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Eigen aangifte faillietverklaring, Misbruik van bevoegdheid nu er geen te executeren vermogen is
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Samenvatting

Aangeefster verkeert in een toestand van te hebben opgehouden te betalen. In zoverre is voldaan aan de in de
Faillissementswet gestelde eisen om op eigen aangifte in staat van faillissement te worden verklaard. Dat neemt
evenwel niet weg dat het faillissement strekt tot vereffening van het vermogen ten behoeve van de gezamenlijke
schuldeisers en dat daarom tevens van belang is of sprake is van vermogen. De onderneming beschikt niet over enige
noemenswaardige bate. Daarnaast is er geen sprake van debiteuren, (on)roerende zaken, een bedrijfspand of
personeel, en de bedrijfsactiviteiten zijn inmiddels gestaakt. Er is derhalve naar verwachting geen te executeren
vermogen. Het doen van een eigen aangifte tot faillietverklaring levert in dit geval misbruik van recht op. Aangeefster
weet thans, op het moment van de aanvraag, immers dat de boedel (nagenoeg) leeg is. Niet gesteld of gebleken is dat
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sprake is van belangen van derden, zoals werknemers, die het uitspreken van een faillissement rechtvaardigen. Gelet
op een en ander heeft aangeefster onvoldoende gerechtvaardigd belang bij de aanvraag mede in verband met het voor
haar beschikbare alternatief; aangeefster heeft immers de mogelijkheid om op grond van art. 2:19 lid 1 BW de
vennootschap te ontbinden. Ingevolge art. 2:19 lid 4 BW houdt de rechtspersoon die op het tijdstip van zijn ontbinding
geen baten meer heeft, alsdan op te bestaan. Het verzoek zal daarom worden afgewezen.

Uitspraak

(...; red.)

2. De beoordeling

Uit de overgelegde stukken, alsmede het verhandelde ter zitting is voldoende duidelijk geworden dat aangeefster
verkeert in een toestand van te hebben opgehouden te betalen. In zoverre is voldaan aan de in de Faillissementswet
gestelde eisen om op eigen aangifte in staat van faillissement te worden verklaard. Dat neemt evenwel niet weg dat het
faillissement strekt tot vereffening van het vermogen ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers en dat daarom
tevens van belang is of sprake is van vermogen.

De heer [bestuurder] heeft in dit verband verklaard dat de onderneming niet over enige noemenswaardige bate
beschikt. Daarnaast blijkt uit de ‘eigen aangifte verklaring’ dat geen sprake is van debiteuren, er geen (on)roerende
zaken zijn, er geen sprake is van een bedrijfspand of personeel, en dat de bedrijfsactiviteiten inmiddels zijn gestaakt.
Er is derhalve naar verwachting geen te executeren vermogen

Het doen van een eigen aangifte tot faillietverklaring levert in dit geval misbruik van recht op.

Aangeefster weet thans, op het moment van de aanvraag, immers dat de boedel (nagenoeg) leeg is. Niet gesteld of
gebleken dat sprake is van belangen van derden, zoals werknemers, die het uitspreken van een faillissement
rechtvaardigen. Gelet op een en ander is de rechtbank van oordeel dat aangeefster onvoldoende gerechtvaardigd
belang heeft bij de aanvraag mede in verband met het voor haar beschikbare alternatief; aangeefster heeft immers de
mogelijkheid om op grond van artikel 2:19 lid 1 BW – in de regel door een besluit van de algemene vergadering van
aandeelhouders – de vennootschap te ontbinden. Ingevolge artikel 2:19 lid 4 BW houdt de rechtspersoon die op het
tijdstip van zijn ontbinding geen baten meer heeft, alsdan op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgaaf
aan de registers waar de rechtspersoon is ingeschreven. Het is vervolgens aan (een van) de crediteuren om – in het
kader van een eventueel verzoek tot faillietverklaring – aannemelijk te maken dat er toch baten zijn en dat hij/zij bij
vereffening (enige) betaling zou(den) hebben ontvangen.

Het verzoek zal daarom worden afgewezen.

3. De beslissing

De rechtbank:

– wijst af het verzoek tot faillietverklaring.

Noot

1. Deze beschikking van de Rechtbank Rotterdam betreft een afwijzing van een verzoek tot eigen aangifte van een
faillissement van een “lege” besloten vennootschap. De rechtbank overweegt dat de onderneming volgens de
bestuurder niet beschikt over noemenswaardige baten. Er is derhalve naar verwachting geen te executeren vermogen.
Het doen van een eigen aangifte tot faillietverklaring levert in dit geval mede daarom misbruik van recht op, aldus de
rechtbank, onder verwijzing naar de mogelijkheid van een turboliquidatie.

2. De Rechtbank Den Haag heeft eerder (4 november 2010, ECLI:NL:RBSGR:2010:BO3687) in vergelijkbare zin
geoordeeld en een eigen aangifte afgewezen. De Rechtbank Rotterdam oordeelde ook eerder al op vergelijkbare wijze
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(op 21 maart 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:2548 en op 1 april 2014 ECLI:NL:RBROT:2014:2522). De rechtbank
noemt in de onderhavige beschikking niet het belang van de curator om niet te worden aangesteld in een faillissement
met een lege boedel. In haar zojuist geduide beschikking van 1 april 2014 deed zij dat wel. In een niet gepubliceerde
beschikking van 1 maart 2016 wijst ook de Rechtbank Amsterdam een verzoek eigen aangifte tot faillietverklaring af,
mede in acht nemende het belang van de aan te stellen curator om niet te worden aangesteld in een faillissement
zonder baten.

3. Ik kan mij maar moeilijk vinden in deze uitspraken. Ze werken mijns inziens juist (mogelijk) misbruik van
turboliquidatie in de hand. Crediteuren hebben mijns inziens “recht” op een curator die namens hen onderzoekt of er
paulianeuze transacties hebben plaatsgevonden, of er wellicht sprake is (geweest) van kennelijk onbehoorlijk bestuur
ex art. 2:248 BW, of er wellicht een vordering bestaat ex art. 2:9 BW of art. 6:162 BW, of dat er misschien toch nog
activa aanwezig zijn die te gelde gemaakt kunnen worden. De achterliggende betrokkenen (aandeelhouder(s) en
bestuurder(s)) hebben het in deze procedures mijns inziens juist heel netjes willen doen. Zij durfden vrijwillig en pro-
actief hun handelen aan deze onderzoeken van de (aan te stellen) curator te onderwerpen. Zij legden hun handelen in
feite voor aan de curator en verlichtten zo de crediteuren van de stelplicht die de rechtbank in zaken betreffende
heropening van de vereffening of faillietverklaring van een ontbonden vennootschap aan de crediteuren oplegt,
namelijk om “aannemelijk te maken dat er toch baten zijn en dat hij/zij bij vereffening (enige) betaling zou(den) hebben
ontvangen”. Hoe kan dat handelen van de rechtspersoon-schuldenaar, het ontlasten van haar crediteuren om te
voldoen aan een stelplicht, nou “misbruik van recht” opleveren? Dit geldt te meer nu er ook rechtspraak is, die met zich
brengt dat bestuurders in privé (door schending van de Beklamelnorm) aansprakelijk kunnen worden gehouden als zij
de crediteuren van een rechtspersoon-schuldenaar de kans ontnemen verhaal te nemen door de rechtspersoon-
schuldenaar te liquideren via turboliquidatie. Ik wijs bijv. op een vonnis van de Rechtbank Gelderland van 23 november
2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:6732. Ook de overweging in HR 11 oktober 1991, NJ 1992/132, dat de aanwezigheid
van een bate snel wordt aangenomen omdat een partij de gelegenheid moet hebben door hem gepretendeerde rechten
geldend te maken, noopt mijns inziens tot de conclusie dat een rechtspersoon-schuldenaar die – zoals in casu – haar
eigen handel en wandel ter beoordeling aan een curator voorlegt, niet snel misbruik van recht maakt.

4. Waarom heeft de Rechtbank Rotterdam dan toch dit verzoekschrift eigen aangifte faillietverklaring afgewezen?
Vermoedelijk had de rechtbank HR 18 december 2015, «JOR» 2016/145, m.nt. J.B.A. Jansen (Hoeksma q.q./R.M.
Trade) in gedachte. In dat arrest beantwoordde de Hoge Raad de prejudiciële vraag van de rechtbank of een curator
(pro se) het recht van verzet ex art. 10 Fw toekomt, bevestigend. Ook overweegt de Hoge Raad: “Met betrekking tot de
– niet in de vragen aan de orde gestelde – maatstaven voor de beoordeling van een door de curator gedaan verzet,
wordt nog het volgende overwogen. Het verzet komt, in geval van een op eigen aangifte van een rechtspersoon
uitgesproken faillietverklaring, slechts dan voor gegrondverklaring in aanmerking indien sprake is van een boedel die
(nagenoeg) geen activa omvat en er geen enkele aanleiding bestaat voor de verwachting dat in het faillissement, bijv.
met toepassing van art. 42 Fw of art. 2:9 BW, activa zullen kunnen worden gegenereerd. In dat geval zal kunnen
worden aangenomen dat (het bestuur van) de rechtspersoon de bevoegdheid aangifte tot faillietverklaring te doen – en
daarmee de te benoemen curator te belasten met de werkzaamheden die tot beëindiging van het bestaan van de
rechtspersoon moeten leiden zonder dat de curator voor zijn werkzaamheden een vergoeding tegemoet kan zien –
heeft misbruikt (vgl. HR 28 juni 2013, «JOR» 2014/209). Hierbij is van belang dat het faillissement volgens het stelsel
van de Faillissementswet verdeling beoogt door de curator van het vermogen van de schuldenaar onder diens
gezamenlijke schuldeisers (HR 22 juli 1988, NJ 1988/912). In het geval als hier aan de orde, dient (het bestuur van) de
rechtspersoon dan ook de weg van art. 2:19 BW te bewandelen.”

5. Toch is dat wat mij betreft een andere kwestie. In die zaak betrof het een geval waarin het faillissement al
uitgesproken was en waarin de curator vervolgens verzet aantekende. In de onderhavige beschikking van de
Rechtbank Rotterdam is dat anders: de rechtbank voert de toets van misbruik van recht ambtshalve uit, zonder dat een
curator onderzoek heeft kunnen doen naar de mogelijke aanwezigheid van baten. Ik vind in A-G Timmerman een
goede medestander: hij concludeert in zijn conclusie voorafgaande aan het arrest Hoeksma q.q./RM Trade: “De
praktijk waarin het verzoek tot faillietverklaring op eigen aangifte direct wordt afgewezen, staat mijns inziens op
gespannen voet met de eis (uit de arresten van 1974 en 2000) dat de curator een voldoende grondig onderzoek naar
de stand van de boedel heeft afgerond. Deze praktijk acht ik daarom in beginsel onjuist. Het feit dat het hier, anders
dan in de uitspraken van de Hoge Raad uit 1974 en 2000, gaat om een eigen aangifte faillissement, is wat dit betreft
mijns inziens niet relevant (...). Ook bij een eigen aangifte is het de curator die (nader) onderzoek dient te doen naar
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de stand van de boedel en daarbij onder meer dient te onderzoeken of er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid.
Op de stellingen van de bestuurder kan dus niet zomaar worden afgegaan. Anders ligt het indien de curator tegen een
faillietverklaring in verzet komt, zoals ook in het onderhavige geval. In dat geval is er immers wel een curator
betrokken.” De Hoge Raad neemt dit (impliciet) over: “Ten tijde van de behandeling van het verzet dient de uitkomst van
dat onderzoek derhalve beschikbaar te zijn.” Zonder faillietverklaring (vanwege afwijzing van het verzoek daartoe) komt
dat onderzoek er überhaupt niet en dat is mijns inziens niet juist: de crediteuren hebben dus – ik schreef het eerder al
– “recht” op zo’n onderzoek.

6. Anders overigens A.J. Tekstra, ‘De turboliquidatie 2.0: over plof-BV’s, plofkippen en lege boedels’, TOP/FIP
2016/334, p. 35-41, die de niet gepubliceerde beschikking van de Rb. Amsterdam van 1 maart 2016 toejuicht. Hij
neemt aan dat “het alternatief betekent dat met grote mate van zekerheid de curator kosten gaat maken die niet kunnen
worden verhaald op de failliet”.

Dat moge zo zijn, maar die kosten zijn misschien wel op een derde te verhalen. En anders is dat wat mij betreft maar
het ondernemersrisico van de curator pro se, in ieder geval totdat er een (andere) oplossing voor de lege boedel-
problematiek is gevonden.

Overigens is A-G Timmerman ook kritisch op het recht van verzet door een curator: “In zo’n geval acht ik het niet in
het algemeen ontoelaatbaar (cursivering EASJ) dat een door de curator ingesteld verzet gegrond wordt geoordeeld
wegens misbruik van bevoegdheid en/of het ontbreken van een redelijk belang (...) Een voorwaarde is wat mij betreft
wel dat de onderzoeksplicht van de curator serieus wordt genomen. Dit volgt uit de hiervoor genoemde rechtspraak van
de Hoge Raad. Bovendien wordt hiermee een maatschappelijk belang gediend, gelet op de rol die de curator speelt in
het tegengaan van faillissementsfraude. De curator zal daarom in de verzetprocedure de rechter ervan moeten
overtuigen dat er inderdaad geen baten zijn en dat er geen enkele aanleiding is voor de verwachting dat alsnog actief
zal kunnen worden gegenereerd. De rechter zou zich daarvan niet te snel moeten laten overtuigen. Het zou wat mij
betreft moeten gaan om gevallen die zonneklaar zijn.” Ik voeg daar nog een – in de beroepsgroep wellicht impopulair –
argument aan toe. De Werkgroep Lege Boedels van INSOLAD heeft voorgesteld voor de afwikkeling van (vrijwel) lege
boedels een systeem te introduceren waarin de curator voor twintig uren een basisvergoeding ontvangt. Kennelijk
proberen curatoren van die twintig “af te boeken uren” af te komen door verzet, dat dan mogelijk minder tijd zou
vergen. Maar ik hoor maar weinig beroepsgenoten klagen als zij van de veertig uren er tien niet kunnen declareren of
van de honderd er twintig moeten afboeken. Waar ligt dan de grens voor een curator: hoe verlieslatend of hoe weinig
lucratief moet een faillissement zijn om (via verzet) “recht te hebben” te worden beschermd tegen aanstelling als
curator in een faillissement? De problematiek van lege boedels moet snel anders worden opgelost, maar in ieder geval
niet door, wat wel wordt genoemd, “selectie aan de poort”!

mr. E.A.S. Jansen, advocaat bij Poelmann van den Broek NV te Nijmegen
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