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Partijen In het faillissement van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
A.

Regelgeving Fw - 63a

Samenvatting

Tot de taak van de curator behoort onder meer het vormen van een oordeel over de vraag welke
goederen in de boedel vallen en mede in dat licht kan een afkoelingsperiode worden gelast. Het
beslechten van een juridisch inhoudelijk complex geschil, zoals het onderhavige geschil tussen de curator
en de gemeente, behoort niet tot het doel van de afkoelingsperiode. De gemeente heeft voorts
voldoende aangetoond dat zij belang heeft bij ontruiming en de curator heeft dat belang onvoldoende
weersproken. Bovendien kan het juridisch inhoudelijk complexe geschil ook nadat de ontruiming
geëffectueerd is, beslecht worden. De gevraagde machtiging tot ontruiming wordt verleend.

Uitspraak

(...; red.)

bij vonnis van 9 mei 2017 van de rechtbank Den Haag is de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
[A], (hierna: Vereniging [A]) in staat van faillissement verklaard. Mr. M.M.F. Holtrop is benoemd tot
rechter-commissaris en mr. M. Aukema is aangesteld als curator. Bij beschikking van 12 mei 2017 heeft
de rechter-commissaris bepaald dat elke bevoegdheid van derden tot verhaal op tot de boedel
behorende goederen of tot opeising van goederen die zich in de macht van de gefailleerde of de curator
bevinden, voor een periode van twee maanden niet dan met haar machtiging kan worden uitgeoefend
(hierna: afkoelingsperiode).

Op 22 mei 2017 heeft gemeente vestigingsplaats verzocht om voornoemde machtiging te verlenen
teneinde tot ontruiming van de velden en de daarop gevestigde opstallen te kunnen overgaan.

De gemeente [X] en de curator zijn op 2 juni 2017 gehoord door de rechter-commissaris.

Standpunten van partijen

De gemeente [X] legt aan haar vordering – samengevat weergegeven – ten grondslag dat zij een
huurovereenkomst heeft gesloten met Vereniging [A] met betrekking tot velden en opstallen. Vereniging
A heeft vervolgens een huurachterstand laten ontstaan van ruim € 80.000,=. Per 1 juli 2016 is de
huurovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Nadat partijen er niet in zijn geslaagd een
regeling in der minne te treffen, heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag bij kort
geding vonnis van 12 april 2017 de ontruiming van de sportvelden en opstallen gelast. De datum van
ontruiming is bepaald op 30 mei 2017. De ontruiming wordt geschorst door de afkoelingsperiode en de
curator weigert medewerking aan de ontruiming, omdat de gemeente [X] gehouden zou zijn een waarde
te vergoeden voor de opstallen die tijdens de verhuurperiode zijn gevestigd maar zij dit vooralsnog
nalaat. De gemeente [X] wordt hierdoor ten onrechte gehinderd in de executie van het vonnis van 12
april 2017. De gemeente [X] heeft belang bij ontruiming nu het voetbalseizoen over enige tijd aanvangt
en zij de velden wenst te verhuren aan sportverenigingen. Daarnaast maken derden oneigenlijk gebruik
van het perceel, hetgeen de gemeente vestigingsplaats wenst tegen te gaan. Voorts heeft de gemeente
[X] betoogd dat de juridische discussie omtrent de waarde van de opstallen en de daarmee gepaard
gaande vraag aan wie de eventuele waarde daarvan toekomt, ook kan worden gevoerd nadat is
ontruimd. Zij gaat die discussie niet uit de weg door middel van de voorgenomen ontruiming.

De curator stelt zich op het standpunt dat het verlenen van de gevraagde machtiging zijn taak als curator
doorkruist. De curator stelt dat hij onvoldoende gelegenheid heeft gehad om de rechten die de boedel
jegens de gemeente alsook een tweetal onderhuurders geldend kan maken, te onderzoeken. Tevens
heeft hij onvoldoende gelegenheid gehad zich een oordeel te vormen over de verdeelsleutel van een
eventuele waarde van de opstallen tussen de gemeente vestigingsplaats en de overige schuldeisers. Er
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doet zich – kort gezegd – een juridisch geschil voor, waaraan het verlenen van de machtiging in de weg
staat. Het verlenen van de gevraagde machtiging is daarom niet in het belang van de boedel en strijdig
met de gedachte achter de afkoelingsperiode.

De beoordeling

Tot de taak van de curator behoort onder meer het vormen van een oordeel over de vraag welke
goederen in de boedel vallen en mede in dat licht kan een afkoelingsperiode worden gelast. Het
beslechten van een juridisch inhoudelijk complex geschil, zoals het onderhavige geschil tussen de curator
en de gemeente [X], behoort naar het oordeel van de rechter-commissaris niet tot het doel van de
afkoelingsperiode. Naar het oordeel van de rechter-commissaris heeft de gemeente [X] voorts
voldoende aangetoond dat zij belang heeft bij ontruiming en heeft de curator dat belang onvoldoende
weersproken. Bovendien kan het juridisch inhoudelijk complexe geschil ook nadat de ontruiming
geëffectueerd is, beslecht worden.

Gelet hierop zal de rechter-commissaris de gevraagde machtiging verlenen.

Beslissing

– de rechter-commissaris verleent de door de gemeente [X] gevraagde machtiging met ingang van 2 juni
2017.

Noot

1. Met deze beschikking verleent de rechter-commissaris in het faillissement van een sportvereniging
(“A”) machtiging aan de gemeente als crediteur ex art. 63a lid 1 Fw, zodat de gemeente kan overgaan tot
ontruiming van de velden en de daarop gevestigde opstallen conform een voorafgaand aan het
faillissement van A door de gemeente op 12 april 2017 verkregen vonnis in kort geding. De ontruiming
was voorafgaand aan het faillissement gepland op 30 mei 2017.

2. Het doel van de wetgever met de afkoelingsperiode was de curator de tijd te geven om zich een
oordeel te vormen over de vraag welke goederen in de boedel vallen enerzijds en welke goederen hij in
elk geval voor de boedel wil behouden, bijvoorbeeld in verband met een mogelijke voortzetting of
verkoop van het bedrijf van de gefailleerde anderzijds (Parl. Gesch. Wijziging Rv e.a.w. (Inv. 3, 5 en 6), p.
414).

3. Op 12 mei 2017 heeft de rechter-commissaris een afkoelingsperiode gelast voor de duur van twee
maanden. Mede gelet op de doelstelling van de afkoelingsperiode, wordt het algemeen niet mogelijk
geacht om gedurende de afkoelingsperiode tot ontruiming over te gaan. Uit de beschikking volgt dat de
curator niet bereid was vrijwillig medewerking te verlenen aan de ontruiming. Ik begrijp dit aldus dat de
curator niet bereid was om zelf aan de rechter-commissaris te verzoeken zijn beschikking zodanig te
beperken dat de sportvelden en opstallen niet langer onder de afkoelingsperiode zouden vallen (art. 63a
lid 2 Fw) of de gemeente te machtigen tot opeising van de sportvelden en de opstallen over te gaan (art.
63a lid 1 Fw). Immers, indien een afkoelingsperiode is gelast, kan ook de curator daaraan niet zonder
toestemming van de rechter-commissaris voorbij.

4. De vraag of de rechter-commissaris aan een crediteur machtiging verleent om ondanks de
afkoelingsperiode zich toch te mogen verhalen op tot de boedel behorende goederen of om goederen die
zich in de macht van de curator bevinden op te eisen, vergt een afweging van de belangen van de boedel
en die van de individuele crediteur.

5. De gemeente stelde belang te hebben bij een snelle ontruiming omdat zij de velden wenst te verhuren
aan andere sportverenigingen tijdig voor de start van het nieuwe voetbalseizoen en om oneigenlijk
gebruik van de velden door derden tegen te gaan. Het door de curator gestelde belang bij het voortduren
de afkoelingsperiode is dat hij nog onvoldoende gelegenheid heeft gehad om de rechten van de boedel
jegens de gemeente en twee onderhuurders te onderzoeken. Ook stelde hij nog onvoldoende
gelegenheid te hebben gehad om zich een oordeel te vormen over de verdeelsleutel van de eventuele
waarde van de opstallen, tussen de gemeente en andere crediteuren.
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6. De rechter-commissaris overweegt naar aanleiding van de door de curator aan zijn belang ten
grondslag gelegde feiten en omstandigheden dat sprake is van een juridisch inhoudelijk complex geschil,
waarvoor de afkoelingsperiode niet is bedoeld. Dat geschil kan ook worden beslecht nadat de
ontruiming is geëffectueerd, aldus de rechter-commissaris. Dat is, gezien de wettelijke doelstelling van
de afkoelingsperiode, een begrijpelijke beslissing, waarbij nog wel de vraag rijst of dit niet ook al duidelijk
was ten tijde van het gelasten van de afkoelingsperiode, maar daarover geeft de beschikking geen
duidelijkheid.

mr. drs. C.M. Harmsen, advocaat bij Rutgers & Posch te Amsterdam


