Overzicht van wenken mr. J.A. Stal, in: Rechtspraak Insolventierecht (RI), 2007 - 2015
Nummer
2007/1

Instantie
Hoge Raad

Datum
16-3-2007

Trefwoorden
Betalingsonmacht

Kernvraag
Naam
Wanneer mag de Ontvanger een melding van betalingsonmacht op grond van art. 36 lid 2 Invorderingswet 1990 als Ontvanger/X
geëindigd beschouwen?

2007/20

Rb. Den Bosch

25-7-2007

Separatist. Onderhandse verkoop.
Redelijke termijn.

Wat zijn de gevolgen van een onderhandse verkoop door de pandhouder zonder verlof van de
voorzieningenrechter of toestemming van de curator binnen de door de curator gestelde redelijke termijn?

curator/De Lage Landen

2008/1

Hof Den Bosch

30-10-2007

Hoge Raad

21-12-2007

Wanneer is sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur en van causaal verband met de onbetaalde
belastingschulden?
Is een waarborg- en garantiefonds een verzekeraar als bedoeld in art. 213f Fw?

X/Ontvanger

2008/10

Kennelijk onbehoorlijk bestuur. Causaal
verband.
Faillissement verzekeraar

2008/21

Rb. Rotterdam

12-12-2007

Kwaliteitsrekening. Onrechtmatige daad. Welke mogelijkheid heeft de curator om oneigenlijk gebruik van de kwaliteitsrekening te redresseren?

2008/30

Rb. Arnhem

6-12-2007

Afkoop levensverzekering.

Wat is de voorwaarde voor de afkoop van een levensverzekering door de curator in faillissement?

2008/35
2008/49

Hof Arnhem
Ktr. Gorinchem

4-3-2008
5-3-2008

Eigendomsvoorbehoud
Voortzetting arbeidsovereenkomst

Wat is de reikwijdte van het eigendomsvoorbehoud?
Eindigt een na doorstart voorgezet dienstverband voor bepaalde tijd van rechtswege?

2008/63

Hoge Raad

20-6-2008

Bestuurdersaansprakelijkheid

Is art. 2:9 BW van overeenkomstige toepassing bij aansprakelijkheid bestuurder jegens individuele aandeelhouder? Willemsen/NOM

2008/72

Rb. Amsterdam

21-5-2008

Vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Pauliana

Sluis q.q./Niron Staal

2008/73

Rb. Arnhem

4-7-2008

Vonnis uitvoerbaar bij voorraad.
Executieverschil. Misbruik van recht.

V.o.f. Trag/curator

2008/78

Hoge Raad

5-9-2008

Valt een aanspraak op een pensioenvoorziening in de faillissementsboedel?

2008/87

Hoge Raad

17-10-2008

Omvang boedel. Afkoop
levensverzekering
Afkoelingsperiode. Bodembeslag

2009/11

Hof Den Haag

25-11-2008

Retentierecht

Kan de curator namens de boedel een beroep op een retentierecht doen, terwijl de boedel niet de eigenaar is van
de zaken waarop dit retentierecht ziet?

Borsboom q.q./Jonkman
Coating

2009/15

Hoge Raad

16-1-2009

Schorsing procedure

Wanneer is sprake van schorsing van rechtswege op grond van art. 29 Fw?

2009/28

Rb. Arnhem

14-1-2009

Selectieve betaling

2009/36

Hof Den Haag

3-3-2009

Voortzetting arbeidsovereenkomst

Wat zijn de grenzen aan de toelaatbaarheid van betalingen tussen het aanvragen van het faillissement en de
uitspraak daarvan?
Eindigt een na doorstart voorgezet dienstverband voor bepaalde tijd van rechtswege?

Wertenbroek q.q./Van den
Heuvel
Curator Wabru Gejo Infra/X

2009/44
2009/53

Hoge Raad
Hoge Raad

24-4-2009
8-5-2009

Peeters/Gatzen-vordering
Aansprakelijkheid curator pro se

Kan de curator een Peeters/Gatzen-vordering overdragen?
Wat zijn de criteria voor de aansprakelijkheid van de curator pro se?

2008
X/DNB en St. Garantie- en
Waarborgfonds
Van Apeldoorn q.q./notaris
Van Agt

Elmarc/Brandsma q.q.

X/De Jong q.q.

Kan een tijdens een afkoelingsperiode gelegd bodembeslag worden tegengeworpen aan een lessor die de zaak voor Ontvanger/Singulus
de beslaglegging door de Ontvanger door middel van een ondubbelzinnige verklaring heeft opgeëist?

2009

Vege Industrial/X
Dekker q.q./Lutèce

2009/70

Rb. Utrecht

13-5-2009

Verrekeningsbeding

Is een contractuele uitsluiting van verrekening in algemene voorwaarden geldig in geval van faillissement?

2009/71

Hoge Raad

26-6-2009

Enqueteverzoek

Is een enqueteverzoek betreffende een failliete rechtspersoon toewijsbaar?

Curatoren BoekeHeesters/Mechanisatie
Centrum Valthermond
Qwest/VEB

2009/72

Hoge Raad

26-6-2008

Beëindiging enqueteprocedure

Kan een enqueteprocedure worden beëindigd indien onvoldoende financiele middelen voor handen zijn?

Qwest/VEB

2009/73

Hoge Raad

26-6-2009

Ontvankelijkheid cassatieberoep

Is cassatieberoep tegen een brief van de secretaris van de Ondernemingskamer mogelijk?

Qwest/VEB

2009/93

Rb. Rotterdam

24-6-2009

Exhibitieplicht

Is afgifte van/inzage in een door een curator getroffen regeling afdwingbaar?

Mr. X/Maas q.q.

19-10-2009

Faillissement kredietinstelling

Wat zijn de vereisten voor het faillissement van een kredietinstelling na toepassing van de noodregeling?

DSB bank

2010/14

Rb. Alkmaar
(Amsterdam)
Rb. Den Bosch

23-10-2009

Retentierecht

Wat is een redelijke termijn waarbinnen de curator een teruggehouden zaak kan verkopen?

2010/17

Hoge Raad

22-12-2009

Faillissementspauliana

Wanneer is er sprake van benadeling van schuldeisers en de wetenschap daarvan?

Te Biesbeek/Wyckerveste
Adviseurs
ABN AMRO/Van Dooren q.q. III

2010/30

Rb. Rotterdam

6-1-2010

Wanneer handelen een bank en een curator in strijd met hun zorgplicht bij de incasso van een borgtocht?

Rabobank/X

2010/37

Rb. Amsterdam

23-9-2009

Borgtocht. Zorgplicht. Aansprakelijkheid
curator
Uitwinning pandrecht

Onder welke omstandigheden mag de voorzieningenrechter toestemming voor afwijkende verkoop geven?

2010/46

Rb. Den Bosch

3-2-2010

Exhibitieplicht. Informatieplicht curator

Wat zijn de voorwaarden voor een exhibitievordering jegens de curator

Citibank/Magnum-Sas
Acquisition
Westerhof q.q./X

2010/48

Rb. Rotterdam

24-2-2010

Exhibitieplicht. Informatieplicht curator

Welke voorwaarden gelden voor een exhibitievordering van de curator?

X/Van Galen q.q.

2010/63

Hof Amsterdam

22-12-2009

Verrekening. Saldocompensatie

ING Bank/Diks q.q.

2010/79

Hof Arnhem

3-8-2010

Selectieve betaling

Mag een bank in het zicht van faillissement ondanks kredietopzegging betaalopdrachten uitvoeren en daarna
saldocompensatie toepassen?
In hoeverre is een selectieve betaling gepleegd in het kader van een reddingsplan geoorloofd?

2010/83

Rb. Amsterdam

4-8-2010

Onder welke voorwaarden mag de duur van verzekeringen worden verkort tijdens de noodregeling?

2010/93

Rb. Rotterdam

27-8-2010

Noordregeling verzekeraar. Einde
verzekering
Inlichtingenplicht. Inbewaringstelling

Hoever strekt de informatieplicht van de failliet? Onder welke voorwaarden mag inbewaringstelling plaatsvinden?

International Insurance
Corporation
Partrust Beheer

2011/22

Hof Amsterdam

7-12-2010

Verrekening. Goede trouw

Is betaling door de schuldenaar na onderhandse verkoop op de rekening bij de bank aantastbaar o.g.v. art. 54 Fw?

Savelkoul q.q./ABN AMRO

2011/35

Rb. Haarlem

10-11-2010

Verrekening. Verificatie

Wanneer bestaat de mogelijkheid een vordering op de failliet te verrekenen?

2011/42

Hoge Raad

11-2-2011

Onrechtmatige daad. Zorgplicht

Is van belang in welke hoedanigheid een (voormalig) bestuurder met de boedel handelt?

Schimmelpennick en Knüppe
q.q./X
Ontvanger/X

2011/52

Hof Amsterdam

22-2-2011

2011/77

Rb. Rotterdam

10-3-2011

Noodregeling. Nederlands bijkantoor.
Hoger beroep
Depositogarantieregeling

Welke rechtsmiddelen staan open tegen de toepassing van de noodregeling ten aanzien van een Nederlands
bijkantoor?
Welke aanspraak heeft een rekeninghouder van een en/of-rekening onder de depositogarantieregeling?

Landsbanki/Pannevis en
Sliedrecht q.q.
A en B/DNB

2011/82

Hoge Raad

10-6-2011

Pauliana

Wanneer is er sprake van wetenschap van benadeling bij faillissementspauliana?

Aardenburg q.q./Artocarpus

2011/93

Rb. Amsterdam

13-7-2011

Depositogarantieregeling

Wat is het belang van DNB bij de subrogatievordering na uitkering onder depositogarantieregeling?

DNB/St. Hypotheekleed

2010
2010/5

Huisman q.q./X

2011

2011/99

Hoge Raad

16-9-2011

Automatische incasso. Stornering

Geschiedt bij automatische incasso ook de debitering van de rekening van de debiteur/geïncasseerde onder
ontbindende voorwaarden?

SNS/Pasman q.q.

2012/8

Hof Amsterdam

13-9-2011

Derdenbeslag

2012/18

Hoge Raad

28-10-2011

Piramidespel

Komt in een faillissement de vordering op de derdebeslagene wegens betaling in weerwil van het beslag aan de
Van Dijk q.q./ABN AMRO
boedel toe?
Heeft de curator namens de boedel verhaalsmogelijkheden op een wel betaalde deelnemer aan een piramidespel? Van Hees q.q./X

2012/32
2012/59

Hoge Raad
Hoge Raad

9-12-2011
23-3-2012

Bodemvoorrecht. Bodemzaak
Girale betaling. Fixatiebeginsel

Zijn showroommodellen zaken tot stoffering en dus bodemzaken?
Is de uitvoering van een betalingsopdracht door de bank op datum faillissement zonder de wetenschap van het
faillissement een bevrijdende betaling?

Quint q.q./ING
ING/Manning q.q.

2012/89

Rb. Maastricht

23-5-2012

Separatisme. Termijn opeising

Zijn termijnstelling en opeising ex art. 58 Fw redelijk indien verkoop geen boedelactief oplevert?

Direktbank/Smeets q.q.

2012/98

Hoge Raad

13-7-2012

Externe gebondenheid. Interne
draagplicht

Hoe dient de onderlinge draagplicht terzake een krediet verstrekt aan twee of meer tot een concern behorende
vennootschappen gezamenlijk te worden bepaald?

Janssen q.q./JVS Beheer

2013/9

Rb. Zutphen

18-9-2012

Aansprakelijkheid curator

Is de curator q.q. en pro se aansprakelijk voor executie van een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis dat
nadien wordt vernietigd?

X/Gras q.q.

2013/22
2013/30

Rb. Maastricht
Rb. Breda

28-11-2012
17-12-2012

Pre-pack
Bevel rechter-commissaris

Is een deskundigenbericht met het oog op een pre-pack mogelijk?
Sieswerda Taxi's
Is na erkenning door de curator van een pandrecht in een vaststellingsovereenkomst een bevel tot onderzoek naar Nat. Borgmaatschappij/Van
het paulianeuze karakter van het pandrecht mogelijk?
Leeuwen en Butterman q.q.

2013/33

Hoge Raad

1-2-2013

Verzamelpandakte

Kan verlening van de volmacht tot verpanding worden vernietigd op grond van de faillissementspauliana? Dienen
stampandakte en volmachtverlening geregistreerd te zijn om rechtsgevolg te hebben?

2013/42

Hoge Raad

8-2-2013

Executoriale titel. Prejudiciële vraag

2013/68

Hoge Raad

31-5-2013

Pandrecht assurantieportefeuille.
Prejudiciële vraag

Geldt de grosse van een notariële hypotheekakte als executoriale titel voor de restvordering na uitwinning van het Rabohypotheekbank /
hypotheekrecht?
Donselaar
Is het mogelijk een pandrecht op een assurantieportefeuille te vestigen?
Van der Geest Holding/Butin
Bik q.q.

2013/73

Rb. Rotterdam

13-3-2013

Prejudiciële vraag.

Is het mogelijk een pandrecht op een assurantieportefeuille te vestigen?

2013/88

Hoge Raad

14-6-2013

Stil pandrecht. Toekomstige vordering.
Verrekening

Kan een toekomstige vordering van een factormaatschappij die niet is versterkt door een stil pandrecht na
faillietverklaring worden verrekend met de afdrachtverplichting ter zake debiteurenbetalingen?

2013/107

Hoge Raad

13-9-2013

Territorialiteitsbeginsel

In hoeverre is een buitenlandse curator bevoegd handelingen te verrichten met betrekking tot in Nederland
aanwezig vermogen van de buitenlandse failliet?

Yukos

2014/8

Rb. Den Haag

18-9-2013

Is onder de gegeven omstandigheden sprake van een Peeters/Gatzen-vordering?

Houtskeletbouw Alphen

2014/13

Hoge Raad

15-11-2013

Peeters/Gatzen-vordering. Selectieve
betaling
Beëindiging huur

X/Romania Beheer

2014/14

Hoge Raad

22-11-2013

Beëindiging huur

Mag een contractueel schadevergoedingsbeding bij beëindiging van de huur door de curator worden ingeroepen
jegen huurder en garant?
Mag een contractuele schadevergoedingsbepaling bij beëindiging van de huur door de curator, jegens de boedel
worden ingeroepen?

2012

2013

Van Leuveren q.q./ING

Van der Geest Holding/Butin
Bik q.q.
ABN AMRO CF/Schreurs en
Brouns q.q.

2014

TEP/curatoren Autodrôme

2014/34

18-12-2013

Akkoord

Tast een eerder gemaakte stemafspraak de bevoegdheid tegen het akkoord te stemmen aan?

2014/42

Rb. Limburg
(Roermond)
Hoge Raad

14-2-2014

Parate executie

Feenstra q.q./ING

2014/58

Hoge Raad

11-4-2014

403-verklaring

Is de bank gerechtigd tot de opbrengst van een onderhandse executieverkoop indien deze in rekening-courant is
geboekt?
Leidt een bevoorrechte vordering op een dochtermaatschappij tot een bevoorrechte vordering op de
moedermaatschappij op grond van art. 2:403 BW?

2014/59

Hoge Raad

11-4-2014

403-verklaring

Leidt een bevoorrechte vordering op een dochtermaatschappij tot een bevoorrechte vordering op de
moedermaatschappij op grond van art. 2:403 BW?

UWV/Deterink en Van Andel
q.q.

2014/84

Rb. MiddenNederland (Ktr.
Utrecht)
Hof Amsterdam

21-5-2014

Financial lease. Huurkoop. Verrekening

Mag een leasemaatschappij de opbrengst van leaseobjecten na terugneming vanwege faillissement van de lessee,
verrekenen met de nog verschuldigde leasetermijnen?

Sprangers q.q./ABN AMRO
Lease

1-7-2014

Financial lease

Kwalificeert een financial lease-overeenkomst als huurkoop? Moet een lease-maatschappij de opbrengst van
leaseobjecten na terugneming vanwege faillissement van de lessee verrekenen met de nog verschuldigde
leasetermijnen?

ABN AMRO Lease/X Beheer

Hof Arnhem Leeuwarden

23-9-2014

Schorsing uitvoerbaarheid bij voorraad

Wanneer kan tenuitvoerlegging van een ten behoeve van een curator gewezen, uitvoerbaar bij voorraad verklaard
vonnis worden geschorst?

Appellante/curator X

2015/5
2015/15

Hof Amsterdam
Hof Amsterdam

30-9-2014
16-9-2014

Verjaring
Ongerechtvaardigde verrijking

2015/26

18-11-2014

Schuldsanering

12-12-2014

Faillissementsbeslag

Hoe is de verhouding tussen art. 22a lw 1990 en art. 33 Fw?

Curator/Ontvanger

20-1-2015

Bestuurdersaansprakelijkheid

Leidt het nemen en uitvoeren van een dividendbesluit tot bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement?

Appellanten/Hage q.q.

2015/53

Hof ArnhemLeeuwarden
Rb. Gelderland
(Ktr. Nijmegen)
Hof Arnhem Leeuwarden
Hoge Raad

Wanneer verjaart een geverifieerde vordering?
Appellant/ABN AMRO
Heeft de curator namens de boedel verhaalsmogelijkheden op een wel betaalde deelnemer aan een piramidespel? Appellant/Van Hees en
Harmsen q.q.
Valt de schuld uit hoofde van hypothecaire financiering onder de schuldsaneringsregeling?

3-4-2015

403-verklaring

In hoeverre heeft een dading met de dochtervennootschap invloed op de aansprakelijkheid van de
moedervennootschap op grond van een 403-verklaring?

Eikendal q.q./verweerster

2015/66

Rb. Den Haag

22-4-2015

Boedelschuld. Abstracte bankgarantie

Rabobank/curatoren

2015/72

Rb. Rotterdam

4-3-2015

Boedelschuld. Pre-faillissementsschuld

Is de vordering van de bank uit hoofde van een voor een abstracte bankgarantie bedongen contragarantie een
boedelvordering?
Wanneer doet een curator een overeenkomst gestand en worden ook pre-faillissementsschulden ter zake die
overeenkomst boedelschulden?

2015/91

Rb. Rotterdam

22-4-2015

Conversie

Kwalificeert de aflossing en rentebetaling door de dochter op een financiering, verstrekt aan de moeder, voor de
koopprijs van de aandelen in de dochter als verboden financiële steunverlening?

Curator/Bank e.a.

2015/102

Rb. Overijssel
(Almelo)
Rb. Limburg (Ktr.
Maastricht)

6-5-2015

Inzage administratie

Eiser/Leferink q.q.

3-6-2015

Doorstart. Opvolgend werkgeverschap

Heeft een crediteur in faillissement recht op inzage in de administratie bij vermeende schending van de
stortingsplicht?
Onder welke voorwaarden is sprake van opvolgend werkgeverschap na doorstart in faillissement?

2014/92

2014/100

Hertogs/Deterink en Van Andel
q.q.

2015

2015/40
2015/45

2015/113

CTAC/curatoren

Eiseres/WOZL

