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Dirk Rochtus, vennoot

Vorderingsrecht schuldeisers bij stilzitten curator
Na faillissement van hun schuldenaar moeten de schuldeisers
rekenen op het actief optreden van de curator om de aansprakelijkheidsvordering van de gefailleerde op de aansprakelijke
derde uit te oefenen. Welke alternatieven staan ter beschikking
indien de curator niet optreedt?
Na faillissement kunnen de schuldeisers geen rechtsvordering
of middel van tenuitvoerlegging meer instellen of voortzetten
ten aanzien van de gefailleerde maar moeten zij zich tot de curator wenden. Uw vorderingsrecht als individuele schuldeiser
tegen de aansprakelijke derde (bv. de bestuurder van de inmiddels failliete vennootschap die voorafgaand aan het faillissement nog een bestelling bij u plaatste …) blijft na faillissement
evenwel overeind. Niettemin zal de individuele schade die u
lijdt als schuldeiser door toedoen van de aansprakelijke derde
veelal gepaard gaan met een vermeerdering van het passief of
een vermindering van het actief van de gefailleerde, zodat er
in hoofde van alle schuldeisers betrokken bij het faillissement
sprake is van collectieve schade. En hoewel de vordering van de
curator (collectieve schade) geen voorrang geniet ten aanzien
van de vordering van individuele schuldeisers (eigen schade),
zal dit de facto het geval zijn.
Dit betekent niet dat de aansprakelijke derde een vrijgeleide
krijgt. Zo kan u als schuldeiser beroep doen op de tussenkomst
van de rechter-commissaris en de vergadering van schuldeisers
om alsnog een aansprakelijkheidsvordering voor collectieve
schade uit te lokken. En waar een verzoek om vervanging van de
curator of om aanstelling van een curator ad hoc niet altijd het
gewenste resultaat met zich meebrengt, beschikt u nog finaal
over de aansprakelijkheidsvordering tegen de curator.
Commentaar: Bij het stilzitten van de curator is het raadzaam
zich te informeren naar uw actiemogelijkheden, eerder dan genoegen te nemen met het door de curator afgeleverde fiscaal
attest.
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