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ARTIKEL 

446. Verhaal op goederen van 
de Nederlandse failliet in het 
buitenland 

Per 1 juli 2017 is de Wet versterking positie curator in werking getreden. In dit kader is in artikel 105 lid 2 
Fw opgenomen dat de curator door de failliet moet worden geInformeerd over het bestaan van eventuele 
buitenlandse activa en medewerking moet worden verleend om de curator daarover de beschikking te 
geven. Daarmee wordt getracht te voorkomen dat buitenlandse activa buiten het zicht van de curator blijven. 
Niettemin blijft voor schuldeisers de mogelijkheid bestaan om verhaal te nemen op vermogensbestanddelen 

van de failliet in het buitenland. 

* 

Deze bijdrage beoogt een overzicht te bieden van de moge-
lijkheden die de curator heeft om te voorkomen dat een 
schuldeiser in her buitenland verhaal probeert te nemen op 
goederen van de Nederlandse schuldenaar, of daartegen te 
ageren nadat een schuldeiser op die wijze geheel of gedeel-
telijk is voldaan. Op de eerste plaats moet een ondersclieid 
worden gemaakt tussen de situatie waarin de (inmiddels 
herziene) Europese Insolventieverordening ('IVO') van 
toepassing is, en het geval dat zulks niet zo is. Indien de 
IVO van toepassing is kan de curator gebruik maken van 
artikel 23 IVO. Daarin is bepaald dat de schuldeiser die na 
opening van een hoofdinsolventieprocedure wordt voldaan 
uit goederen van de schuldenaar die rich in een andere 
lidstaat bevinden, hetgeen hij heeft verkregen aan de cura-
tor dient te restitueren. Indien de IVO niet van toepassing 
is, omdat de goederen buiten de EU liggen, kan de curator 
met een beroep op artikel 203 Fw hetgeen de schuldeiser 
buiten de boedel om heeft verkregen van hem vorderen. Tot 
slot zou de curator nog rechten kunnen ontlenen aan her 
recht van de staat (niet zijnde een EU-lidstaat) waarin de 
goederen zijn gelegen. Indien her Nederlandse faillissement 
en de bevoegdheden van de curator in die staat worden 
erkend, kan hij over die goederen beschiklcen. 

Artikel 23 lid 1 IVO bepaalt dat "de schuldeiser die, nadat 

een procedure a/s bedoeld in artikel3 lid 1 is geopend, door 

ongencht welke middel, met name door executiemaatre-

gelen, geheel of gedeeltelijk wordt voldaan nit goederen 

van een schuldenaar die zich op het grondgebied van een 

andere lidstaat bevinden" hetgeen hij heeft verkregen aan 

de insolventiefunctionaris dient te restitueren.' Hiermee is 
her voormalige artikel 20 onder de oude IVO van 29 mei 
20002 onder exact dezelfde bewoordingen teruggekomen 
in de herziene IVO van 20 mei 2015. De gedachte achter 
dit artikel is dat de gelijkheid van schuldeisers onderling 
moet worden verrekerd. Meer specifiek heeft artikel 23 
IVO betrekking op de situatie waarin voor de opening van 
de insolventieprocedure een vordering op de schuldenaar 
is ontstaan, die na de opening van de insolventieprocedure 
geheel of gedeeltelijk wordt voldaan uit (de opbrengst van) 
goederen gelegen in een andere EU-lidstaat. Her maakt 
hierbij geen verschil of de schuldenaar aan de schuldeiser 
heeft betaald of dat de schuldeiser op een andere manier 
iets heeft ontvangen. In beide gevallen ontstaat de verplich-
ting om hetgeen is verkregen te restitueren. Die teruggave 
volgt uit de rechtstreekse werking van de insolventieproce-
dure in andere EU-lidstaten. De curator kan de teruggave 
van her goed zelf dan wel de waarde daarvan opeisen.3  In 
dat laatste geval zal veelal wel discussie over de 'waardebe-
paling' ontstaan. 

23 IVO wordt 

bepeikt door dat daarin tevens is 

paaId dat de artikelen 8 en 10 IVO 

:'.'9rmindprc1 \'an fopssinc b!ijvn 

Vanzelfsprekend doet de curator er goed aan deze kwes-
ties te voorkomen door - voor zover hij er wetenschap van 
heeft - vooraf het tot de faillissementsboedel behorende 
goed te revindiceren en te liquideren. Dc curator kan in een 

1 	EU Verordening 2015/848 welke per 26 juni 2017 in werking is getreden. 

2 	EU Verordening 2000/1346 van 29 mei 2000. 

3 	Virgos/Schmit nr. 172. 
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andere lidstaat immers alle bevoegdheden uitoefenen die 
hem door het Nederlandse recht zijn verleend.4  De insol-
ventiefunctionaris mag met name de goederen van de schul-
denaar verwijderen van het grondgebied van de lidstaat 
waar zij zich bevinden, tenzij het bepaalde in artikel 8 of 
artikel 10 WO van toepassing is (zie hierna). Echter, bet 
zal vaak voorkomen dat de curator (nog) geen wetenschap 
heeft van een in het buitenland gelegen goed hetgeen arti-
kel 105 lid 2 Fw joist tracht te voorkoinen. Een kwaadwil-
lende schuldeiser zou dan - al dan niet met behuip van de 
gefailleerde schuldenaar - daarop verhaal kunnen nernen. 
De invoering van een Eutopees insolventieregisrert (per 26 
juni 2019) zal eraan bijdragen dat (Nederlandse) insolven-
ties in de andere lidstaten eenvoudig te achterhalen zijn en 
zodoende wellicht aan verhaal door de schuldeiser in het 
buitenland in de weg kunnen staan (bijvoorbeeld bij een 
overdracht, bewaring of execu tie waar een notaris of deur-
waarder aan te pas komt). Op grond van artikel 28 IVO 
kan de curator thans reeds verzoeken dat de (Nederlandse) 
insolventieprocedure in een andere lidstaat openbaar wordt 
gemaakt (volgens de in die lidstaat geldende openbaar-
makingsregels) indien zulks door de curator nodig wordt 
geacht. Ook bestaat nu al de mogelijkheid om de insolven-
tieprocedure in te schrijven in het (buitenlandse) kadaster, 
her haridelsregister of enig ander openbaar register (artikel 
29 fVO). Dat kan van belang zijn indien de (Nederlandse) 
curator een vermoeden heeft dat in de betreffende lidstaat 
goederen van de (Nederlandse) failliet zijn gelegen. 
De werking van artikel 23 IVO wordt beperkt doordat 
daarin tevens is bepaald dat de artikelen 8 en 10 IVO 
onverminderd van toepassing blijven. Artikelen 8 en 10 
IVO bepalen dat de opening van een insolventieprocedure 
zakelijke rechten respectievelijk een eigendomsvoorbelioud 
ten behoeve van een persoon die een goed aan de schulde-
naar heeft verkocht, onverlet laat. Degene die zich op een 
zakelijk recht of een eigendomsvoorbehoud kan beroepen 
en op die wijze geheel of gedeeltelijk wordt voldaan, hoeft 
dus hetgeen bij heeft ontvangen niet aan de curator af te 
geven. Wel is her logischerwijs zo dat een eventueel surplus 
op een goed aan de curator dient te worden overgemaakt. 

Indien her goed buiten Europa is gelegen of in een 
EU-lidstaat die niet deelneemt aan de IVO (te weten Dene-
marken) is de Nederlandse curator aangewezen op een 
summiere regeling in de Faillissemenrswet waarin enige 
internationale aspecten van een in Nederland uitgesproken 

Zie artikel 21 lid 1. Daarbij geldt dat de curator bij de ultoefening van zijn 

bevoegdheden het recht van de lidstaat op het grondgebied waarvan 

hij wil optreden, moet eerbiedlgen, In het bijzonder de voorschriften 

inzake het Se qelde makers van de goederen. Deze bevoegdheden mogen 

net de aanwending van dwangmiddelen beheizen, tenzij een rechter 

van die Iidstaatdaartoe heeft bevolen. Zij mogen evenmin Net recht om 

ultspraak te doeri in gedingen of geschillen, behelzen. Zie lid 3 van artikel 

21 IVO. 

Zie artikel 24 IVO. 

faillissement zijn geregeld (artikel 203-205 Fw).6  Uitgangs-
punt bij een in Nederland uitgesproken faillissement is her 
universaliteitsbeginsel.7  Het universaliteitsbeginsel gaat 
ervan nit dat een faillissement bet gehele vermogen van de 
schuldenaar omvat en dat de werking van bet faillissement 
- voor zover deze werking de executie van bet vermogen 
van de gefailleerde betreft - zich dus ook kan uitstrek-
ken over her grondgebied van andere staten. Daar staat 
bet territorialireitsbeginsel tegenover. Krachtens her tern-
torialiteitsbeginsel heeft een faillissement slechts werking in 
bet land waar bet faillissement is uitgesproken. Dc Neder-
landse wergever heeft niet bedoeld om de werking van een 
in Nederland uitgesproken faillissement te beperken tot het 
in Nederland aanwezige vermogen. In de praktijk wordt de 
soevereiniteit van andere staten (en dus bet in deze Staten 
geldende recht) uitdrukkelijk als beperkende factor op de 
universele werking van een in Nederland uitgesproken 
faillissement onderkend. Het desbetreffende buitenlandse 
recht bepaalt dus in hoeverre de Nederlandse curator feite-
lijk in her buitenland kan optreden (de facto kan rnitsdien 
sprake zijn van territorialiteit). 

Uitgaligspunt bij een in Nederland 

Lgesproken faillissement is het uni-

rsaliteitsbeginseI. Daar staat het 

In dir verband is ten aanzien van Zwitserland de Petrop-
los uitspraak5  van belang.9  Dc Nederlandse curator kan de 
Zwitserse activa niet zelf te gelde maken, maar dient hiertoe 
eerst erkenning te verzoeken van bet Nederlandse faillisse-
ment in Zwitserland waarna er war betreft de in Zwitser-
land gelegen activa een lokale insolventieprocedure wordt 
geopend. Her territoriale faillissement wordt vervolgens 
(in een aparte procedure) door bet Zwitserse Konkursaint 
conform bet Zwitserse faillissementsrecht afgesvikkeld. 
Voor erkenning in Zwitserland is onder meer vereist dat 
sprake is van reciprociteit. Daarmee wordt bedoeld dat 
een andere staat een Zwitsers faillissementsvonnis op zijn 
grondgebied op gelijke voorwaarden erkent en ten uitvoer 
legt. In de Petroplus uitspraak oordeelde bet Zwitserse 
Bundesgericht dat in geval van een Nederlands faillisse-
ment aan her reciprociteitsvereiste is voldaan. Als spiegel-
beeld (de erkenning van een faillissement en de bevoegd-
heden van de buitenlandse curator nit een niet EU-lidstaat 
in Nederland) geldt liet Yukos arrest." Daarin is bepaald 
dat de buitenlandse curator (indien hij daartoe volgens de 
lex concursus bevoegd is) in Nederland kan optreden en in 

6 	In dit kader in nog relevant dat Nederland wellswaar met enkele EU 

lidstaten verdragen heeft gesloten, maar die verdragen geen betekenis 

hebben gelet op de IVO. 

7 	Zie HR 15 april 1955, Nil 955/542 (Comfin). 

8 	Schweizerlsches Bundesgericht 27 maart 2015, JOR, 2015/219, met. 

Wessels. 

9 	Zwitserland is geen EU lidstaat. 

10 	Hoge Raad 22 maart 2013, JOR" 2014/50, met. R.W.F. Bertrams. 
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bet bijzonder in Nederland gelegen vermogensbestandde-
len mag verkopen en leveren tenzij op dat moment daarop 
beslag is gelegd. Hier komt dus geen erkenningsprocedure 
aan te pas. 
Artikel 203 Fw bepa alt dat "schnldeisers, die na de fail-

liettrerklaring bun vordering geheel of gedeeltelijk afzon-
derlijk verhaald hebben op in her buitenland zich bevin-

dende, aan ben niet bij voorrang verbonden, goederen van 

de in Nederland gefailleerde schuldenaar", verplicht zijn 
her aldus verhaalde aan de boedel te vergoeden. Her artikel 
tracht te voorkomen dat een schuldeiser zich ten opzichte 
van medescbuldeisers bevoordeelt door zich recbtstreeks 
te verhalen op zich in het buitenland bevindende verrno-
gensbestanddelen van de bier te lande gefailleerde schulde-
naar. Een dergelijke verhaalsmogelijkheid kan onder meer 
aanwezig zijn indion de curator er niet in is geslaagd deze 
vermogensbestanddelen in de afwikkeling van de Neder-
landse boedel te betrekken.'' Het artikel is gebaseerd op 
bet universaliteitsbeginsel en doet - net als artikel 23 IVO - 
recht aan her beginsel van golijkheid van schuldeisers (pan-
tas croditorum). 

Hetgeen door eon schuldeiser is verhaald op goederen in 
bet buitenland ten aanzien waarvan de betrokken schuld-
eiser niet met voorrang boven medeschuldeisers rechten 
geldend kan maken, dient aan de Nederlandse boedel to 
worden 'vergoed'. Aldus komt de opbrengst ten goede 
aan de gezamenlijke schuldeisers van de gefailleerde. De 
vorplicbting rust op alle schuldeisers van de gefailleerde 
(maar dus niet op schuldeisers met een goederenrechtelijk 
zekerhoidsrecht of stellenderwijs met een andere grond van 
voorrang met betrokking tot her goed volgens bet lokalo 
recht), ongeacht of zi] al dan niet als schuldeiser in her fail-
lissement zijn erkend door venificatie van hun vordering," 
en ongeacht bun woon- of verblijfplaats.13  Hierbij moet 
worden opgemerkt dat dit in de praktijk wel verschil kan 
maken, omdat her voor de curator lastiger is zijn aanspraak 
op grond van artikel 203 Fw geldend te maken tegen een 
schuldeiser zonder woon- of verblijfplaats in Nederland 

11 VergelijkHR 15 april 195, NJ 1955/542 (ComIln). 

12 	'Regeeringsantwoord Vander Feltz II. p.300. 

13 	Zie Rb. Rotterdam 17 augustus 2011 ECLLNL:RBROT:201 1:597067, RI 

2012/14, met betrekkisg tot een inbrengverplichting voor een in hat 

buitenland gevestigde schuldeiser die zich op aldaar aanwezige vermo-

gensbestanddelen van de in Nederland gefailleerde schuldenaar had 

verhaald. 

dan tegen een binnenlandse schuldeiser. De Nedorlandse 
curator heeft immors op eon buitenlandso schuldeiser die 
zijn vordering niet ter venificatie indient en zich verbaalt 
op goederen die zich in her buitenland bevindon minder 
grip. Indien de schuldeiser zijn vordering wel heeft inge-
dicnd tot verificatie dan kan eon eventuele uirkoring uit 
her faillissement onder omstandigbeden worden vorrekend 
met de vordering van de curator op grond van artikel 203 
Fw. Indien de curator zou willen verrekenen, dient bij zich 
af te vragen of andere schuldeisers daardoor niot worden 
benadeeld. Hij moot daartoe een vergelijking maken met 
de situatie van inbreng en eon uitdeling overeenkomstig eon 
ieders rang. Slechts indien dit toch tot eon uitkering aan 
de inbrengende schuldeiser leidt, kan volstaan worden met 
verrekening. Naar onzo moning boeft de vordering van do 
schuldeiser niet (deels) door de curator te worden betwist 
(omdat de schuldeiser reeds (deels) voldaan zou zijn uit de 
goederen buiten de boedel om), maar komt dit tot uiting in 
de uitdeling. 

In her kader van artikel 203 Fw kan de vraag spelen svat 
her buitenlandso (exocutie-/verbaals)recht naar Noder-
landse maatstaven voor betekenis heeft. Artikel 203 Fw 
raakt immors slechts een schuldeiser voor \vat betnoft do 
suet bij voorrang verbonden goederen. Dc vraag of eon 
buitenlands recht voorrang schept is beantwoord in HR 11 
juli 2014.  14  De Hoge Raad oordeelde in dit arrest dat your 
de beantwoording van doze vraag, gelet op doel en strek-
king van artikel 203 Fw, moot worden beoordeeld of dat 
recht naar her desbetreffendo buitenlandse recht eon voor-
rangspositie oplevert en de aan dat recht te ontlenen voor-
rangspositie naar inhoud of srrokking kan worden gelijkge-
steld met een Nederlands voorrangsrecbt, in welk verband 
de Hoge Raad verwijst naar HR 14 december 2001, 
ECLI:NL:HR:2001:AD4933, NJ 2002/241. Hot door de 
Hoge Raad in her arrest van 11 juli 2014 beoordeelde 
geval betreft eon naar Amerikaans recht ten laste van do 
in Nederland failliet verklaarde schuldenaar gelegd beslag 
op (saldi van) bankrekeningen die bij Amenikaanse banken 
werden aangebouden. Do Hoge Raad volgt hot oordeel van 
bet hof dat beslag naar Nederlands recht geen voorrang 
schept en dat uit do stellingen van do beslaglegger niet volgt 
dat do aan Amerikaans recht te ontlenon voorrangsposi-
tie kan worden gelijkgesteld met een voorrangspositie als 
bedoeld in artikel 3:278 BW. Hot hof heeft dan ook terecbt 
g000rdeeld, aldus de Hoge Raad, dat bet aan Amerikaans 
recht ontleende (voorrangs)reclit van de beslaglegger niet 
kan worden beschouwd als eon rocbt van voorrang in de 
zin van artikel 203 Fw. 
Een vraag die nog rijst is hoe dient te worden omgegaan 
wanneer met een geval waariol sprake is van voorrang geba- 

14 	ECLI:NL:HR:201 4:1630, NJ 2014/371 (Container Leasing International LLC/ 

mr. Peteroq.q.). 

Naar onze iieniflçJ hoejt  do voi d-c-,  
ring van de schuldeiser niet (deels,  
door de curator te worden bewki 

dat de schuldeiser reeds (de 

ldaan zou zijn uit de goede 

eri de boedel om), maar kc 
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seerd op een buirenlands voorrecbt.° Immers, de teksr van 
artikel 203 Fw impliceert dat de bevoorrechte schuldeiser 
(bijvoorbeeld een retentor) buiten de reikwijdte van die 
bepaling valt. Dat zou onwenselijk zijn nu naar Nederlands 
recht de bevoorrechte schuldeiser mee hoort te delen in de 
algemene faillissemenrskosten (artikel 182 Fw) en hij bet 
hem roekomende via de uirdeling zou moeten onrvangen. 
In lijn met de ratio van artikel 203 Fw (het vooricomen van 
een doorbreking van de pariras creditorum) is goed verde-
digbaar dat bevoorrechte schuldeisers onder de reikwijdre 
van artikel 203 Fw vallen en hetgeen zij hebben nntvangen 
- door zich krachtens een buirenlands voorrecht te verhalen 
op in her buitenland gelegen goederen van de schuldenaar 
- moeten vergoeden aan de boedel. Ook onder de IVO is 
de uitzondering op de afdrachtsverplichring ex artikel 23 
IVO beperkr tot, kort gezegd, schuldeisers met een zakelijk 
zekerheidsreclit of met een eigendomsvoorbelioud,Ie 

.iiiiyT.... 

Ten aanzien van Aruba, Curacao en Sint-Maarten is artikel 
40 van her Statuut voor her Koninkrijk der Nederlanden 
van belang. Daarin is bepaald: 000nissen, door de rechter 
in Nederland, Aruba, Curacao of Sint Maarten gewezen, en 

bevelen, door bein uitgevnardigd, mitsgaders grossen van 

authentieke akten, aldaar ncr/eden, kunnen in bet gehele 

Koninkrijk tell oitvoer worden gelegd, met inacbtnennng 

van de wetteli/ke bepalingen van bet land, ,vaar de tenuit-

voerlegging plants vindt. Hiermee wordt een in Nederland 
uitgesproken faillissement in de overige rijksdelen erkend 
en streict her Nederlandse faillissementsbeslag zich daar-
door ook uit tot vermogensbesranddelen van de failliet 
in die rijksdelen. De schuldenaar is derhalve nier (meet) 
bevoegd om de elders in het Koninkrijk gelegen vermo-
gensbestanddelen te vervreemden. Doer hij zuiks toch dan 
rust de vraag of deze onbevoegdheid aan de wederpartij 
kan worden tegengeworpen. Op grond van her vertrou-
wensbeginsel kan zuiks uitsluitend her geval zijn wanneer 
een uitrreksel van her in Nederland uitgesproken faillisse-
menrsvonnis niet alleen gepubliceerd is in do Nederlandse 
Staarscourant maar oolc in her daartoe in de andere rijks-
delen bestaande blad wsarin van overlseidswege do officiële 
berichten worden opgenomen.17  

Tot slot kan de curator in voorkomend geval een beroep 
doen op de erkenning van her Nederlandse faillissement en 
de bevoegdheden van de curator naar her desbetreffende 

15 	Voorrang vloeitvolgens artikel 3278 lid 1 SW 000rt uit pand, hypotheek-

recht en voorrechten uit de andere in de wet aarsgegeven gronden. 

Volgens lid 2 van artikel 3:2788W ontstaan voorrechten alleen uit de wet. 

16 	Zie in dit kader oak P.M. Veder, Cross-border insolvency proceedings and se-

curity rights, series of business and finance, Deventer: Kluwer 2004, pagina 

148. 

17 	Zie oak M.H. ten Wolde,De werking van het faillissement birinen bet 

Koninkrijk des Nederlanden; een analyse WPNR 1999/6356, p. 360 

nationale recht. Zn bestaar naar Canadees recht de moge-
lijkheid de erkenning van her Nederlandse faillissement re 
verzoeken (artikel 269 van de Canadese Bankruptcy & 
Insolvency Act). Wanneer de buitenlandse faihhierverkiaring 
en de bevoegdheid van do curator wordt bewezen, wordt 
her faillissement in Canada erkend. Nederlandse curaroren 
kunnen daarmee volstaan door slechrs her faillissemenrs-
vonnis (en eventuele verrahing daarvan) te overheggen. Een 
soortgelijke regeling kennen de Verenigde Staten in hun 
Chapter 15 (van de Bankruptcy Code) procedure. 

J rjc 

aiden omgegaan wanneer met een 
cje..aI waarin sprake is van voorrang ge- 

fl 	1Dl.!tEflflC) vnorrcht: 

Landen met een dergelijke erkenningsprocedure zullen met 
name de landen betreffen die de bepahingen uit de UNCI-
TRAL model law on cross- border insolvency (hierna: 
'UNCITRAL') hebben overgenomen. Arrikel 15 UNCI-
TRAL bepaaht namehijk dat do buitenlandse curator een 
verzoek rot erkenning van her faillissement kan doen. Arti-
kel 17 UNCITRAL srelt geen materille eisen voor erken-
ning; hiervan is bet gevoig dat een Nederhands faillissement 
- afgozien van evenruehe bureaucratisch hobbels - redelijk 
eenvoudig erkend zou moeten kunnen worden. Voor een 
buitenlandse curator is nog van belang dat - als voorlo-
pige maatregel rot op her erkenningsverzoek is beslist of 
als aanvuhlende maatregel gedurende her faillissement - om 
een relief (voorziening) kan worden verzocht, bijvoorbeeld 
in de vorm van een schorsing van execuriemaatregehen door 
schuldeisers tegen de schuldenaar in do desbetreffende staat 
voor zover do bedoelde maatregel nier reeds uit her lokale 
recht voortvloeit (zie arrikehen 19, 20 en 21 UNCITRAL). 

erland heefi de UNCITRAL be- 
-:liifl flt fl','iCIPICiifl 

De UNCITRAL bepaaht niers over hoe moor worden omge-
gaan met voorrangsrechten naar her ene of naar her andere 
recht op binnenlands gelegen goederen. Do vraag rust of 
de Nederlandse curator in her buitenland na erkenning 
gebruik kan maken van artikel 203 Fw of dat her buiten-
landse (voorrangs)rechr prevaleert. Wat ons betreft zal 
de curator artikel 203 Fw moeten inroepen. Do vraag is 
vervolgens of de buitenlandse schuldeiser zich daarregen 
verzet. Indien dar her geval is, zal de lokale rechrer bepa-
len welk recht, artikel 203 Fw of her lokale voorrangs-
recht, prevaleert. Indien her lokale voorrangsrechr naar her 
oordeel van do lokale rechter prevaleert, zal do Nederlandse 
curator kunnen nagaan of hi) de desbetreffende schuldeiser 
in Nederland kan aanspreken op grond van artikel 203 Fw 
en eventueel beslag kunnen leggen op in Nederland gelegen 
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vermogensbestanddelen van de schuldeiser (net als in de 
bierboven genoemde zaak Seacastle/Peters q.q.). 
Tot slot zij opgemerkt dat de UNCITRAL bepalingen reeds 
in 45 jurisdicties - in meet of mindere mate - van toepas-
sing zijn. Nederland heeft de UNCITRAL bepalingen niet 
overgenomen.'8  

Wanneer een schuldeiser buiten de boedel om verhaal 
neemt op goederen van de failliet die gelegen zijn in een 
lidstaat die partij is bij de WO, dient die schuldeiser het 
vericregen goed of de opbrengst daarvan, behoudens in het 
geval van een zalcelijlc zekerheidsrecht of een eigendoms-
voorbehoud, aan de boedel te vergoeden. Indien bet goed 
gelegen is in een ander land (dan een lidstaat die partij is bij 

de [VO) kan de curator op gtond van artikel 203 Fw het 
goed of de opbrengst daarvan vorderen. Wanneer bet goed 
gelegen is op Aruba, Curacao en Sint-Maarten dan strekt 
her Nedetlandse faillissementsbeslag mede tot de aldaar 
gelegen goederen. Tot slot zou de curator de mogelijkbeid 
kunnen onderzoeken om bet Nederlandse faillissement te 
laten erkennen in bet land waar bet goed gelegen is. Dat 
zullen dan voornamelijk landen betreffen die de T.JNCI-
TRAL bepalingen (als dan niet deels of in gewijzigde vorm) 
bebben overgenomen. 

Over de auteurl 

Mr. F. el Houzi 

Advocaat bij AKD N.V. 

Mr. P.J. Peters 

Advocaat bij AKD N.V. 
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	 * 

18 	ten overzicht van die jurisdicfles is te vinden op http:I/www.uncitral.org/ 

uncitral/en/uncitral—texts/insolvency/1997ModeI status.html. 
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flWETGEVING 

Wetgevingsoverzicht 
Tweede Kamer Eerste Kamer 

Wijzig)ng toy. het schema in de vor)ge aflevering van 
E E 

73 
TijdschriftFinonciering, Zekerheden en insolventierechtprakt,jk 

C 
c , 

E 
a 

E C 

MM 

34218 	Wet continuIteit ondernemingen I 

34491 	Wet bestuur en toezicht rechtspersoon 

34729 	Uitvoeringswet Europese Insolventieverordening 

34740 	Wet modernisering faillissernentsprocedures 

Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillisse- 

ment (Consultatie loopt tot 1 december 2017) 

Wet continulteit ondernemingen III (Departementale voorbereiding) 

INWA 
	 NO 
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