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Boedelschulden, bij de curator in 
te dienen vorderingen en niet-
verifieerbare vorderingen
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HR 23 maart 2018, ECLI: NL: HR: 2018: 424 (Credit Suisse Brazil (Bahamas) Ltd/ 
Jongepier q.q.)

Inleiding

1 Een fundamenteel arrest
Het hier te bespreken arrest, gewezen naar aanleiding 
van een aantal prejudiciële vragen van de Rechtbank 
Amsterdam,1 gaat over de fundamentele vraag hoe verbin-
tenissen uit wederkerige overeenkomsten in faillissement 
behandeld moeten worden. Die vraag is uiteraard niet 
nieuw, maar een aantal door de Hoge Raad gegeven oplos-
singen is dat wel. Het arrest is breed van opzet. Ook de 
vraag in hoeverre een curator kan wanpresteren komt aan 
de orde, naast vragen als welke vorderingen na faillietver-
klaring van de schuldenaar voor verificatie in aanmerking 
komen en de vraag welke vorderingen als boedelschuld 
dienen te worden gekwalificeerd. De Hoge Raad geeft op 
nogal leerstellige wijze college over de problematiek. Ge-
noeg redenen dus om stil te staan bij dit belangrijke arrest. 

Om het belang van het arrest te kunnen waarderen 
is nogal wat voorkennis vereist. Om die reden volgt na 
de korte omschrijving van de aanleiding van het arrest 
(par. 2 van deze inleiding) in paragraaf 3 tot en met 5 een 
vrij uitgebreide beschrijving van de juridische context. 

2 De aanleiding
De casus die aanleiding gaf tot het geschil was als volgt. 
In de afwikkeling van het faillissement van OSX Leasing 
Groep B.V. (hierna: OSX) ontstond een geschil tussen de 
curator enerzijds en de bank van OSX anderzijds over 
de vraag of bepaalde advocaatkosten voor verificatie 

(dat wil zeggen indiening in het faillissement, art. 26 en 
110 e.v. Fw) in aanmerking kwamen. OSX was op grond 
van een bepaling uit een leningovereenkomst verplicht 
de advocaatkosten van de bank te dragen in geval van 
een zogenaamd event of default. Events of default zijn 
bepaalde gebeurtenissen of omstandigheden, zoals de 
niet-betaling van een rentetermijn, het niet voldoen aan 
een rappor tageverplichting of het uitspreken van een 
insolventieprocedure, waaraan in de leningovereenkomst 
bepaalde gevolgen zijn verbonden, zoals opzegbaarheid 
van de lening en in dit geval dus aansprakelijkheid voor 
de resulterende advocaatkosten van de bank.

Op 28 april 2015 is aan OSX surseance van betaling 
verleend, gevolgd door haar faillietverklaring op 15 juli 
2015. Het geschil tussen de curator en de bank spitst zich 
toe op de advocaatkosten die zijn ontstaan na 15 april 
2015. De curator betwist met een beroep op het fixatie-
beginsel de verifieerbaarheid van die vordering voor zover 
deze na surseance is ontstaan.

3 Van fixatie, boedelschulden en verifieerbare en 
niet-verifieerbare vorderingen

Fixatie
Een van de belangrijkste insolventierechtelijke beginselen 
is het fixatiebeginsel, dat inhoudt dat de rechtspositie 
van alle bij de boedel betrokken partijen vanaf de datum 
van de faillietverklaring2 fixeert.3 Die fixatie komt op 
diverse plaatsen in de Faillissementswet terug, zoals in 
artikel 35 lid 2 Fw dat bepaalt dat bij voorbaat geleverde 

1 Zie art. 392 Rv.
2 Op grond van art. 249 Fw worden de faillietver-

klaring en surseance zo veel als mogelijk als een 
geheel behandeld, onder meer wanneer de failliet-

verklaring volgt binnen een maand na het einde 
van de surseance. Daarvan was hier sprake nu 
het faillissement (zoals vaker het geval is) direct 
op de surseance volgde.

3 Zie bijvoorbeeld HR 18 december 1987, ECLI: 
NL: HR: 1987: AD0106, NJ 1988/340, door de Hoge 
Raad in het hier te bespreken arrest aangehaald 
in r.o. 3.5.1.
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toekomstige goederen in de boedel blijven steken 
wanneer de schuldenaar ze pas na de faillietverklaring 
verkrijgt. Ook artikel 23 Fw, dat aan de failliet de 
beschikkingsbevoegdheid ontneemt vanaf de datum van de 
faillietverklaring, is een voorbeeld van het fixatiebeginsel. 
In beide zojuist gegeven voorbeelden gaat het om fixatie 
van het actief van de boedel: goederen kunnen de boedel na 
de faillietverklaring niet meer verlaten.

Niet-verifieerbare vorderingen
Ook de passiva van de boedel (dat wil zeggen de schulden) 
worden vanaf de datum van de faillietverklaring gefixeerd 
en wel door artikel 24 Fw dat bepaalt dat de boedel alleen 
dan is gebonden door na de faillietverklaring ontstane 
verbintenissen wanneer zij daardoor is gebaat. Met andere 
woorden: vorderingen die na de faillietverklaring ontstaan 
mogen in beginsel niet meer meedoen in het faillissement, 
met als gevolg dat zij dus zelfs niet ter verificatie kunnen 
worden ingediend (art. 26 en 110 e.v. Fw) en dat er geen 
uitkeringen plaats zullen vinden op die vorderingen. De 
schuldeiser die het ‘slachtoffer’ wordt van artikel 24 Fw 
doet dus in het geheel niet mee en bevindt zich daarmee 
in een weinig benijdenswaardige positie.4

Boedelschulden
Aan de andere kant van het spectrum bevindt zich de 
boedelschuldeiser. Boedelschulden zijn schulden die na de 
faillietverklaring ontstaan en een directe aanspraak op 
de boedel geven. De boedelschuldeiser hoeft zijn vordering 
niet ter verificatie in te dienen, hoeft niet te wachten tot 
het verbindend worden van de slotuitdelingslijst, maar 
kan direct aanspraak maken op betaling. Voorbeelden van 
boedelschulden zijn verbintenissen ontstaan na de fail-
lietverklaring waardoor de boedel is gebaat (art. 24 Fw) en 
kosten van door de curator ingehuurde professionals.

De vraag welke schulden precies kwalificeren als 
boedelschuld is niet altijd eenvoudig te beantwoorden en 
heeft aanleiding gegeven tot diverse arresten. Voorbeelden 
daarvan zijn:

 – HR 3 december 1999, ECLI: NL: HR: 1999: AA3819, NJ 
2000/53, m.nt. P. van Schilfgaarde (LISV/Wilderink 
q.q.), op grond waarvan niet genoten vakantiedagen als 
boedelschuld gelden;

 – HR 12 januari 1990, ECLI: NL: HR: 1990: AC2325, NJ 
1990/662, m.nt. P. van Schilfgaarde (Van der Kooi/Cura-
toren Van Gelder), waarin werd beslist dat vorderingen 
uit hoofde van een vóór de faillietverklaring tot stand ge-
komen sociaal plan, terwijl de werknemers na faillietver-
klaring werden ontslagen geen boedelschuld opleverden; 

 – HR 12 november 1993, ECLI: NL: HR: 1993: ZC1136, NJ 
1994/229, m.nt. W.M. Kleijn (Frima/Blankers q.q.), de 
affinancieringsverplichting van pensioenpremies is een 
boedelschuld bij ontslag van werknemers door de curator; 

 – HR 28 september 1990, ECLI: NL: HR: 1990: AD1243, 
NJ 1991/305 (De Ranitz q.q./Ontvanger), waarin de 
verplichting bepaalde subsidies terug te betalen bij 
verkoop van de gesubsidieerde zaken door de curator 
als boedelschuld werd gekwalificeerd; en

 – HR 18 juni 2004, ECLI: NL: HR: 2004: AN8170, NJ 
2004/617, m.nt. P. van Schilfgaarde (Van Galen q.q./
Circle Plastics), over de vraag of de verplichting ver-
ontreinigde grond schoon te maken die ontstond door 
opzegging van de huur door de curator als boedelschuld 
kwalificeert (antwoord: ja).

De exacte ins en outs van die rechtspraak kunnen hier 
onbesproken blijven omdat de Hoge Raad sinds het arrest 
Koot Beheer/Tideman q.q.5 een andere weg is ingeslagen. 
De vraag of een schuld door ‘toedoen’ van de curator is 
ontstaan is – anders dan in bovenstaande rechtspraak – 
niet (langer) doorslaggevend voor de vraag of iets als een 
boedelschuld kwalificeert:

‘3.7.1. […] Op grond van die wet zijn boedelschulden slechts die schulden die 
een onmiddellijke aanspraak geven jegens de faillissementsboedel hetzij inge-
volge de wet, hetzij omdat zij door de curator in zijn hoedanigheid zijn aange-
gaan, hetzij omdat zij een gevolg zijn van een handelen van de curator in strijd 
met een door hem in zijn hoedanigheid na te leven verbintenis of verplichting. 
Onder het aangaan van een schuld door de curator in deze zin is te verstaan dat 
de curator deze schuld op zich neemt bij een rechtshandeling, doordat zijn wil 
daarop is gericht (art. 3:33 en 35 BW).

[…]

3.8. Zoals uit het vorenstaande volgt, komt de Hoge Raad terug van het “toe-
doencriterium” dat is geformuleerd in HR 28 september 1990, LJN AD1243, 
NJ 1991/305 (De Ranitz q.q./Ontvanger), HR 12 november 1993, LJN ZC1136, 
NJ 1994/229 (Frima q.q./Blankers-Van Gennip) en HR 18 juni 2004, LJN 
AN8170, NJ 2004/617 (Circle Plastics), zulks mede naar aanleiding van de in 
de conclusie van de Advocaat-Generaal genoemde kritiek die in de literatuur op 
dat criterium is geuit.’

In deze rechtsoverwegingen onderscheidt de Hoge Raad 
drie grondslagen voor boedelschulden:

1 boedelschulden ingevolge de wet; zie bijvoorbeeld artikel 
39 Fw op grond waarvan de huur boedelschuld is vanaf 
de datum van de faillietverklaring van de huurder en 
artikel 40 Fw dat hetzelfde bepaalt voor de loonvorde-
ringen van werknemers van de failliet;

2 boedelschulden die door de curator in zijn hoedanigheid 
zijn aangegaan; denk daarbij aan de door de curator 
ingehuurde accountant of makelaar; en

3 boedelschulden die een gevolg zijn van een hande-
len van de curator in strijd met een door hem in zijn 
hoedanigheid na te leven verbintenis of verplichting; 
een voorbeeld van een vordering die op basis van dit 
criterium als boedelschuld kwalificeert is de verplich-
ting de vervuilde grond na opzegging van de huur 
schoon op te leveren zoals aan de orde in het Circle 
Plastics-arrest.

4 Zie voor een ander goed voorbeeld van de toepas-
sing van het fixatiebeginsel: HR 28 april 2006, NJ 
2006/503, m.nt. P. van Schilfgaarde (Huijzer q.q./ 
Rabobank) en HR 23 maart 2012, NJ 2012/421, 

m.nt. P. van Schilfgaarde (ING Bank NV/Manning 
q.q.). In beide arresten draait het om de vraag in 
hoeverre de schuldenaar na faillietverklaring nog 
kan beschikken over een positief banksaldo.

5 HR 19 april 2013, ECLI: NL: HR: 2013: BY6108, NJ 
2013/291, m.nt. F.M.J. Verstijlen (Koot Beheer/
Tideman q.q.).
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Het moge duidelijk zijn dat het over het algemeen minder 
lastig zal zijn om tot de kwalificatie als boedelschuld over 
te gaan wanneer sprake is van vorderingen die onder de 
eerste twee categorieën te brengen zijn. Het is de laatste 
categorie die in de praktijk tot problemen aanleiding geeft.

Verifieerbare vorderingen
Een van die problemen is hoe om te gaan met weder-
kerige overeenkomsten die vóór de faillietverklaring zijn 
gesloten, maar na de faillietverklaring in beginsel gewoon 
doorlopen. De hoofdregel is immers dat de faillietverkla-
ring op zichzelf geen enkele wijziging in dergelijke over-
eenkomsten teweegbrengt. Dat volgt uit de parlementaire 
geschiedenis van de Faillissementswet, uit het algemene 
systeem van vermogensrecht en is door de Hoge Raad bij 
diverse gelegenheden herhaald als uitgangspunt.6 Maar 
daarmee weten wij nog steeds niet zo veel, want de vraag 
is natuurlijk hoe vervolgens moet worden omgegaan met 
uit dergelijke ongewijzigde overeenkomsten voortvloei-
ende verbintenissen. 

Voor zover het gaat om reeds vóór de faillietverklaring 
opeisbaar geworden verbintenissen is dat niet zo moeilijk; 
die kwalificeren in beginsel als ter verificatie in te dienen 
pre-faillissementsvordering (art. 26 Fw). Maar hoe zit het 
met verbintenissen die tijdens het faillissement ontstaan? 
En hoe zit het bijvoorbeeld met de schadevergoedingsver-
bintenis die het gevolg kan zijn van de niet-nakoming door 
de curator van de overeenkomst? En hoe zit het überhaupt 
met de vrijheid van de curator om overeenkomsten al dan 
niet na te komen? De volgende paragraaf van deze inlei-
ding staat in het teken van deze vragen.

4 Wederkerige overeenkomsten
Het ligt voor de hand om met die laatste vraag te begin-
nen. Welke ruimte heeft een curator om te wanpresteren 
onder voor de faillietverklaring tot stand gekomen over-
eenkomsten? 

Op grond van het Nebula-arrest7 leek die vraag rela-
tief eenvoudig te beantwoorden. Het ging in die zaak om 
de vraag of een verbintenisrechtelijke aanspraak tot het 
verschaffen van huurgenot,8 door de curator moest worden 
gerespecteerd. De Hoge Raad overwoog daar, in r.o. 3.5 als 
volgt:

‘In de tweede plaats verdient het volgende opmerking. Zoals onder meer 
is gesteld in de memorie van toelichting op artikel 37 Fw “oefent de 
faillietverklaring op bestaande wederkerige overeenkomsten niet de minste 
invloed uit; de verbintenissen van de gefailleerde en diens mede-contractant 
worden er niet door gewijzigd” (Van der Feltz, I, blz. 409). Het feit dat het 
(voort)bestaan van een wederkerige overeenkomst niet wordt beïnvloed door 
het faillissement van een van de contractanten, betekent echter niet dat 
de schuldeiser van een duurovereenkomst wiens wederpartij failliet wordt 
verklaard, de rechten uit die overeenkomst kan blijven uitoefenen alsof er geen 
faillissement ware. Een andere opvatting zou immers ertoe leiden dat het aan 
de Faillissementswet mede ten grondslag liggende, onder meer in de artikelen 

26 en 108 e.v. Fw tot uiting komende, beginsel van gelijkheid van schuldeisers 
op onaanvaardbare wijze zou worden doorbroken. Dit geldt ook voor gevallen 
waarin de gefailleerde krachtens de tussen partijen gesloten overeenkomst niet 
is gehouden een bepaalde prestatie te verrichten, maar het gebruik van een 
aan hem in eigendom toebehorende zaak te dulden. Indien de wederpartij van 
de gefailleerde van de curator zou kunnen verlangen dat deze het voortgezet 
gebruik van de desbetreffende zaak duldt, zou deze wederpartij immers in feite 
bevoegd zijn het faillissement in zoverre te negeren. Voor dat laatste is echter 
slechts plaats in uitzonderlijke, in de wet uitdrukkelijk geregelde, gevallen. 
Bovendien zou door aanvaarding van een zodanige regel een goed beheer ten 
behoeve van de gezamenlijke schuldeisers van de tot de boedel behorende zaken 
ten aanzien waarvan langlopende overeenkomsten bestaan, in ernstige mate 
worden bemoeilijkt (vgl. HR 22 december 1989, nr. 13721, NJ 1990, 661).’

Deze rechtsoverweging is in de literatuur, onder meer door 
mijzelf, als volgt geïnterpreteerd. Na de faillietverklaring 
kunnen aanspraken onder een overeenkomst nog uitslui-
tend geldend worden gemaakt jegens de boedel door de 
weg van indiening ter verificatie te volgen (art. 26 en 110 
e.v. Fw), zulks ongeacht de aard van verbintenisrechtelijke 
aanspraak die een schuldeiser jegens de boedel heeft. Dat 
betekent dat de curator nimmer tot nakoming kan worden 
gedwongen; hij kan steeds volstaan met het plaatsen van 
de aanspraak op de lijst en hoeft nooit daadwerkelijk na 
te komen. 

Het voordeel van die benadering is vooral de eenvoud 
en de hoge mate waarin de boedel beschermd wordt tegen 
verbintenisrechtelijke aanspraken. Het fixatiebeginsel 
komt in deze benadering ten volle tot zijn recht. Het na-
deel van die benadering is dat bijvoorbeeld licentie nemers 
en huurders van de failliet na faillissement van hun 
licentiegever c.q. verhuurder geen nakoming meer kunnen 
afdwingen van hun contractuele rechten. Het beginsel 
dat overeenkomsten geen wijziging ondergaan in faillis-
sement wordt dan weliswaar formeel gehandhaafd, maar 
het wordt ook enigszins inhoudsloos nu nakoming steeds 
is uitgesloten.

Deze interpretatie van het Nebula-arrest bleek echter 
onjuist toen de Hoge Raad het Berzona-arrest wees.9 In die 
zaak ging het om de vraag of de vordering tot het verschaf-
fen van huurgenot een ter verificatie in te dienen vorde-
ring betrof. De Hoge Raad beantwoordde die vraag ontken-
nend, omdat de curator de bevoegdheid mist de huur niet 
na te komen met een verwijzing naar artikel 26 Fw:

‘3.6.3 De aan de curator ten dienste staande mogelijkheid om uit overeenkomst 
voortvloeiende verbintenissen (“passief”) niet na te komen, betreft verbintenis-
sen die uit of ten laste van de boedel moeten worden voldaan, zoals een betaling, 
de afgifte van een zaak of de vestiging van een recht. De op deze prestaties 
gerichte vorderingen dienen – indien de curator het niet in het belang van de 
boedel oordeelt om deze te voldoen – in het faillissement geldend te worden 
gemaakt door indiening ter verificatie.

3.6.4 Het uitspreken van het faillissement heeft echter niet tot gevolg dat de 
curator ook (“actief”) een bevoegdheid of vordering toekomt die de wet of de 
overeenkomst niet toekent, zoals tot ontruiming of opeising van het gehuurde 
als de huurovereenkomst nog loopt. Dit zou immers in strijd komen met het 
beginsel dat het faillissement geen invloed heeft op bestaande wederkerige 
overeenkomsten, dat bij de invoering van de Boeken 3, 5 en 6 BW is bevestigd 
(Parl. Gesch. Wijziging Rv e.a.w., p. 387-390).’

6 Zo ook in het hier te bespreken arrest, zie 
r.o. 3.5.1.

7 HR 3 november 2006, ECLI: NL: HR: 2006: AX8838, 
NJ 2007/155, m.nt. P. van Schilfgaarde (Van den 
Bos q.q./Mulders en Welleman)

8 Dat huurgenot werd niet door de failliet zelf ver-

schaft, maar door de partij die op grond van eco-
nomische eigendom gerechtigd was dat huurgenot 
aan een derde te verschaffen. De vraag was dus 
in hoeverre de economische eigendom (een verbin-
tenisrechtelijk arrangement dat de economische 
eigenaar zo dicht mogelijk bij juridische eigendom 

brengt) tegen de boedel kon worden ingeroepen. 
Voor het doel van deze annotatie is dit gegeven 
echter niet essentieel.

9 HR 11 juli 2014, ECLI: NL: HR: 2014: 1681, NJ 
2014/407, m.nt. F.M.J. Verstijlen (ABN AMRO/
Berzona).
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Daarmee kwam vast te staan dat een curator veel minder 
mogelijkheden heeft verbintenisrechtelijke aanspraken 
die na de faillietverklaring ontstaan naast zich neer te 
leggen dan op basis van het Nebula-arrest misschien kon 
worden gedacht. Bovendien werd een onderscheid geïntro-
duceerd tussen actief wanpresteren en passief wanpres-
teren. In het onderhavige arrest werkt de Hoge Raad dit 
onderscheid nader uit.

5 De regeling van artikel 37 en 37a Fw inzake 
wederkerige overeenkomsten
Wij zijn inmiddels bijna toegekomen aan de bespreking 
van het arrest, maar alvorens daartoe over te gaan moet 
nog kort op de regeling van artikel 37 en 37a Fw worden 
ingegaan. In die bepalingen is geregeld hoe moet worden 
omgegaan met voor de faillietverklaring gesloten wederke-
rige overeenkomsten die ten tijde van de faillietverklaring 
zowel door de schuldenaar als door de wederpartij nog 
niet geheel zijn nagekomen. Als de wederpartij reeds vol-
ledig is nagekomen, kan hij zijn vorderingen ter verificatie 
indienen, wanneer de failliet reeds volledig is nagekomen, 
kan de curator gewoon nakoming van de wederpartij 
vorderen. In beide gevallen doen zich dus geen problemen 
voor. Dit verklaart waarom de regeling van artikel 37/37a 
Fw is beperkt tot overeenkomsten die van beide zijden nog 
niet geheel zijn nagekomen.

De regeling van artikel 37/37a Fw komt erop neer dat 
de wederpartij de curator een redelijke termijn kan stel-
len om zich uit te laten over al dan niet nakoming van de 
overeenkomst. Blijft een positief antwoord op een dergelijk 
verzoek uit, dan verliest de curator het recht op nakoming 
en kan de wederpartij gebruikmaken van de middelen 
uit Boek 6 BW (denk aan ontbinding, opschorting en het 
vragen van (vervangende) schadevergoeding). Geeft de 
curator aan wel te zullen nakomen, dan dient hij daarvoor 
zekerheid te stellen (art. 37 Fw). Artikel 37a Fw voorziet 
erin dat de eventuele vorderingen uit hoofde van ontbin-
ding en schadevergoeding kwalificeren als ter verificatie 
in te dienen vorderingen. Zonder artikel 37a Fw zou wel-
licht kunnen worden betoogd dat dergelijke vorderingen 
niet geverifieerd kunnen worden nu zij pas na de failliet-
verklaring ontstaan en de boedel daardoor uit de aard der 
zaak niet zal zijn gebaat in de zin van artikel 24 Fw.

Het arrest
Dan komen wij nu toe aan de bespreking van het arrest 
waar het allemaal om te doen was. De Hoge Raad be-
gint met het beschrijven van het systeem zoals dat in de 
inleiding hier boven zojuist uiteen is gezet (r.o. 3.5.1 t/m 
3.5.3). De kernoverwegingen van de Hoge Raad die daarop 
volgen, worden hier weergegeven:

‘Verbintenissen die tijdens het faillissement ontstaan

3.5.4 Het hiervoor in 3.5.2 en 3.5.3 overwogene geldt in beginsel ook voor ver-
bintenissen die eerst tijdens faillissement ontstaan, maar voortvloeien uit een 
bestaande overeenkomst. Zoals hiervoor in 3.5.1 is vooropgesteld, geldt immers 

als uitgangspunt dat het faillissement geen verandering brengt in bestaande 
wederkerige overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Het 
verifiëren van vorderingen die tijdens het faillissement ontstaan, mag echter 
niet in strijd komen met het fixatiebeginsel. Dat beginsel staat niet zonder meer 
eraan in de weg dat tijdens faillissement uit een bestaande overeenkomst nog 
nieuwe vorderingen ontstaan die voor verificatie in aanmerking komen. Dat 
beginsel brengt echter wel mee dat verificatie van dergelijke nieuwe vorderin-
gen uitsluitend mogelijk is indien en voor zover zij reeds besloten lagen in de 
rechtspositie van de schuldeiser zoals die bij het intreden van het faillissement 
bestond. Dat laatste is het geval indien de nieuwe vorderingen geen uitbreiding 
opleveren van de aanspraken die deze schuldeiser op grond van die rechtspositie 
op dat tijdstip al had. Het fixatiebeginsel houdt immers in dat de rechtspositie 
van een schuldeiser na het intreden van het faillissement niet te zijnen gunste 
mag worden gewijzigd. Voor zover wel sprake is van een dergelijke uitbreiding, 
komen de desbetreffende vorderingen niet voor verificatie in aanmerking, behou-
dens voor zover de boedel ten gevolge van het ontstaan ervan is gebaat.

3.5.5 Er is onvoldoende grond om het hiervoor in 3.5.4 overwogene te beperken 
tot vorderingen die voortvloeien uit een ten tijde van het intreden van het faillis-
sement bestaande wederkerige overeenkomst. Weliswaar is in de parlementaire 
geschiedenis uitsluitend voor die overeenkomst uitgesproken dat deze geen in-
vloed ondergaat van het faillissement, maar niet valt in te zien dat dit niet even-
zeer heeft te gelden voor andere ten tijde van het intreden van het faillissement 
bestaande rechtsverhoudingen (zoals rechtsverhoudingen die zijn ontstaan uit 
een vóór het faillissement gepleegde onrechtmatige daad van de schuldenaar). 
Ook de rechtspositie die op grond van die rechtsverhoudingen bestaat, dient 
derhalve in het faillissement gerespecteerd te worden. Een ander oordeel zou, 
evenals het geval is bij een wederkerige overeenkomst, een ongerechtvaardigde 
aantasting zijn van de rechtspositie die de wederpartij van de failliet bij het in-
gaan van het faillissement al heeft op grond van de bestaande rechtsverhouding.

3.5.6 In HR 19 april 2013, ECLI: NL: HR: 2013: BY6108, NJ 2013/291 (Koot/Tide-
man) is niet bedoeld in andere zin te oordelen dan hiervoor in 3.5.4 is overwogen. 
De overweging in 3.6.1 van dat arrest, dat indien de curator in verband met het 
belang van de boedel besluit om een overeenkomst niet gestand te doen, voor 
de wederpartij steeds, kort gezegd, een concurrente vordering resteert, is te 
ruim geformuleerd en dient dan ook met inachtneming van de hiervoor in 3.5.4 
genoemde beperking te worden gelezen. Hetzelfde geldt voor de overweging in 
3.7.2 van het arrest, dat vorderingen die voortvloeien uit een ten tijde van de 
faillietverklaring bestaande rechtsverhouding met de schuldenaar en die geen 
boedelschuld opleveren, behoren tot de vorderingen op de schuldenaar die voor 
verificatie in aanmerking komen, ook als ze pas tijdens het faillissement ont-
staan. De genoemde overwegingen hebben dus geen betrekking op een vordering 
die eerst tijdens faillissement ontstaat en waarvan de toelating in het faillis-
sement in strijd zou komen met het fixatiebeginsel.’

Noot

Met dit arrest wordt enerzijds een ontwikkeling afgeslo-
ten, anderzijds wordt daarmee een nieuwe ontwikkeling 
ingezet. Hier onder zal ik puntsgewijs aangeven wat de 
betekenis van het arrest is. Daarbij zal een en ander zo 
veel als mogelijk worden geadstrueerd met additionele 
rechtsoverwegingen van de Hoge Raad.

1 Bij wederkerige overeenkomsten staat voorop dat zij 
door het intreden van het faillissement geen enkele wij-
ziging ondergaan. Dat betekent dat het uitgangspunt is 
dat zowel de curator als de wederpartij gewoon nakoming 
kunnen blijven verlangen, zij het dat de wederpartij over 
het algemeen genoegen zal moeten nemen met indiening 
ter verificatie van zijn vorderingen op de schuldenaar uit 
hoofde van de overeenkomst. Een correctie op dit uit-
gangspunt vormt het fixatiebeginsel, dat zich verzet tegen 
verificatie van vorderingen die pas na de faillietverklaring 
ontstaan indien dat zou leiden tot een uitbreiding van de 
aanspraken die de wederpartij van de failliet voor de fail-
lietverklaring reeds had.
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2 In het verlengde van het Berzona-arrest en in afwijking 
van (een in de literatuur wel verdedigde interpretatie van) 
het Nebula-arrest, staat het bij wederkerige overeenkom-
sten aan de curator niet vrij te wanpresteren met een be-
roep op artikel 26 Fw. Verplichtingen tot een dulden of een 
niet-doen, of tot het verschaffen van huurgenot of het ter 
beschikking laten van een licentie10 kunnen überhaupt niet 
worden opgeschort. De curator blijft daarmee, in afwijking 
van de tekst van artikel 26 Fw, gehouden deze verplichtin-
gen na te komen. 

Alleen actieve verplichtingen, zoals die tot betaling van 
een geldsom of levering van een goed, kan de curator met 
een verwijzing naar artikel 26 Fw naast zich neerleggen. 
Op welke wijze moet worden vastgesteld of sprake is van 
een verplichting tot een dulden of nalaten enerzijds of 
van een actieve prestatie anderzijds, wordt door de Hoge 
Raad niet nader toegelicht, kennelijk vanuit de gedachte 
dat dit doorgaans duidelijk zal zijn. Het is de vraag of 
die gedachte juist is. Veel prestaties tot een doen kunnen 
geformuleerd worden als een prestatie tot een nalaten van 
het tegendeel. Tussen de verplichting om actief 20 euro per 
maand te betalen en de verplichting te dulden dat 20 euro 
van een bankrekening wordt geïncasseerd bestaat mate-
rieel geen verschil. Toch is in het ene geval sprake van 
een actieve prestatie, in het andere geval van een dulden. 
Waarschijnlijk moet worden aangenomen dat de Hoge 
Raad niet bedoelt dat deze verbintenissen verschillend 
behandeld worden. Het zal er vermoedelijk dus om draaien 
of een verbintenis ‘materieel’ als passief of actief kan 
worden gekwalificeerd. De toekomst zal moeten uitwijzen 
of de kwalificatie van verbintenissen in actief en passief tot 
problemen aanleiding zal geven. 

3 De verplichtingen die voor de boedel voortvloeien uit 
duurovereenkomsten kunnen over het algemeen ook wor-
den ingediend ter verificatie. Ook voor zover het verbin-
tenissen betreft die pas na de faillietverklaring ontstaan 
onder een lopende overeenkomst. Voor dergelijke verplich-
tingen geldt dus niet het stramien van artikel 24 Fw op 
grond waarvan na faillietverklaring ontstane verbintenis-
sen slechts een boedelschuld opleveren wanneer de boedel 
gebaat is en voor het overige in het geheel niet kunnen 
worden ingediend. Dat is slechts anders in de (relatief zeld-
zame gevallen) dat de wederpartij de mogelijkheid heeft 
door zijn eigen prestatie op te schorten te bewerkstelligen 
dat ook aan de zijde van de boedel geen verdere verplich-
tingen ontstaan:

‘3.7.5 […] De wederpartij breidt dan immers haar aanspraken tijdens het faillis-
sement uit door na het intreden daarvan, zonder daartoe gehouden te zijn, nadere 
prestaties te verrichten die nieuwe vorderingen opleveren, hetgeen in strijd komt 
met het fixatiebeginsel.’

Daarmee is het toepassingsbereik van artikel 24 Fw, waar-
van de tekst lijkt te suggereren dat iedere verbintenis die 
na de faillietverklaring ontstaat buiten de boot valt tenzij de 
boedel daardoor is gebaat, een stuk minder breed geworden.

4 De Hoge Raad heeft definitief gebroken met zowel 
het ‘toedoen-criterium’ als het ontstaansmoment van 
vorderingen als doorslaggevend voor de vraag of een 
vordering uit hoofde van een wederkerige overeenkomst 
kwalificeert als boedelschuld. Dat eerste lag al besloten 
in Koot Beheer/ Tidema q.q., het tweede volgt uit het hier 
besproken arrest. 

5 Daarbij gaat het niet alleen om vorderingen die als 
zodanig voortvloeien uit wederkerige overeenkomsten, 
maar ook om vorderingen tot betaling van schadevergoe-
ding die tijdens faillissement ontstaan, hetgeen de Hoge 
Raad baseert op artikel 37a Fw:

‘3.8.2 Met betrekking tot de schadevergoeding wegens niet-nakoming van 
een verbintenis uit overeenkomst, komt het voorgaande tot uitdrukking in 
art. 37a Fw, dat onder meer bepaalt dat voor verificatie in aanmerking komen 
vorderingen die strekken tot schadevergoeding ter zake van tekortschieten in 
de nakoming van een vóór de faillietverklaring op de schuldenaar verkregen 
vordering. Deze bepaling omvat, zoals uit de bewoordingen daarvan volgt, ook 
het geval dat de vordering tot schadevergoeding eerst tijdens het faillissement 
ontstaat. De gedachte hierachter leent zich, overeenkomstig het hiervoor 
in 3.5.4 en 3.5.5 overwogene, voor uitbreiding tot vorderingen die strekken 
tot schadevergoeding ter zake van tekortschieten in de nakoming van een 
verbintenis die pas tijdens het faillissement ontstaat, indien deze verbinte-
nis voortvloeit uit een reeds bestaande rechtsverhouding en geen uitbreiding 
van aanspraken oplevert zoals hiervoor in 3.5.4 omschreven. Dit strookt met 
art. 37a Fw, waaruit volgt dat indien tijdens het faillissement grond bestaat 
voor vernietiging of ontbinding van de overeenkomst, de daaruit voortvloei-
ende vorderingen ter verificatie kunnen worden ingediend, ook voor zover 
deze betrekking hebben op de nakoming van de overeenkomst na het intreden 
van het faillissement.

3.8.3 Een voor verificatie in aanmerking komende vordering tot schadevergoe-
ding kan als zodanig zijn neergelegd in een bij het ingaan van het faillissement 
bestaande overeenkomst tussen partijen (zie HR 13 mei 2005, ECLI: NL: HR: 
2005: AT2650, NJ 2005/406 (BaByXL)). Een dergelijke vordering kan ook direct 
uit de wet voortvloeien. Daarvan was sprake in het hiervoor in 3.5.6 genoemde 
arrest Koot/Tideman. Aan de orde was in dat arrest de verplichting van de 
huurder om op grond van de bepalingen van de huurovereenkomst dan wel 
art. 7:224 BW de schade aan het gehuurde bij het einde van de huur te herstel-
len dan wel te vergoeden. Deze verplichting vloeit voort uit de ten tijde van het 
ingaan van het faillissement al bestaande huurovereenkomst en ligt daarin 
op dat tijdstip al besloten. De daarop betrekking hebbende vordering van de 
verhuurder levert geen uitbreiding tijdens faillissement van diens aanspraken 
op. Daarom is in het arrest Koot/Tideman geoordeeld dat deze vordering voor 
verificatie in aanmerking komt, ook als deze pas tijdens het faillissement 
ontstaat.’

6 Voor contractuele schadevergoedingsverplichtingen 
geldt in beginsel hetzelfde, zij het dat het stelsel van de 
Faillissementswet daarbij als een correctiemechanisme 
kan functioneren:

‘3.8.4 Het voorgaande laat onverlet dat een contractueel beding dat een 
partij (in geval van faillissement van haar wederpartij) aanspraak geeft op 
schadevergoeding of een boete, onder omstandigheden niet jegens de boedel 
kan worden ingeroepen op de grond dat het een onaanvaardbare inbreuk 
vormt op bepalingen of het stelsel van de Faillissementswet (vgl. o.m. HR 
12 april 2013, ECLI: NL: HR: 2013: BY9087, NJ 2013/224 (Megapool), HR 
15 november 2013, ECLI: NL: HR: 2013: 1244, NJ 2014/68 (Romania), en HR 
12 januari 1990, ECLI: NL: HR: 1990: AC2325, NJ 1990/662 (Papierfabrieken 
Van Gelder)). Daarnaast staan de curator de algemene middelen ten dienste 
die het burgerlijk recht de schuldenaar ten aanzien van dergelijke bedingen 
biedt, zoals een beroep op matiging van een bedongen boete (art. 6:94 lid 
1 BW) of op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid (art. 
6:248 lid 2 BW).’ 

10 Technisch gezien ziet een licentiegever ondanks 
een inbreuk op het relevante IE-recht door de 

licentienemer af van het ‘werk maken’ van die 
inbreuk. Een licentiegever neemt daarmee een 

verplichting tot een niet-doen op zich.
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7 Ook het fixatiebeginsel of algemene bepalingen van 
burgerlijk recht kunnen een zekere correctie uitoefenen 
op het beginsel dat contractuele verplichtingen tot het 
voldoen van schade een verifieerbare schuld opleveren:

‘3.11.2 Een vordering tot schadevergoeding wegens wanprestatie die voortvloeit 
uit een overeenkomst die al bestaat ten tijde van het ingaan van het faillisse-
ment of van een daaraan voorafgaande surseance, komt voor verificatie in aan-
merking binnen de hiervoor in 3.8.1 en 3.8.2 genoemde grenzen. Daarbij is, zoals 
hiervoor in 3.8.1 is overwogen, niet van belang of de schade pas ontstaat, of de 
omvang daarvan pas duidelijk wordt, tijdens die surseance of het faillissement.

3.11.3 Hetgeen in 3.11.2 is overwogen doet niet eraan af dat het beding, of een 
vordering die daaruit in het concrete geval ontstaat, onder omstandigheden 
geheel of ten dele niet jegens de boedel kan worden ingeroepen op de grond dat 
het een onaanvaardbare inbreuk vormt op bepalingen of het stelsel van de Fail-
lissementswet (zie hiervoor in 3.8.4). Wat betreft de middelen die het burgerlijk 
recht de schuldenaar ten aanzien van dergelijke bedingen biedt, kan daarbij nog 
worden gewezen op art. 6:96 BW en art. 242 Rv.’ 

8 Ten slotte deelt de Hoge Raad de verplichtingen die uit 
duurovereenkomst kunnen ontstaan tijdens faillissement, 
bij wijze van conclusie, in verschillende categorieën in, 
waarbij hij aangeeft waartoe bovenstaande uitgangspun-
ten concreet leiden voor elk van die categorieën:

‘3.7.1 Uit duurovereenkomsten kunnen tijdens het faillissement nog verplich-
tingen ontstaan. Het antwoord op de vraag of de daarmee verband houdende 
vorderingen voor verificatie in aanmerking komen, wordt bepaald door het 
hiervoor in 3.5.4 genoemde uitgangspunt en het daar genoemde beginsel. De 
uitkomsten waartoe dit leidt, kunnen worden toegelicht aan de hand van de vol-
gende voorbeelden van soorten van verbintenissen die bij duurovereenkomsten 
kunnen worden onderscheiden:

(a) een duurverplichting van de schuldenaar (bijvoorbeeld het verschaffen van 
huurgenot of de verplichting die voortvloeit uit een door hem verleende licentie);

(b) een periodieke verplichting van de schuldenaar waarvoor de wederpartij 
geen tegenprestatie (meer) is verschuldigd (bijvoorbeeld een maandelijks door 
de schuldenaar te leveren dienst waarvoor de wederpartij bij jaarabonnement 
heeft vooruitbetaald);

(c) een periodieke verplichting van de schuldenaar die de tegenprestatie vormt 
van de uitvoering van een duurverplichting door de wederpartij (bijvoorbeeld 
betaling van huur of een licentievergoeding);

(d) een (al dan niet periodieke) verplichting van de schuldenaar die de tegen-
prestatie vormt van en telkens eerst verschuldigd wordt na en door een (al 
dan niet periodiek) door de wederpartij te verrichten prestatie (bijvoorbeeld de 
verplichting te betalen voor periodiek uit te voeren onderhoudswerkzaamheden 
die de wederpartij in het kader van een raamovereenkomst verricht).’

De onder (a) genoemde verplichtingen lopen door in fail-
lissement en de curator heeft geen mogelijkheid te wan-
presteren (uiteraard tenzij die mogelijkheid uit de wet of 

de overeenkomst zelf zou volgen). De Hoge Raad verwijst 
naar het arrest Tiethoff/NMB11 en het hiervoor genoemde 
Berzona-arrest.

De onder (b) genoemde vordering kan ter verificatie 
worden ingediend.

De onder (c) genoemde vorderingen tot voldoening van 
een tegenprestaties van een periodieke verplichting die de 
wederpartij jegens de failliet blijft verrichten, kunnen ter 
verificatie worden ingediend. Het recht op deze tegenpres-
tatie lag al besloten in de rechtspositie voor faillissement. 

Voor de onder (d) genoemde verplichtingen geldt hetzelf-
de. Dat is slechts anders in de (relatief zeldzame gevallen) 
dat de wederpartij de mogelijkheid heeft door zijn eigen 
prestatie op te schorten te bewerkstelligen dat ook aan de 
zijde van de boedel geen verdere verplichtingen ontstaan. 

Conclusie
Wie de grote lijn in de rechtspraak van de Hoge Raad wil 
ontdekken kan constateren dat een strenge en digitale uit-
leg van artikel 24 en 26 Fw door de Hoge Raad definitief 
is verlaten ten gunste van een veel meer op de concrete 
situatie afgestemde benadering, waarbij het fixatiebegin-
sel geen digitale toepassing meer krijgt, maar afhankelijk 
is van alle omstandigheden van het geval. De rol van het 
commune verbintenissenrecht is vergroot, ten nadele van 
het veel strenger ogende faillissementsrecht waarin fixatie 
(art. 24 Fw) en de mogelijkheid tot niet-nakoming (art. 26 
Fw) lange tijd voorop leken te staan. 

Onder het nieuwe systeem zal lang niet iedere ver-
bintenis die na de faillietverklaring ontstaat onder een 
lopende overeenkomst niet-verifieerbaar blijken, omdat 
veel van die verbintenissen reeds in de contractuele 
rechtsverhouding besloten lagen, al blijft de vooralsnog 
onbeantwoorde hamvraag wanneer daarvan sprake zal 
zijn. En niet-nakoming met een verwijzing naar artikel 
26 Fw dat indiening ter verificatie voorschrijft zal alleen 
nog kunnen wanneer van de boedel een ‘actieve prestatie’ 
wordt gevorderd. 

Of het recht beter of slechter is geworden door het in-
slaan van deze weg? De toekomst zal het moeten uitwijzen 
want een ding is vrijwel zeker: wij staan aan het begin 
van een reeks arresten waarin de toepassing van boven-
staande regels door de Hoge Raad nader ingevuld zal 
moeten worden.<

11 HR 22 december 1989, ECLI: NL: HR: 1989: AD0995, NJ 1990/661, m.nt. P. van 
Schilfgaarde (Tiethoff/NMB).


