groot,
(WPNR 6272 (1997), p. 357-359 en naschrift van Kortmann en Faber,
WPNR 6272 (1997). P. 359-360, S.c.J.J. p. 15-25

Kortmann, S.C.J.1., Faber, N.E.D., Geschiedenis van de Faillissementswet,
Wetswijzigingen, Deel 2-Ill, 1995: Kortmann-Faber

Kortmann, S.c.J.J., Faber, N.E.D., De faillissementscurator: vertegenwoor-
diger of niet?, in: De curator een octopus, onder redactie van deze
schrijvers alsmede van J.J. van Hees en S.H. de Ranitz, Deventer 1996:
Kortmann 1996a

Kortmann, S.c.J.J., Honderd jaar Faillissementswetgeving, TvI 1996, 5, p.
123 -133: Kortmann 1996b

Kortmann, Samenloop van acties van de curator op grand van art. 2:9
BW, art. 2: 138 (2:248) BW of art. 6: 162 BW met vorderingen van
individuele schuldeisers,' in: Rechtspleging in het ondernerningsrecht,
deel 26 in de serie uitgaven vanwege het instituut voor Ondernemings-
recht, Deventer 1997, p. 15-25: Kortmann 1997

Kortmann, S.c.J.J., Haastige spoed ..... Opmerkingen naar aanleiding van
het voorstel tot wijziging van de Faillissementswet, TvI 2000, p. 26-34:
Kortmann 2000

Kortmann, S.c.J.J., Bad bankruptcy governance, TvI 2003, 6: Kortmann
2003

Kroeze, M.J., Wezeman, J.B., De openbaarmakingsplicht en aansprake-
lijkheid in faillissement, in: Verantwoording aan Hans Beckman, Kroe-
ze e.a. (red), 2006, p. 325-336: Kroeze e.a. 2006

Kroeze, M.J., Bange bestuurders, Ondernemingsrecht 2006, 3: Kroeze
2006

Kroft, W.P.J., De curator en de medezeggenschap van werknemers, in: De
curator, een octopus, 1996, p. 49-62

Lennarts, M.L., Straalen, van P.W. Toepassing van de artt. 7A:1639aa e.v.
BW, oak in faillissement?, TVVS 1997,1, p. 1-6

183



Lennarts, M.L., Valk, de S.N., Aansprakelijkheid van bestuurders jegens
werknemers wegens misbruik van faillissement, ARA 2004, 2

Lennarts, M.L., noot bij HR 20 februari 2004, Ondernemingsrecht 2004, 6
Leuftink, A.L, Surseance van betaling, Deventer 1995.
Loesberg, E., De curator en de werknemer (DGA): een vriend en/of

vijand?, in Luttmer-Kat e.a. (red.), Werknemers en insolventie van de
werkgever: is de balans in evenwicbt?, Deventer 2000

Loesberg, E., De voorgestelde aanpassing van de Faillissementswet als
gevolg van Richtlijn 98/50/EG: een stille revolutie? Tv! 2001/3

Loesberg, E., Arbeidsrechtelijke aspecten van doorstart tijdens faillisse-
ment, Tijdschrift voor ondernemingspraktijk 2007,1, p. 29-33: Loesberg
2007

Luttikhuis, A.P.K., Rb. Amsterdam 21 februari 2002, GTS-KPNQwest, TvI
2002, 5, p. 245-248: Luttikhuis 2002

Luttikhuis, A.P.K., De gewijzigde hoger beroepsprocedure ex art. 67 lid 2
Fw.: werknemer dubbel de klos, Tv! 2003, 5, p. 103-105: Luttikhuis
2003

Luttikhuis, A.P.K., Het begrip de 'gezamenlijke schuldeisers gedateerd.
Nieuwe maatschappelijke doelen in Nederlandse faillissementsprocedu-
re nopen tot een genuanceerde invulling van het begrip 'de gezamen-
lijke schuldeisers', TvI 2004,3, p. 84-95: Luttikhuis 2004a

Luttikhuis, A.P.K., De relatieve betekenis van toezicht, TvI
2004/jaarcongres special: De regels en het spel, p. 274-278: Luttikhuis
2004b

Luttikhuis, A.P.K., Ondememing insolvent: onderscheid arbeidsrecht in
solvent en insolvent recht noodzakelijk!, TvI 2005, 3, p. 74-83: Lut-
tikhuis 2005

Luttikhuis, A.P.K. i.s.m. CBS, 'Faillissementsrecht in cijfers: maatschappe-
lijke belangen en misbruik van faillissement gerelativeerd', TvI 2006,1,
p. 12-23: Luttikhuis 2006a

Luttikhuis, A.P.K. i.s.m. CBS, lnsolventierecht in cijfers en modellen:
Werkgelegenheid en toezicht, Den Haag: Schoordijk lnstituut 2006
(digitaal gepubliceerd op de website van het CBS maart 2006): Luttis-
huis 2006b

Luttikhuis, A.P.K., Conclusies en aanbevelingen, in Luttikhuis, A.P.K.,
Timmermans, R.M. (red.): Insolventierecht in cijfers en modellen:
schuldeiserbenadeling en conclusies, Den Haag: Schoordijk Instituut
2007 (digitaal gepubliceerd op de website van het CBS d.d. 15 maart
2007): Luttikhuis 2007

Luttikhuis, A.P.K., Timmermans, R.M.: Effecten van schuldeisersbenade-
ling onder de huidige Faillissementswet, in: Luttikhuis, A.P.K., Tim-
mermans, RM. (red.l, Insolventierecht in cijfers en modellen:
Schuldeisers-benadeling en conclusies, Den Haag: Scboordijk Instituut

184



2007 (digitaal gepubliceerd op de website van het CBS d.d. 15 maart
2007): Luttikhuis- Timmermans 2007

Luttmer-Kat, Opzegging van de arbeidsovereenkomst tijdens insolventie
van de werkgever, in: Werknemers en insolventie van de werkgever:
is de balans in evenwicht?, Insolad 1aarboek 1999, Deventer 2000

Maas, C.H.1. van der, De curator en de ontvanger, Praktijkboek insolven-
tierecht, Faillissement en fiscus, Deventer 2006

Maeijer, 1.M.M., Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en
commissarissen; wanbeleid en rechtspersonen, in: Aansprakelijkheid
en draagplicht van bestuurders, commissarissen en accountants, ver-
zekeringsaspecten, 1991, p. 3-15: Maeijer 1991

Maeijer, 1.M.M., bespreking van het arrest van de Hoge Raad van 7
september 1990 (Den Toom/ De Kreek) in de Nl 1991, 52

Marx, Al., De taak van den Rechter-Commissaris in het faillissement,
Themis 1938, p. 16-24

McBryde, W.W., Flessner, A, Kortmann, S.C.l.l. (ed.), Principles of
European insolvency law, Deventer 2003.

MDW-Werkgroep modernisering faillissementsrecht tweede fase (Com-
missie Raaijmakers), Discussiememorandum: nadere herziening van
het Nederlands insolventierecht, www.minez.nl, 2001: MDW-
Discussiememorandum 2001

MDW-Werkgroep modernisering faillissementsrecht tweede fase (Com-
missie Raaijmakers], Eindrapport, www.minez.nl, 2001: MDW-
Eindrapport 2001

Mensonides, H.S., Voute, P.c., Good bankruptcy governance, checks and
balances, Tv! 2004, p. 111-112

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ontslagstatistiek 2004,
Directie Arbeidsverhoudingen, 2005

Mohr, AL., Van maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire
vennootschap, Arnhem 1998

Molengraaf, W.L.P.A, De Faillissementswet verklaard, 4< druk, 1951,
bewerkt door C.W. Star Busman

Moor, R.R.M. de, Schoorlemmer, W., Vereenvoudigde afwikkeling van
faillissementen, Deventer 2005: Moor-Schoorlemmer 2005

Mourik, M.l.A van, De personenvennootschap, Zwolle 1993
Nicolai, 1.L.A, Overgang van onderneming en faillissement: haken en

ogen, Ondernemingsrecht 2005, 104: Nicolai 2005
Niessen-Cobben, R.M.P.G, De aansprakelijkheidsprocedure ingevolgde de

Algemene wet inzake rijksbelastingen, Tijdschrift voor Onderne-
mings-bestuur 2004, 1

Noordam, F.M., Sociale-zekerheidsrecht, Deventer 2006
Oers, M.H.M, Wijziging uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 per 1

januari 2003, Tv! 2003, p. 13 - 16

185



Oers, M.H.M., Fiscale aspecten bij doorstart van de insolvente NV/BV
(diss. Tilburg), Deventer 2006

Oosthout, H.B., De doorstart van een insolvente ondememing. Deventer
1998

Ophof, H.P.J., Bewindvoerder/curator: mono- of oligopolie, AA 1989, p.
188-191: Ophof 1991

Ophof, H.P.J., De actio pauliana: terug van weggeweest of ook: 'wegwe-
zen'? (oratie), 1992: Ophoj 1992

Ophof, H.P.J., Faillissement, surseance van betaling en continurteit van
de onderneming, in: D.H. Beukenhorst e.a. (red.), Het faillissement in
de tijd van Molengraaff en nu, Preadvies van de Vereeniging 'Han-
delsrecht', Zwolle 1993: Ophof 1993

Ophof, H.P.J., bespreking van HR 19 april 1996, NJ 1996, 727, TVVS
1996,p. 204-205: Ophoj1996

Ophof, H.P.J., Enige algemene beschouwingen over 'doorstart', TVVS
1997, p. 199-201: Ophoj 1997

A. Pitlo, Goederenrecht, bewerkt door W.H.M. Reehuis e.a., Deventer
2006

A. Pitlo, Ondernemingsrecht, bewerkt door M.J.G.C. Raaijmakers, Deven-
ter 2006: Pitlo - Raaijmakers 2006

M. Polak's handboek voor het Nederlandse handels- en faillissements-
recht. Dee! I, derde gedeelte, Faillissement en surseance van betaling,
zevende druk, bewerkt door N.J. Polak, Groningen 1972: Polak 1972

Polak, N.J., Faillissementsrecht, tiende druk bewerkt door M. Pannevis,
Deventer 2005: Polak 2005

Posner, R.A., Economic analysis of law, New York 2002: Posner 2002
Raaijmakers, M.J.G.C., bespreking HR 21 december 2001, RvdW 2002, 6

(Sobi/Hurks), in AA 2003, p. 105-112
Ranitz, S.H. de, Faillissement, fiscus en (een klein beetje) bedrijfsvereni-

ging, in: D.H. Beukenhorst e.a. (red.), Het faillissement in de tijd van
Molengraaff en nu, Preadvies van de Vereeniging 'Handelsrecht',
Zwolle 1993: Ranitz 1993

Ranitz, S.H. de, Crediteurenbelang versus 'andere belangen', in: S.C.J.J.
Kortmann e.a. (red.], De curator, een octopus, Deventer 1996

ReCoFa, Richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling
2005: Recofa richtlijnen 2005

Rood, M.G., Doorstart in sociaalrechtelijk perspectief, TVVS 1997, p. 202-
204: Rood 1997

Santen, B.P.A., Verhoef, T.J.M.L, Surseance van betaJing: nooit meer dan
een stok achter de deur, TvI 2006, p. 147-155: Santen-Vemoef 2006

Schilfgaarde. P. van, noot onder HR 14 januari 1983, NJ 1983, 597
(Peeters q.q./Gatzen), AA 1984, p. 220-224

Schilfgaarde, P. van e.a. (red.), De nieuwe misbruikwetgeving, Deventer
1986

186



Schilfgaarde, P. van, De nieuwe misbruikwetgeving, Deventer 1986:
SchilJgaarde 1986

Schilfgaarde, P. van, bewerkt door J.W. Winter, Van de BV en de NY,
dertiende druk, Deventer 2003

Slagter, W.J., Bartel, J.C.K.W., Compendium van het ondememingsrecht,
Deventer 2005

Snijders, H.J., Rank-Berenschot, E.B., Goederenrecht, Deventer 2007
Schimmelpenninck, R.J., De rol van de rechter c.q. rechter-commissaris,

in: Privaatrecht in de 21' eeuw, Deventer 1999
Schonis, H.M.N., Fiscale aspecten van de doorstart van ondernemingen,

TVVS 1997, 7: Schonis 1997
Stein, P.A., Is het wenselijk de huidige positie van bedrijfsverenigingen

en werknemers, financiers en leveranciers en de fiscus bij surseance
van betaling en faillissement van een onderneming te wijzigen? Pre-
advies Nederlandse Juristen-Vereniging, Zwolle 1986

Tromp, J.W.M., Werk aan de winkel voor de wetgevingsjurist, WPNR
2001, p. 911- 918

Udo, F.W., Verslag van de lnsolad Workshop van 20 april 1999 'Rechter-
commissaris en Curator'

Verdaas, A.J., De aangekondigde doorfinancieringsplicht: overbodig en
ondoordacht, Ondernemingsrecht 1999, p. 182-185

Verdaas, A.J., Het wetsvoorstel tot wijziging van de Faillissementswet:
executeer de nieuwe afkoelingsperiode, NJB 2000, p. 1697-1706

Verhulp, E., noot bij HR 14 juli 2006, NJ 2007,101
Verstijlen, F.M.J., De procedure van art. 69 Fw., WPNR 6127 (1994), p.

178 - 183: Verstijlen 1994
Verstijlen, F.M.J., De Faillissementscurator. Een rechtsvergelijkend onder-

zoek naar de taak, bevoegdheden en persoonlijke aansprakelijkheid
van de faillissementscurator (diss. Tilburg), Den Haag Schoordijk Insti-
tuut 1998: Verstijlen 1998

Verstijlen, F.M.J., De aansprakelijkheid voor selectieve voldoening door
schuldeisers, WPNR 1999 (6355), p. 301-308

Verstijlen, F.M.J., Van misbruik van faillissement- en rechtspersonen-
recht, Tv! 2002/2, p. 57-59

Verstijlen, F.M.J., Van misbruik van faillissementsrecht en hoe dit niet te
bestrijden, NJB 2004/18, p. 944-945

Verstijlen, F.M.J., De onrechtmatige-daadsvordering wegens de benade-
ling van schuldeisers van een failliete schuldenaar: een voor allen of
ieder voor zieh?, Ondememingsrecht 2001, p. 85-90

Verstijlen, F.M.J., De onrechtmatige-daadsvordering wegens de benade-
ling van schuldeisers van een failliete schuldenaar: een voor allen en
ieder voor zich, WPNR 6502(2002), p. 617-625

187



Verstijlen, F.M.J., Nieuwstadt, van, F.M., Stelling: de separatistenpositie
voor zekerheidsgerechtigden moet worden afgeschaft, pro/contra, Tv!
2005, p. 14 e.v.

Vetter, J.J., Wattel, P.J., Hoofdzaken invordering, Deventer 2000
Vetter, J.J., Wattel, P.J., Oers, M.H.M. van, Hoofdzaken invordering,

Deventer 2005: Vetter e.a. 2005
Visser, H., De curator en de financier, TvI 1999, p. 112-1 15
Voet, G.W. van der, Misbruik van faillissement bij overgang van onder-

neming, EUR 2000
Vollmar, H.F.A., Het Nederlandse handels- en faillissementsrecht, 1961
Vonderen, M.P.P.M., Benoemingsbeleid in nieuwe tijden, Tv! 2000, p. 18-

19
Vonderen, M.P.P.M., RECOFA,van het oude liedje naar toekomstmuziek,

TvI2004, p. 230-233
Vriesendorp, R.D., De r-c als trendvolger, TvI 1995, p. 97-101
Vriesendorp, R.D., Art. 47: een geamputeerde tentakel of verdient de

curator meer?, in: S.c.J.J. Kortmann e.a. (red.), De curator, een octo-
pus, Deventer 1996, p. 65-81

Vriesendorp, R.D., Doorstarten en onbehoorlijk bestuur, in: Insolad
Jaarboek 1997: Onbehoorlijk bestuur in het insolventierecht, Deventer:
1997: Vriesendorp 1997

Vriesendorp, R.D., Een van de grenzen van art. 47 Fw nader verkend. Tvl
1999, p. 172-181

Vriesendorp, R.D., Verstijlen, F.M.J., Slegers, C.W.M., De Garantstellings-
regeling curatoren. Rapport van de evaluatie van de werking van de
Garantstellingsregeling curatoren in de praktijk, Tilburg: Schoordijk
Instituut 1999: Vriesendorp 1999

Vriesendorp, R.D., De rechter-commissaris bij insolventies: onpartijdige
rechter of betrokken commissaris? Jusitiele verkenningen 2000, 2

Vriesendorp, R.D., Kortmann, S.c.J.J., Een wonderlijk onderzoek, TvI
2000,4: Vriesendorp-Kottmann 2000

Vriesendorp, R.D., bespreking van het arrest van de Hoge Raad van
29 juni 2001 (MTW/FNV Bondgenotenl in AA 2002/4, p. 266

Vriesendorp, R.D, Transparantie en zelfregulering: VIA Insolad naar VIS?,
TvI 2005, 2

Vriesendorp, R.D., Verstijlen, F.M.J., Dijck, G. van, Evaluatie Garantstel-
lings-regeling curatoren 1999 - 2005, Den Haag 2006: Yriesendorp
e.a.2006

Voute, A., Enige aspecten van bestuurdersaansprakelijkheid ingevolge de
Derde Misbruikwet, in: Insolad Jaarboek 1997: Onbehoorlijk bestuur in
het insolventierecht, Deventer: 1997

Wachter, B., bespreking van het arrest van de Hoge Raad van 14 januari
1983 door een noot in de NJ 1983, 597 (Peeters q.q./Gatzen)

188



Warren, E., Bankruptcy Policy, in: 1.5. Bhandari en L.A. Weiss [ed.],
Corporate Bankruptcy. Economic and legal perspectives, Cambridge
University Press 1996

Wessels, B., Polak-Wessels, Insolventierecht. Faillietverklaring, deel I.
Deventer 1999: Polak- Wessels J

Wessels, B., Polak-Wessels, Insolventierecht, Gevolgen faillietverklaring
(1), deel II. Deventer 2000: Polak-Wessels II

Wessels, B., Polak-Wessels, Insolventierecht, Gevolgen faillietverklaring
(2), deel III. Deventer 2000: Polak- Wessels III

Wessels, B., Polak-Wessels, Insolventierecht. Bestuur en beheer na
failliet -verklaring, deel IV, Deventer 200 1: Polak- Wessels N

Wessels, B., Polak-Wessels, Insolventierecht. Verificatie van schuld-
vorderingen, deel V, Deventer 1999: Polak-Wessels V

Wessels, B., Polak-Wessels, Insolventierecht, Het akkoord, deel VI.
Deventer 1999: Polak-Wessels VI

Wessels, B., Polak-Wessels, Insolventierecht, Vereffening van de boedel,
deel VII, Deventer 200 1: Polak- Wessels VII

Wessels, B., Polak-Wessels, Insolventierecht, Surseance van betaling, deel
VIII. Deventer 2000: Polak-Wessels VIII

Wessels, B., Vijftien jaar bestuurdersaansprakelijkheid in geval van
faillissement, deel I: svav 2003, 89-94, deel II: p. 167-175: Wessels
2003-1, Wessels 2003-II

Wezeman, 1.B., Aansprakelijkheid van bestuurders (diss. Groningen),
Deventer 1998: Wezeman 1998

Wezeman, 1.B., Faillissementsaansprakelijkheid van bestuurders in 2004,
OaF 2004, p. 54-58: Wezeman 2004

Wezeman, 1.B., Curator en bestuurdersaansprakelijkheid, in: Praktijkboek
insolventierecht. Ongeoorloofde gedragingen, p. 65-102, Deventer
2006: Wezeman 2006a

Wezeman, 1.B., Fraude en misbruik bij faillissement van NY's en BV's,
Ondernemingsrecht 2006, p. 83-85: Wezeman 20006b

Willems, M.A.L.M., Huskens, B., Actio Pauliana, in: Praktijkboek insol-
ventierecht. Ongeoorloofde gedragingen, Deventer 2006

Winter, 1.W., Curator, jaarrekening en voortzetting van het bedrijf, in: De
curator, een octopus, 1996, p. 37-48: Winter 1996

Winter, 1.W., Doorstart, waarheen? TVVS 1997, p. 208-214: Winter 1997
Winter, 1.W., Aantasting van voor het faillissement verplicht verrichte

handelingen, in: Vragen rand de faillissementspauliana, L. Timmer-
man (red.), Deventer 1998, p. 65-83: Winter 1998a

Winter, 1.W., Afkoelen, doorleveren en doorfinancieren naar huidig,
komend en wenselijk (Nederlands) recht, TvI 1998, p. 91-100: Winter
1998b

Winter, 1.W., Hink-stap- en paardenspringend door het insolventierecht,
TvI 2000, TvI 2000, p. 24: Winter 2000

189



190



Bijlage 1 Begrippenlijst

Baan

Commissie insolventierecht

Doorstart

Natuurlijk persoon

Voor de definitie van banen is
aansluiting gezocht bij de Ar-
beidsrekeningen van het CBS. De
Arbeidsrekeningen van het CBS
geven het aantal banen van
werknemers in Nederland weer.
Onder 'baan' verstaat het CBS
ook kleine aanstellingen van
minder dan 12 uur per week,
alsmede banen van buitenlandse
werknemers in dienst bij bedrij-
ven in Nederland.

De commissie die is ingesteld bij
Besluit van 3 april 2003, Stcrt.
76 als tijdelijk adviescollege van
de Minister van 1ustitie ter advi-
sering over het insolventierecht.
Deze commissie staat onder lei-
ding van prof. mr. S.C.1.1. Kort-
mann.

Dit is de verkoop van (een deel
van) de activa van het bedrijf
going concern. Hierdoor blijft
(een deel van) de kernactivitei-
ten van de onderneming in tact.

Een bedrijf dat geen rechtsper-
soon is. Hiertoe behoren de ven-
nootschappen onder firma, de
commanditaire vennootschap-
pen, de maatschappen en de
eenmanszaken.
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Negatieve boedel Er is sprake van een negatieve
boedel indien de toestand van de
boedel zodanig laag is dat er
geen ruimte is voor een uitke-
ring aan de preferente of con-
currente schuldeisers.

Overige preferente
schuldeisers Hieronder versta ik aile soorten

preferente schuldeisers, uitge-
zonderd de Belastingdienst en
hetUWV.

Particulier Een persoon die geen bedrijf
voert.

Rechtspersoon Een bedrijf dat rechtspersoon-
lijkheid bezit.

Recovery rate De hoogte van de uitkering
gedeeld door de hoogte van de
nominale schuld.

Separatisten Hypotheek- en pandhouders.

Werknemer Een persoon die een baan heeft,
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Bijlage 2 Onderzoeksvragen en methoden

Hieronder staan de onderzoeksvragen en de subonderzoeksvragen
weergegeven. Achter elke vraag staat tussen haakjes de gebruikte onder-
zoeksmethode. Hierbij zijn de volgende afkortingen gebruikt: D staat
voor dossieronderzoek, L betekent literatuur- en jurisprudentieonderzoek
en T duidt op theoretisch onderzoek. Een beschrijving van deze methoden
staat in paragraaf vijf van hoofdstuk een,

1. Bereikt de faillissementsprocedure de aan haar gestelde doelen? (D, L)

2. Hoe groot is het maatschappelijke belang van de faillissementsproce-
dure? (D, L)

3. In hoeverre voldoet de faillissementsprocedure aan de voorwaarde: het
voorkomen van misbruik van faillissementsrecht? (D, L)

4. Hoe kan de faillissementsprocedure (eventueel) beter aan deze voor-
waarde voldoen?
- Hoe werken de huidige instrumenten van de faillissementsprocedure die
misbruik beogen tegen te gaan? (D, L)
- Kunnen andere wijzigingen in de faillissementsprocedure ertoe leiden
dat de faillissementsprocedure (beter) voldoet aan deze voorwaarde? (T, L)

5. Kunnen wijzigingen in de faillissementsprocedure ten aanzien van de
instrumenten die de gevolgen van schuldeisersbenadeling tegengaan
ertoe leiden dat de faillissementsprocedure (beter) voldoet aan haar
doeIen? (D, L)
- In hoeverre is er sprake van schuldeisersbenadeling in de faillisse-
mentsprocedure? (D, L)
- Bereikt de faillissementsprocedure haar doelen in mindere mate in het
geval dat er volgens de curator sprake is van schuldeisersbenadeling ten
opzichte van de situatie dat er volgens de curator hiervan geen sprake is?
(D, L)
- Wat is het effect van het hanteren van een van de instrumenten op (een
van) de doelen van de faillissementsprocedure? (D, L)

6. Kunnen wijzigingen in de faillissementsprocedure in de instrumenten
die zien op het toezicht ertoe leiden dat de faillissementsprocedure (beter)
voldoet aan haar doeIen? (D, L)
- Is er sprake van falend toezicht in de faillissementsprocedure? (D, L)
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7. Welke individuele verhaalsprocedures die parallel lopen aan de
faillissementsprocedure, hebben een negatief effect op de doelen van de
faillissementsprocedure? (L)
- Welke verhaalsprocedures lopen parallel aan de faillissementsprocedu-
re? (L)
- Hebben deze verhaalsprocedures een negatief effect op het bereiken van
de doelen van de faillissementsprocedure? (L)
- Hoe vaak is er sprake van samenloop en hoe groot is het negatief effect
van deze samenloop op het bereiken van de doelen van de faiIlissements-
procedure? (L)

8. Hoe groot is het maatschappelijke belang van de informele reorgani-
satie? (L)

9. Bereikt de informele reorganisatie de doelen van de faillissementspro-
cedure? (L)

10. Kunnen wijzigingen in het toezicht en/of het toepasselijke arbeids-
recht ertoe leiden dat de informele reorganisatie deze doelen in meerdere
mate bereikt?(L, T)
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Bijlage 3 Vragenlijst dossieronderzoek onderzoeker

De volgende vragen en de daarbij behorende antwoordcodes zijn door
mij opgesteld. De onderzoekmedewerkers van het Centraal Bureau voor
de Statistiek hebben aan de hand van de informatie in de dossiers van de
faillissementen van bedrijven op de diverse rechtbanken deze vragen
beantwoord.

A. Is er volgens de curator sprake van bestuurdersaansprakelijkheid?
Antwoordcodes:
l=Nee
2=Ja, met schikking
3=Ja, met succesvolle procedure
4=Ja, niet succesvolle procedure

B. Is er volgens de curator sprake van paulianeus handelen?
Antwoordcodes:
l=Nee
2=Ja, met schikking
3=Ja, met succesvolle procedure
4=Ja, niet succesvolle procedure

C. Is er volgens de curator sprake van onrechtmatig handelen?
Antwoordcodes:
l=Nee
2=Ja, met schikking
3=Ja, met succesvolle procedure
4=Ja, niet succesvolle procedure

D. Indien op vraag Ben/of C met een ja is beantwoord, door wie is er
dan paulianeus of onrechtmatig gehandeld?
Antwoordcodes:
1=bestuurder/DGA
2=feitelijk leidinggever
3=adviseur
4=accountantjfiscalist
5=advocaat
6=notaris
9=overig/onbekend
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E. Heeft curator aangifte gedaan?
Antwoordcodes:
l=Nee
2=Ja

F. Is er in het faillissement sprake van een doorstart van de ondeme-
ming?
Antwoordcodes:
l=Nee
2=Ja, geheel
3=Ja, gedeeltelijk

G. Hoeveel werknemers waren er in dienst bij het bedrijf op het
moment dat het bedrijf in staat van faillissement was verklaard?
Antwoordcodes:
Aantal werknemers of onbekend aantal werknemers

H. Hoeveel werknemers heeft de curator ontslagen in het faillisse-
ment?
Antwoordcodes:
Aantal werknemers of onbekend aantal werknemers

1. Hoeveel werknemers zijn er overgegaan?
Antwoordcodes:
Aantal werknemers of onbekend aantal werknemers

J. Hoe hoog is de door de curator verkregen boedelfinanciering?
Antwoordcodes:
Bedrag in Euro's of onbekend

K. Is er een afkoelingsperiode ex art. 63 Fw. ingesteld?
Antwoordcodes:
l=Nee
2=Ja, zonder verlenging
3=Ja, met verlenging

L. Heeft/hebben de schuldeiser(s) zich via een verzoek op grond van
art. 69 Fw. gewend tot de r-c over het doen en/of laten van de
curator? Indien de schuldeiser(s) zich niet formeel hebben gewend tot
de r-c, heeft de schuldeiser(s) zich alsdan op een informele wijze
gewend tot de r-c?
Antwoordcodes:
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l=Nee, niet via art. 69 Fw. en niet informeel
2=Ja, alleen via art. 69 Fw.
3=Ja, alleen op informele wijze

M. Is/zijn de schuldeiser(s) en/of de werknemer(s) in hoger beroep
gegaan bij de rechtbank ex art. 67 Fw. tegen een beschikking van de
r-c?
Antwoordcodes:
l=Nee, schuldeiser(s) niet en werknemer(s) niet
2=Ja, alleen de schuldeiser(s)
3=Ja, alleen de werknemer(s)
4=Ja, schuldeiser(s) en werknemer(s)

N. Heeft/hebben de schuldeiser(s) verzet aangetekend tegen de uitde-
linglijst ex art. 184 Fw. of ex art. 137e Fw.?
Antwoordcodes:
l=Nee
2=Ja, zonder succes
3=Ja,
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Bijlage 4 Vragenlijst dossieronderzoek Centraal
Bureau voor de Statistiek

De volgende vragen en de daarbij behorende codes zijn opgesteld door
het Centraal Bureau voor de Statistiek en maken deel uit van het twee-
jaarlijkse faillissementsonderzoek. De onderzoekmedewerkers van het
Centraal Bureau voor de Statistiek hebben aan de hand van de informatie
in de dossiers van de faillissementen van bedrijven op de diverse recht-
banken deze vragen beantwoord.

A Algernene vragen

1. Welke handelsnaam heeft het bedrijf waarvan het faillissement is
beeindigd in 2004?
2. Wat is de rechtsvorm van het bedrijf waarvan het faillissement is
beeindigd in 2004? De antwoordmogelijkheden bij deze vraag zijn: BV,
NY, buitenlandse rechtsvormen, vennootschap onder firma, commandi-
taire vennootschap, eenmanszaak, maatschap, stichting en cooperatieve
vereniging en overig.
3. Waartoe behoort het bedrijf waarvan het faillissement is beeindigd in
2004 volgens de Standaard Bedrijfsindeling 1993? De antwoordmogelijk-
heden bij deze vraag bestaan uit de indelingen zoals gehanteerd bij de
Standaard Bedrijfsindeling 1993.
4. Op welke wijze c.q. door wie is het faillissement aanhangig gemaakt?
De antwoordmogelijkheden bij deze vraag bestaan uit: Personeel, UWV,
bank c.q. financieringsmaatschappij, OM, surseance van betaling, na
toepassing schuldsaneringsregeling en Belastingdienst.
5. Bij welke rechtbank is het faillissement uitgesproken en wat is het
dossiernummer?
6. Wat zijn de data waarop het faillissement is uitgesproken en beein-
digd?
7. Is het faillissement geeindigd door het bereiken van een akkoord?

B Vragen van financiele aard

Ten aanzien van de bedrijven waarvan het faillissement is beeindigd in
2004 hebben de onderzoekmedewerkers van het CBS een aantal vragen
van financiele aard onderzocht. Deze zijn in de volgende figuur weerge-
geven.
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Vragen van financiele aard

Gerealiseerde aetiva aan:
1 Contanten (kasgeld, saldo bank/giro, rente, huuropbrengst e.d.)€. _
2 Roerende goederen (machines, auto's, inventaris e.d.) € _
3 Onroerende goederen (bedrijfspanden, huizen e.d.) €. _
4 Debiteuren [gelncasseerde vorderingenl € _
5 Diversen € _
6 Totaal actief € _
7 Daarvan afgedragen aan bank of andere rechthebbende

krachtens leasing, hypotheek e.d. €. _
+

Saldo actief €'---

Boedelvorderingen m.b.t.:
1 Uitvoeringsorgaan werknemersverzekering (ex art. 61 WW) € _
]a Belastingdienst €. _
2 Salaris curator voor ....... uren €. _
3 Overige boedelkosten ( o.a. administratie-, accountants-, taxatie-, reis-,
verblijf-, griffie-, porto- en advieskosten) € _

4 Totaal boedelkosten €_--

Vorderingen van:
1 Belastingdienst
2UWV
3 Overige preferente crediteuren
4 Concurrente crediteuren Aantal

€_--
€_--
€_--
€_--

+
5 Totaal vorderingen
Saldo passief boedelkosten vorderingen 4+ 5

€_--
€_--

Van het beschikbaar saldo-actief werd uitgekeerd :
Uitkering boedelkosten
la UWV
1b Belastingdienst
2 Salaris curator
3 Overige boedelkosten

€_--
€_--
€_--
€_--

+
4 Totaal (aan boedelkosten) €_--
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Uitkering crediteuren

5 Belastingdienst €
6UWV €
7 Overige preferente crediteuren €
8 Concurrente crediteuren €

+
9 Totaal aan crediteuren €

Uitgekeerd aan passief (4+9) €

10 Onbetaald gebleven €
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Bijlage 5 Tabellen kenmerken onderzoekspopulatie

Tabel 1
Bedrijuen waarvan het faillissement in 2004 is beeindiqd naar rechtsvotm

Rechtsvorm Aantal bedrijven %

BV 2931 70..3

NV 17 0..4

Buitenlandse rechtsvarmen 42 1.0

Vennootschap onder firma 20.6 4.9
Commanditaire vennootschap 40. 1

Eenmanszaak 833 20.

Maatschap 2 0.

Stichting 73 1.8
Ccooerotiev« vereniging 16 0.4

Overig 7 0.2
Totaal 4767 700

Bran: CBS

Onder buitenlandse rechtsvormen dient te worden verstaan de bedrijven
die niet onder een van de Nederlandse rechtsvormen zijn onder te
verdelen zijn, bijvoorbeeld een Engelse Ltd.

Tabe12
Bedrijuen waarvan het [aillissement is beeindiqd in 2004 naar duur van
het [aillissement in maanden

Duur in
maanden Aantal bedrijven %

0.-3 36 1
3-6 137 3

6-12 612 15
12-18 727 17
18-24 596 14

24-36 773 19
>36 1284 31

Totaal 4767 700
Bran: CBS
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Tabel3
Bedrijuen waarvan het fuiilissemcnten is beeindigd in 2004 naar de wijze
van aanhangig maken van het faitlissementen

Aanhangig door / n.a.v. Aantal bedrijven %

Eigen aangifte 7835 44
Personeel 240 6

UWV 789 5
Bank c.q. financieringsmaatschappij 97 2

OM 7 a
Surseance van betaling 268 6

Na toepassing schuldsaneringsrege-
ling 129 3

Belastingdienst 43 1
Overig 1364 33
Totaal 4167 100

Bran: CBS

Tabel4
Bedrijven waarvan het [aillissement is beeindiqd in 2004 inqedeeld
uolqens de Standaard Bcdrijfsindelinq (1993)

Standaard 8edrijfsindeling
{1993} Aantal bedrijven %

Onbekend 21 1
Landbouwen visserij 62 1

Industrie 495 12
Bouwnijverheid 544 73

Reparatie en handel 7036 25
Horeea 786 4

Transport 252 6
Financiele instellingen 369 9

Zakelijke dienstverlening 7077 24
Overige dienstverlening 786 4

Totaal 4167 100
Bran: CBS
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Tabe15
Bedrijven waarvan het [aillissement is beeindigd in 2004 naar het aantal
werknemers in dienst op datum faillietverklaring

Aantal werknemers Aantal bedrijven %
0. 2745 57.5
7 442 70.6

2 270. 6.5
3 -4 321 7.7

5-9 398 9.6
70- 19 272 6.5
20.-49 789 4.5
50.-99 47 7.7

70.0.-149 9 0.2
750.- 799 2 0..0.
20.0.-249 2 0..0.
250.- 499 7 0..0.
Onbekend 68 7.6

Totaal 4167 100
Bron: CBS en A.P.K. Luttikhuis

Tabe16
Bedrijven waarvan het [aillissement is beeindiqd in 2004 naar de hooqte
van de onbetaald gebleven schulden in faillissernent

Onbetaald gebleven schuld (€ 1000) Aantal bedrijven %
<10. 197 4.7

70-20. 777 4.7
20.-50. 560. 73.4

50.- 10.0. 689 16.5
70.0.- 750. 467 11.7
750.-20.0. 362 8.7

20.0.-250. 285 6.8
250.-50.0. 678 16.3
50.0.-750. 327 7.7

750. - 700.0. 755 3.7
700.0.- 5.0.0.0. 267 6.4

5.0.0.0.-10.0.0.0. 17 0.4
> 10.0.0.0. 73 0.3

Totaal 4767 700
Bran: CBS
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Tabel7
Bedrijuen uiaaruan het [aillissement is oeeindiqd in 2004 naar rechtsvor-
men en de qehanteerde ophoogfactoren

Besloten vennootschappen
Eenmanszaken

Overige bedrijven

2931
833
403

2843
807
389

1,03
1,03

1,04

Rechtsvormen

Totaal
aantal beeindigde

fail/issementen
Aangetroffen

dassiers Ophoogfactor

Bron: CBS en A.P.K. Luttikhuis
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