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door Valerie Maria

Een schuldeiser die uit-
eindelijk beslist om 
een schuldenaar fail-
liet te laten verklaren 

kan verschillende redenen 
daartoe hebben. Gedacht kan 
worden aan het gebruik van 
faillissement als een druk-
middel om de vordering toch 
betaald te krijgen of als een 
manier om enige zekerheid 
te krijgen dat de schuldenaar 
inderdaad geen verhaal biedt, 

of om een gevoel van genoeg-
doening te krijgen bij het 
zien dat ‘de vijand’ te gronde 
wordt gericht. In dit laatste 
geval is de schuldeiser emo-
tioneel betrokken bij het hele 
gebeuren waardoor hij/zij 
niet meer voor rede vatbaar 
is. Maar als het de schuld-
eiser echt om zijn/haar geld 
gaat, is mediation de moeite 
waard om te proberen.

Op Curaçao geeft een faillis-
sement enige mate van repu-

tatieschade aan degene die 
failliet is verklaard. Faillisse-
ment wordt hier immers vaak 
geassocieerd met fraude en 
onbehoorlijk bestuur, terwijl 
dat in de praktijk niet altijd 
zo hoeft te zijn. 

Voor een natuurlijk persoon 
die failliet wordt verklaard 
(‘de failliet’), kan dit bete-
kenen dat deze persoon het 
vertrouwen verliest van der-
den die hem in staat kunnen 
stellen om weer er bovenop 
te komen. Dit kan een nega-
tieve invloed hebben op de 
verdiencapaciteit van de fail-
liet tijdens het faillissement 
en na de opheffing hiervan. 
Op Curaçao worden faillisse-
menten vaak opgeheven ‘we-
gens gebrek aan baten’. Dit 
betekent dat de failliet onvol-
doende vermogen heeft om 
de faillissementskosten, zoals 
het salaris van de curator en 
advertentiekosten, te beta-
len. Deze schulden worden 
boedelschulden genoemd en 
zijn bevoorrecht boven alle 
andere schulden. Nadat het 
faillissement is opgeheven, 
blijven de schulden in het 
geval van een natuurlijk per-
soon bestaan. Sterker nog: de 
schulden zijn hoger vanwege 
de samengestelde (wettelij-
ke) rente die op de schulden 
wordt toegepast. Aan de an-
dere kant is de verdiencapa-
citeit van de ex-gefailleerde 

zodanig aangetast dat het 
langer zal duren voordat hij/
zij de vordering heeft kunnen 
aflossen. 

Bij een bedrijf zal de bestuur-
der de reputatieschade lijden. 
De rechtspersoon zelf zal bij 
een opheffing ‘wegens ge-
brek aan baten’ op grond van 
de wet ophouden te bestaan. 
Als er geen sprake is van be-
stuurdersaansprakelijkheid 
of in het geval dat de curator 
de bestuurder om praktische 
redenen niet kan vervolgen 
(denk aan gebrek aan geld of 
dat de bestuurder geen ver-
haal biedt), is de mogelijk-
heid om in de toekomst enige 
betaling te krijgen helemaal 
uitgesloten. 

Volgens mij is de enige reële 
mogelijkheid voor de concur-
rente schuldeiser, het samen 
met de schuldenaar een con-
creet plan afspreken voor de 
aflossing van de schuld. Een 
mediator die ervaring heeft 
met faillissementszaken zou 
partijen hierbij kunnen be-
geleiden. Het gemeenschap-
pelijke doel is een oplossing 
vinden die voldoende recht 
doet aan de wederzijdse be-
langen. 

In Nederland wordt media- 
tion al toegepast voor het 
voorkomen van faillissemen-
ten of voor het oplossen van 

disputen tijdens faillissemen-
ten. Waar wachten wij op?

Faillissement... of... mediation? 
Een alternatief voor schuldeisers

Als curator heb ik vaak faillissementen mee-

gemaakt, waarbij ik dacht: in wiens belang 

is dit faillissement eigenlijk verzocht? Vooral 

als het gaat om het faillissementsverzoek van 

een schuldeiser die op grond van de wet geen 

enkele preferentie geniet (‘de concurrente 

schuldeiser’). Deze schuldeisers zijn na af-

wikkeling van het faillissement vaak nergens 

mee opgeschoten en moeten uiteindelijk de 

vordering in hun boeken afschrijven. Soms 

vraag ik me af of het werkelijke probleem niet 

beter kan worden aangepakt, bijvoorbeeld 

door toepassing van mediation.
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