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Een curator
voor de
derdenrekening
De Haagse advocaat Bruno Tideman was de afgelopen drie jaar als
curator betrokken bij de afwikkeling van een faillissement van een
middelgroot deurwaarderskantoor met een grote incassopraktijk. Zijn
praktijkervaringen gaven hem nieuwe inzichten met betrekking tot de
wettelijke grondslag van het beheer van derdengelden, de uitsplitsing
daarvan en de soms moeizame verhouding tussen curator, waarnemer en
opdrachtgevers in een faillissement. “Wat mij betreft zou er een wettelijke
regeling moeten komen voor de waarnemer, waarin zijn rol, positie en
honorering eenduidig geregeld zijn.”

Enige tijd geleden is in het WPNR een artikel
van uw hand verschenen met als titel ‘Uitsplitsing van door een gerechtsdeurwaarder
geïnde derdengelden’.1 Wat was de aanleiding?
e huidige Gerechtsdeurwaarderswet is
niet erg duidelijk over
de vraag waarom een
deurwaarder bevoegd is zijn honorarium
en de door hem gemaakte kosten in
mindering te brengen op het saldo van de
derdengeldenrekening, het zogenaamde
‘uitsplitsen van derdengelden’ dat in de
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praktijk aan de orde van de dag is. Ook
bestaat onduidelijkheid over de vraag
of die bevoegdheid ook in alle gevallen
overeind blijft, in het bijzonder bij een
faillissement van de opdrachtgever of
van de deurwaarder zelf. De wetgever
is zich daarvan bewust en heeft daarom
een uitbreiding van artikel 19 lid 2 Gdw
voorgesteld. Uit de memorie van toelichting bij het voorontwerp maak ik op dat
de wetgever duidelijk heeft willen maken
dat de deurwaarder van rechtswege te allen
tijde bevoegd is tot een uitsplitsing van
geïnde derdengelden. ‘So far so good’. Ik

betoog dat dit op zichzelf prijzenswaardig
is, maar dat er een verkeerde veronderstelling aan ten grondslag ligt. Bovendien zijn
daarmee niet alle problemen opgelost die
kunnen ontstaan als de deurwaarder of zijn
opdrachtgever failliet gaat.’’
Waarom gaat de wetgever uit van een verkeerde veronderstelling?
Iedere deurwaarder heeft een aparte
derdengeldenrekening waar geld op staat
van diverse opdrachtgevers. Die rekening is niet ondergebracht bij een aparte
rechtspersoon, bijvoorbeeld een beheers-
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stichting zoals bij advocaten het geval is.
Het betreft een afgescheiden vermogen ten
behoeve van alle opdrachtgevers voor wie
gelden zijn geïncasseerd. Het saldo op de
derdengeldenrekening is dus het gemeenschappelijk vermogen van deze opdrachtgevers. De deurwaarder is de wettelijk
aangewezen beheerder van deze gemeenschap. Het probleem is: de wetgever lijkt
ervan uit te gaan dat deze beheersbevoegdheid berust op lastgeving. En die veronderstelling leidt juridisch tot problemen als de
opdrachtgever van de deurwaarder failliet
gaat. Lastgeving is een ‘overeenkomst van
opdracht’, wat inhoudt dat de last vervalt
met het faillissement van de lastgever. Dus
in dat geval zou de deurwaarder bij een
faillissement van zijn opdrachtgever niet
langer gemachtigd zijn het geld op de derdengeldenrekening te beheren terwijl dat
geld wél in de gemeenschap zit. En meer:
hij kan ook zijn kosten niet meer uitsplitsen, want ook de verrekeningsbevoegdheid
is vervallen. Met als gevolg dat een curator
het volledige bedrag uit de gemeenschap
zal opeisen en de deurwaarder zal vragen
zijn claim op de honorering en gemaakte
kosten als een vordering in het faillissement in te dienen. Ik deel deze gedachtegang niet, want in mijn ogen is aansluiting
gezocht bij de verkeerde rechtsfiguur.’’

“Door de
beheersbevoegdheid
te koppelen aan
lastgeving heeft de
wetgever aansluiting
gezocht bij de verkeerde
rechtsfiguur”
Wat stelt u dan voor?
“Ik verschil in dezen fundamenteel van
mening met de wetgever: volgens mij
moet je dit zien als een bevoegdheid ‘sui
generis’, dus een bijzondere bevoegdheid
gebaseerd op de wet, niet als een impliciete bevoegdheid die voortvloeit uit een
incasso-opdracht. Als je mijn redenering
volgt, dan is deze verduidelijking van de
wetgever eigenlijk overbodig: het lijkt
mij dogmatisch beter om de verhouding
tussen de deurwaarder en de rechtheb-

14 | de Gerechtsdeurwaarder 2014, nr. 4

benden te beschouwen als een uit de wet
voortvloeiend bewind. De figuur van
bewind sluit naadloos aan bij het feit dat
het saldo van de derdengeldenrekening
niet in het vermogen van de deurwaarder
valt, maar dat deze wel exclusief bevoegd is
tot beheer en de beschikking daarover. De
wetgever moet zijn reparatie dus koppelen
aan een vorm van wettelijk bewind en niet
baseren op lastgeving. Maar goed, het is
wel prettig dat de wetgever de bevoegdheid tot uitsplitsing nu nog eens uitdrukkelijk bevestigt.
Gaat deze reparatie helpen?
“Zoals dat gaat met dit soort aanpassingen:
er komen zeker weer nieuwe onduidelijkheden, en dan volgt er weer nieuwe jurisprudentie. In de nieuwe regeling moet de
deurwaarder elke verrekening separaat aan
zijn opdrachtgever kenbaar maken en die
kan daartegen al dan niet bezwaar maken.
Alleen staat er in de wet niet binnen welke
termijn, dus zoals het voorstel er nu ligt,
kan de opdrachtgever de verrekening ook
een jaar later nog ter discussie stellen.
Dat lijkt mij iets dat beter aangepast kan
worden. Maar ook het probleem van een
eventueel faillissement van de deurwaarder zelf lost deze reparatie niet op. Dat is
een breder probleem.”
In de zin dat…?
“De deurwaarder bij faillissement geen
beheerder meer is van de derdengeldenrekening. Uit de wet vloeit voort dat de
deurwaarder in zo’n geval wordt geschorst
en dus moet iemand anders het beheer
overnemen – de waarnemend gerechtsdeurwaarder. Dan ontstaat de moeizame
situatie dat er een curator aan boord komt
om de failliete boedel af te handelen en
die de lopende incassodossiers onder zich
krijgt, en dat er tegelijkertijd een waarnemend deurwaarder is die de derdengeldenrekening beheert. In praktijk kan dat
gedoe opleveren, want die curator moet in
de slag met opdrachtgevers, bijvoorbeeld
over openstaande rekeningen. Terwijl die
opdrachtgever nog geld krijgt dat de deurwaarder voor hem heeft geïnd. Dat geld
staat echter op een gemeenschappelijke
rekening die niet door de curator wordt
beheerd. Daar zit de waarnemer bovenop
en als die het bedrag niet zomaar wil afdragen, omdat hij eerst moet onderzoeken of
er geld genoeg is om alle rechthebbenden

te betalen, dan is dat lastig, want dat geld
speelt wel een rol in de totale verdeling.”
Dat klinkt een beetje als een driehoeksverhouding waar elke partner niet zomaar uit kan
stappen…
“Dat klopt. Als curator kom je bovendien
in de knel te zitten als je vanwege het faillissement de lopende incasso-opdrachten
niet kunt afmaken, dus je moet wel kunnen
geven en nemen. Curator en waarnemer zijn tot elkaar veroordeeld, en de
opdrachtgever kan tegelijkertijd schuldeiser van de waarnemer en schuldenaar
van de curator zijn. Over die complexe
driehoeksverhouding is in de huidige
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Gerechtsdeurwaarderswet niets geregeld.
Dat is in de praktijk vaak problematisch,
vooral als het gaat om de positie van de
waarnemer. Want die heeft eigenlijk geen
duidelijk omschreven taken, laat staan dat
er iets geregeld is over zijn honorering.’’
Ik heb altijd begrepen dat de KBvG daarvoor
een voorziening heeft.
“De KBvG heeft dit geregeld voor die
gevallen waarin de KBvG zelf de waarnemer voordraagt. Maar dat is niet altijd het
geval: soms heeft een geschorste deurwaarder zelf om een door hem aangedragen waarnemer verzocht en daarmee
financiële afspraken gemaakt. Failleert hij
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vervolgens alsnog, dan is de curator niet
gehouden aan die afspraken. Die kijkt puur
naar wat hij nog aan middelen bij elkaar
kan brengen, wie daar allemaal aanspraak
op kunnen maken en hoe hij dat het beste
kan verdelen. De curator zal niet snel
genegen zijn een waarnemer te betalen uit
die middelen. Ik vind dat de waarnemer
in zo’n geval betaald moet worden uit het
saldo van de derdengeldenrekening, want
hij behartigt het belang van de rechthebbenden daarop. Wat mij betreft, zou er een
wettelijke regeling moeten komen voor
de waarnemer, zodat zijn rol, positie en
honorering eenduidig geregeld zijn.”

Valt er iets voor te zeggen om de afwikkeling
van de derdengeldenrekening op dezelfde
manier in te richten als die van het faillissement?
“Daar valt veel voor te zeggen. Waarom
zou je de curator van de deurwaarder
niet ook curator van de derdengeldenrekening maken? Hij staat onder toezicht
van de rechter-commissaris, voor hem
geldt een wettelijke bezoldiging, hij moet
keurig verslag uitbrengen… Dan heb je
het hele probleem van afstemming niet.
De waarnemer concentreert zich op het
echte ambtelijke deurwaarderswerk en de
financiële afhandeling van het gewone en
het afgescheiden vermogen wordt gedaan
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door degene die daartoe het best geëquipeerd is: de curator.”

beeld, of het verbeteren van het reorganiserend vermogen van het bedrijfsleven.”

Maar dan is de consequentie dat ‘veilig’
gestelde gelden op de derdengeldenrekening
niet 100% kunnen worden uitgekeerd: de
curator maakt immers kosten en zal die
verhalen op de gemeenschap.
“Dan zal iedereen inderdaad wat minder
krijgen. Dat is de prijs die je betaalt voor
iemand die als een soort verkeersleider
alles netjes regelt. Kijk, een faillissement
laat zich het best omschrijven als een stoelendans waarbij alle schuldeisers om de
boedel heen dansen, maar waarbij onduidelijk is of iedereen een stoel kan bemachtigen als de muziek stopt. Meestal is dat
niet zo, dus alle schuldeisers proberen
alvast te gaan zitten. De curator moet dan
zeggen: ik stop de muziek, maar niemand
gaat zitten en we gaan eerst kijken hoe
we dit gaan oplossen, want er zijn minder
stoelen dan mensen. Veel waarnemers
vinden dat lastig – terecht, want het ís ook
een lastig spel. En bedenk wel: ook de
waarnemer zal veel tijd moeten steken in
het verdelen van de derdengelden. Hij zal
zijn rekening waarschijnlijk (deels) indienen bij de KBvG. Ik vind het zuiverder dat
de schuldeisers die daar belang bij hebben
deze kosten delen.”

Om met dat laatste te beginnen: u doelt dan
op de Wet Continuïteit Ondernemingen I en
II. Zijn dit goede regelingen?
“Wet nummer I regelt de pre-pack, een
regeling die afkomstig is uit Groot-Brittannië en die in de praktijk al wordt toegepast,
zij het zonder wettelijke basis.

“Een faillissement
laat zich het best
omschrijven als een
stoelendans”
Onderdelen van de Faillissementswet worden
stapsgewijs herzien. Kunt u daarover wat
meer vertellen?
“Laten we bij het begin beginnen: in het
voorjaar van 2000 stonden we aan de vooravond van een herijking van de hele wet: er
lag toen een nieuwe en ambitieuze Insolventiewet. Die heeft het toen niet gehaald
in de Tweede Kamer, naar ik vermoed
omdat het geheel te ingrijpend en complex
was. Dat heeft ertoe geleid dat men nu
heeft besloten de herziening in opgeknipte
vorm, dus zeg maar in hapklare brokken
door de Kamer te loodsen. Waarbij elk
wetsvoorstel een voor de politiek smakelijk
sausje krijgt – fraudebestrijding bijvoor-
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“Het lijkt mij niet
wenselijk dat de curator
wordt geplaatst in
een machtspositie die
allerlei ongewenste
deals in de hand werkt”
Dit wetsvoorstel is momenteel aanhangig bij de Tweede Kamer. Kort gezegd
komt het erop neer dat de toekomstige
curator achter de schermen een doorstart
regelt nog vóór het faillissement wordt
aangevraagd. Op zichzelf een interessante regeling, al heeft de doorstart van
kinderopvang Estro laten zien dat er ook
nadelen aan verbonden kunnen zijn. De
regeling is weinig transparant voor de
buitenwacht en de praktijk moet leren hoe
daarmee om te gaan. Wet nummer II wil
een dwangakkoord buiten faillissement
mogelijk maken. Wat ik toejuich is dat
schuldeisers daarbij de plaats in kunnen
nemen van aandeelhouders. Dus als een
aantal aandeelhouders een akkoord blokkeert, dan kunnen ze gedwongen worden
een regeling te accepteren – zelfs als hun
belang daardoor verwatert. Schuldeisers
kunnen op die manier mede-eigenaar van
de nieuwe onderneming worden en dat is
wel revolutionair. Het probleem is dat de
regeling zo is opgezet dat de deur wagenwijd wordt opengezet voor fraude. Er kan
naar een akkoord worden toegewerkt, zonder een curator of bewindvoerder die in
de boeken kan kijken. Kortom, er is geen
enkele controle op paulianeus handelen,
bevoordeling van bepaalde personen of het
opvoeren van schijnschuldenaren om maar
eens enkele mogelijkheden te noemen.
Dus er moet echt nog een keer goed naar
dit conceptwetsvoorstel worden gekeken.”

Tot slot, er ligt ook nog een wetsvoorstel om de
curator de bevoegdheid te geven een bestuurdersverbod op te leggen aan slechte bestuurders. Een goed idee?
“Op zichzelf wel, maar ook hier laat de
uitwerking te wensen over. De regeling
lijkt met name bruikbaar om fraude
door de inzet van ‘katvangers’ tegen te
gaan. Ofwel, kom je in een faillissement
dergelijke ‘pseudobestuurders’ tegen, dan
moet je deze kunnen elimineren. Dat is
een prima idee, maar je moet je afvragen
of een curator hier tijd in moet stoppen op
kosten van de schuldeisers. Volgens mij is
dit een overheidstaak. Bovendien weet de
Belastingdienst doorgaans heel goed om
welke mensen het gaat. Het voorstel maakt
het ook mogelijk alle andere bestuurders
met zo’n verbod te dreigen. En dat lijkt mij
minder wenselijk, want daarmee wordt
de curator in een machtspositie geplaatst
die allerlei ongewenste deals in de hand
werkt. Tot besluit: ik had liever een
samenhangende nieuwe insolventiewet
gezien dan al deze separate regelingen die
deels tegen elkaar inwerken en niet altijd
goed aansluiten. Ik verwacht dat we nu pas
over een jaar of tien de onderdelen hebben
samengevoegd tot een coherent geheel.”

Noot
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