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Samenvatting 

Aanleiding, vraagstelling en reikwijdte 
De aanstelling van de curator in een faillissement maakt deel uit van het vonnis van faillietverklaring, 
zoals door de rechtbank uitgesproken (artikel 14 Fw). De curator is belast met het beheer en de 
vereffening van de failliete boedel. De curator doet onder meer onderzoek naar de oorzaken van het 
faillissement. De conclusie van zo’n onderzoek kan zijn dat het faillissement (mede) veroorzaakt is 
door kennelijk onbehoorlijk bestuur of dat er sprake is van faillissementspauliana. De curator heeft 
dan de optie de bestuurder of een paulianeus handelende derde aan te spreken en langs die weg 
middelen aan de boedel toe te voegen. De boedel van de failliet is echter niet altijd toereikend om de 
kosten van het onderzoek van de curator en eventuele daaruit voortvloeiende vorderingen te 
dragen. De Garantstellingsregeling curatoren verschaft in de gevallen dat de boedel ontoereikend is 
de curator financiële ondersteuning voor het instellen van een rechtsvordering op grond van 
bestuurdersaansprakelijkheid of faillissementspauliana als ook voor het instellen van een voor-
onderzoek dan wel een verhaalsonderzoek naar de mogelijkheden voor zo’n vordering.  
 
De Garantstellingsregeling is in 2012 aangepast naar aanleiding van een evaluatieonderzoek uit 2006. 
Het aantal administratieve handelingen is verminderd en de toezichthoudende rol van de rechter-
commissaris is verkleind. De verhouding tussen de maximale hoogte van de gevraagde garantstelling 
en de hoogte van de schulden is versoepeld naar 1:2. Inmiddels is het denken over de mogelijke 
verdere ontwikkeling van de GSR door gegaan. Het onderhavige evaluatieonderzoek is daar een 
uitvloeisel van.  
 
In dit onderzoek staan drie vragen centraal, te weten : 

1. In hoeverre is de GSR 2012 doeltreffend en doelmatig gebleken? 
2. Kan het Rijksgarantiekader in de GSR worden ingepast met behoud van het optimaliseren 

van de doelstellingen van de regeling, zo ja, op welke manier zou dit kunnen? 
3. Hoe verhoudt de GSR zich tot de Wet versterking positie curatoren en de Wet 

civielrechtelijke bestuursverbod en tot de uitbreiding naar aansprakelijkheidsprocedures 
door een curator van derden dan wel de uitbreiding naar natuurlijke personen en 
personenvennootschappen (zoals bedoeld in de motie-Gesthuizen)? 

 
Het evaluatieonderzoek is opgedeeld in twee deelonderzoeken. Deelonderzoek I dient ter 
beantwoording van de eerste centrale vraag en moet inzicht verschaffen in de wijze waarop de GSR 
is uitgevoerd en heeft gefunctioneerd sinds de wijziging van de regeling in 2012. Deelonderzoek II is 
onderverdeeld in drie onderzoeksthema’s. Het eerste thema is de inpassing van de GSR in het 
Rijksgarantiekader. Het Rijksgarantiekader stelt eisen aan ‘risicoregelingen’ en de vraag is of die eisen 
zich verdragen met de aard en het doel van de GSR. Het tweede thema betreft de vraag of het 
wenselijk is om een vordering tot een civielrechtelijk bestuursverbod onder de werking van de GSR te 
brengen en zo ja, wat dit voor gevolgen heeft voor het gebruik en de toekomstbestendigheid van de 
GSR.. Het derde onderzoeksthema is de motie-Gesthuizen. Nagegaan wordt wat de gevolgen zijn van 
de in de motie genoemde uitbreiding van de werking van de GSR. 
 
De gegevens voor de onderhavige evaluatie zijn verzameld door middel van documentenanalyse, 
analyse van de registraties van de uitvoerende dienst Justis, dossieronderzoek, enquêtes onder 
curatoren en rechters-commissarissen en diepte-interviews met sleutelinformanten. 
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I De effectiviteit van de Garantstellingsregeling 2012  

Beleidstheorie 

Het onderzoek naar de effectiviteit en doelmatigheid van de GSR valt in tweeën uiteen. In de eerste 
fase is nagegaan wat de doelstellingen van de GSR zijn en welke veronderstellingen aan de beoogde 
werking ten grondslag lagen. Uit de totstandkomingsgeschiedenis van de regeling zijn twee 
einddoelen af te leiden: 

1. ‘het bestrijden van misbruik van rechtspersonen’ 
2. ‘het beschermen van de belangen van concurrente schuldeisers’. 

 
Overigens, in de periode sinds 2012 is het eerste doel allengs steeds vaker geformuleerd als “het 
bestrijden van faillissementsfraude”. Dat suggereert ten minste in terminologie een verschuiving van 
een louter civielrechtelijke invalshoek naar ook een strafrechtelijke benadering. 
 
In de gedachtegang van de wetgever liggen de beide doelstellingen min of meer in elkaars verlengde. 
Het behoort tot de kerntaak van de curator om zoveel mogelijk geld voor de schuldeisers te 
genereren, ook door de bestuurders van de failliete rechtspersoon aan te spreken indien daarvoor 
termen aanwezig zijn. Door dat te doen levert de curator ipso facto een bijdrage aan de bestrijding 
van misbruik van rechtspersonen. De GSR dient slechts om de mogelijkheid daartoe te verruimen: de 
regeling moet ‘de mogelijkheid vergemakkelijken om malafide bestuurders van rechtspersonen in 
hun privévermogen aan te spreken in geval van misbruik van de door hen bestuurde rechtspersoon’.  
 
Echter, het ontbreekt in de beleidstheorie aan een sluitende argumentatie ter onderbouwing van het 
verband tussen de beoogde preventie van misbruik van rechtspersonen en het daarvoor gekozen 
middel van (civielrechtelijke) aansprakelijkstelling van bestuurders in geval van faillissement. Dit 
verband is minder plausibel dan het op het eerste gezicht lijkt. Juridisch gezien is de armslag van de 
curator beperkt als het gaat om het bestrijden van faillissementsfraude. De jurisprudentie erkent dat 
deze bestrijding een maatschappelijk belang is dat de curator kan mee wegen, maar dit zou er niet 
toe mogen leiden dat de curator in meer dan ondergeschikte mate afbreuk doet aan het belang van 
de gezamenlijke schuldeisers. In de vormgeving van de GSR staat bescherming van de belangen van 
concurrente schuldeisers centraal. De curator kan slechts een beroep doen op de regeling als het 
aanspreken van een bestuurder of een paulianeus handelende derde dienstig is voor de boedel. 

Gebruik en werking 

Als centraal onderdeel van de evaluatie is het gebruik van de GSR in kaart gebracht, met inbegrip van 
kosten en opbrengsten. Dat levert het volgende beeld op.  
 
Gedurende de onderzoeksperiode 2012-2017 zijn in totaal 1.315 aanvragen ingediend. Het aantal 
aanvragen, gewogen voor het aantal faillissementen, nam gedurende die periode van jaar tot jaar 
toe. Van de ingediende aanvragen werden er 29 weer ingetrokken, hetgeen het aantal beoordeelde 
aanvragen op 1286 brengt. Het aandeel toegekende garantstellingen was 1235, 96% van het aantal 
aanvragen. De bestudeerde steekproef van honderd dossiers bevatte acht afwijzingen. Twee van 
deze aanvragen werden afgewezen omdat het bedrag van de gevraagde garantie meer dan ¼ van de 
te verwachten boedelopbrengst was. De meeste aanvragen voor een garantstelling betroffen een 
voor- en/of verhaalsonderzoek. In globaal een kwart van de gevallen deed de aanvrager een 
verhogingsverzoek. Verhogingsverzoeken betroffen vaker dan initiële aanvragen financiering voor 
het instellen van een vordering, met name op grond van bestuurdersaansprakelijkheid. Vier van de 
honderd initiële aanvragen en één verhogingsverzoek golden een garantstelling voor een in 2012 
onder de werking van de GSR gebrachte vordering op grond van artikel 47 Fw 
(faillissementspauliana). Overigens is in geen van die gevallen uiteindelijk een vordering ex artikel 47 
Fw ingesteld. 
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Onder curatoren is een grote mate van variatie in het gebruik van de GSR. Sommige curatoren maken 
veel gebruik van de GSR, veel curatoren maken er weinig of geen gebruik van. Nederland telt in 
totaal 707 geregistreerde curatoren. Gedurende de onderzoeksperiode hebben 516 verschillende 
curatoren (73% van het totaal) eenmaal of vaker een aanvraag voor een garantstelling ingediend. 
Van de curatoren die een beroep deden op de GSR waren er 46 (6,5%) die dat zes keer of vaker 
deden. Anderzijds deden 229 curatoren (44%) gedurende de zes onderzoeksjaren slechts één maal 
een aanvraag. Uit de enquête en uit gesprekken met curatoren blijkt dat een aantal barrières aan een 
meer omvangrijk gebruik van de GSR in de weg staat. Genoemd werd allereerst de administratieve 
lasten – dit niettegenstaande de in 2012 doorgevoerde vereenvoudigingen. Een andere barrière zijn 
de vereisten aangaande de te verwachten opbrengst: de verhouding tussen garantstelling en 
verwachte opbrengst van ten hoogste 1:4 en – in minder mate – de verhouding van tussen 
garantstelling en schulden van ten hoogste 1:2. Ook de rechters-commissarissen achten met name 
het 1:4 vereiste niet goed werkbaar. 
 
Justis toetst aanvragen systematisch aan de criteria die in de regeling staan, waaronder de vereisten 
van 1:4 betreffende verwacht verhaal en 1:2 betreffende de omvang van de schulden. Justis is niet 
goed in staat de juridische merites van een eventuele vordering bestuurdersaansprakelijkheid of 
pauliana te beoordelen. De rechter-commissaris kan dat beter. Voor 2012 moest een aanvraag voor 
de GSR vergezeld gaan van een gemotiveerd advies van de rechter-commissaris. Met de aanpassing 
van de GSR in 2012 is deze eis komen te vervallen. Echter, daarmee onttrekt de vordering zich niet 
aan het oordeel van de rechter-commissaris. De bemoeienissen van de rechter-commissaris met de 
toepassing van de GSR zijn nog steeds ingebed in diens algehele toezichtsfunctie. In de regel heeft de 
rechter-commissaris dan ook al naar de haalbaarheid van een vordering gekeken voordat hij 
goedkeuring geeft voor een beroep op de GSR. Het toezicht van de rechter-commissaris op een juiste 
besteding van publieke middelen door de curator vindt plaats als onderdeel van het toezicht op de 
afhandeling van het faillissement in het algemeen. 
 
De gesommeerde waarde van alle initiële aanvragen voor een garantstelling gedurende de 
onderzoeksperiode bedroeg volgens de registratie van Justis € 24.351.617; dat is gemiddeld € 18.532 
per aanvraag. Toegewezen (met inbegrip van toegewezen verhogingsverzoeken ) werd in diezelfde 
periode een bedrag van € 23.957.739, ofwel een gemiddelde garantstelling van € 19.399 per geval. 
Uit de enquête onder curatoren valt op te maken dat de aanvragende curator in deze gevallen vrijwel 
nooit activiteiten in verband met bestuurdersaansprakelijkheid zou hebben ondernomen zonder de 
steun van de garantstelling.   
 
De verleende garantie wordt alleen dan geïnd als de activiteiten van de curator geen of onvoldoende 
middelen aan de boedel hebben toegevoegd. Volgens de registratie van Justis bleef de boedel in de 
helft van de gevallen leeg en moest Justis het tekort afdekken. Daarmee was in de 
onderzoeksperiode een bedrag van € 5.411.892 gemoeid. Dit is gemiddeld € 5679 per verleende 
garantstelling. In veel van deze gevallen bleef de garantstelling beperkt tot een vooronderzoek of 
verhaalsonderzoek. Het algemene beeld is dat van de ruim € 23,5 miljoen aan in de 
onderzoeksperiode verleende garantstellingen ruim € 5 miljoen tot uitbetaling kwam.  
 
Het totaal aan boedelopbrengsten (geld dat met behulp van de garantstelling aan de boedel is 
toegevoegd) van in de onderzoeksperiode verleende en afgewikkelde garantstellingen bedroeg 
€23.559.137, dat is gemiddeld € 24.773 per afgewikkelde garantstelling. De spreiding rond dit 
gemiddelde is zeer aanzienlijk: de standaarddeviatie is € 88.618. De hoogste geregistreerde 
boedelopbrengst bedroeg € 1,4 miljoen en tien casus eindigden met een opbrengst van meer dan € 
300.000. Daar staat een groot aantal gevallen zonder opbrengst tegenover. 
 
De uitvoeringskosten van van Justis bedroegen over de gehele onderzoeksperiode € 4.196.773, ofwel 
gemiddeld € 699.462 per jaar. De totale kosten die voor Justis – oftewel de Staat – aan de GSR zijn 
verbonden, zijn de uitvoeringskosten alsmede het totaal van € 5.411.892 aan uitbetaalde bedragen 
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ter dekking van tekorten. Dit is bij elkaar opgeteld € 9.608.665. Daar staat een boedelopbrengst 
tegenover. De totale kosten bedroegen 41% van de totale boedelopbrengsten. Ofwel, voor elke euro 
die de Staat in de GSR stak werd de boedel met bijna tweeënhalve euro vermeerderd. Echter, de 
boedelopbrengst van ruim € 23,5 miljoen is niet volledig ten goede gekomen van de schuldeisers. 
Een deel ervan ging op aan de kosten die de curator maakte om de boedelopbrengst tot stand te 
brengen. Deze kosten kunnen in totaal op een bedrag in de orde van grootte van € 5 miljoen geschat 
worden. Daarmee restte voor de schuldeisers een bedrag van €18,5 miljoen. Ofwel, voor elke euro 
die de Staat in de GSR stak werd de opbrengst voor de schuldeisers met € 1,90 vermeerderd.  
 
Wat de bestrijding van faillissementsfraude betreft: de beschikbare gegevens en statistieken zijn 
onvoldoende om een verband te kunnen leggen tussen aantallen garantstellingen en aantallen 
meldingen en aangiften van faillissementsfraude. Wel is bekend dat curatoren in de periode 2012-
2017 in totaal 1.924 meldingen en 108 aangiftes van faillissementsfraude bij het Centraal Meldpunt 
Faillissementsfraude hebben gedaan. 

II Mogelijke toekomstige ontwikkelingen 
Tegen de achtergrond van de evaluatie van de GSR 2012 zijn drie opties voor aanpassing dan wel 
verdere ontwikkeling van de Garantstellingsregeling geanalyseerd. Het zijn: een eventuele 
aanpassing van de GSR aan het Rijksgarantiekader; uitbreiding van de werking van de GSR met de 
vordering civielrechtelijk bestuursverbod; en tenslotte de uitbreiding van het werkingsbereik van de 
GSR als geopperd in de motie Gesthuizen. Hoewel het om zeer uiteenlopende aanpassingen van de 
GSR gaat is in de ex ante analyse van al deze maatregelen één element te vinden dat voor de 
beoordeling van alle voorgestelde aanpassingen relevant is. Die centrale teneur is, dat de GSR naar 
zijn aard een hybride beleidsinstrument is, hinkend op twee gedachten. Enerzijds is het een middel 
dat de curator ondersteunt bij de behartiging van de belangen van de concurrente schuldeisers. 
Benadrukt men dit doel, dan staat een privaatrechtelijke en markgerichte benadering van de GSR 
centraal. Anderzijds is het een middel dat dient tot het bestrijden van faillissementsfraude (in het 
bijzonder door misbruik van rechtspersonen) en tot het weren van malafide en roekeloze 
bestuurders. Stelt men dit doel centraal, dan is het dienen van de verhaalsbelangen van schuldeisers 
secundair en gaat het veeleer om het behartigen van een publiek belang.  
 

Aanpassing van de GSR aan het Rijksgarantiekader 

In de begroting 2016 van het ministerie van veiligheid en justitie wordt melding gemaakt van het 
voornemen de GSR in overeenstemming te brengen met het Rijksgarantiekader. Dit zou in het 
bijzonder impliceren dat de GSR bekostigd zou moeten worden uit een kostendekkende premie. De 
invoering van een kostendekkende premie past bij de privaatrechtelijke marktgerichte kant van de 
GSR. De GSR wordt dan een soort verzekering voor wenselijk maar relatief riskant ondernemend 
handelen. De reden dat de overheid een dergelijke verzekering verstrekt of borgt als achterborg is, 
dat de markt niet in staat is een dergelijke verzekering tot stand te brengen. Er zijn goede redenen 
om de GSR niet om te vormen tot een op een verzekering lijkende voorziening met een 
kostendekkende premie, zo is de conclusie van de in dit onderzoek vervatte analyse. Ten eerste is het 
risico dat de GSR vormt voor de rijksfinanciën heel gering, zowel absoluut als in vergelijking met 
andere risicoregelingen. Ten tweede is er geen uitvoerbare premieregeling te ontwerpen. Er valt 
geen te belasten eindgebruiker aan te wijzen die die in redelijkheid gezien kan worden als de 
risicodrager. De premie zou in de meeste varianten van een premieregeling zo hoog uitvallen dat het 
de doeleinden van de GSR zo goed als te niet doet. Ten derde zijn er principiële bezwaren tegen het 
belasten van de ene boedel voor kosten gemaakt ten behoeve van een andere boedel. 

Uitbreiding van het werkingsbereik met de vordering civielrechtelijk bestuursverbod 

De opneming van de vordering tot oplegging van een civielrechtelijk bestuursverbod in de GSR 
daarentegen benadrukt het publieke belang dat de GSR beoogt te dienen: bescherming van 
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toekomstige deelnemers aan het maatschappelijk (handels)verkeer. De vordering tot oplegging van 
een bestuursverbod levert - op zichzelf - niets op voor de boedel. Een bestuursverbod strekt er 
immers niet toe een benadeling in de verhaalsmogelijkheden of andersoortige schade goed te 
maken, maar op het beschermen van deelnemers aan het maatschappelijk (handels)verkeer in de 
toekomst. In geval van verstrekking van middelen voor het instellen van deze vordering kan daarom 
niet van een garantstelling worden gesproken; er is dan sprake van subsidiëring. Bestuursverboden 
worden thans niet of nauwelijks gevorderd. Onduidelijk is of de uitbreiding van de GSR tot meer 
vorderingen zou leiden.  

Uitbreiding werkingsbereik volgens motie-Gesthuizen 

Uitbreiding van de reikwijdte van de GSR zoals geopperd in de motie-Gesthuizen zou betekenen dat 
de curator ook een garantstelling kan vragen voor (onderzoek naar) een vordering op grond van 
onrechtmatige daad wegens benadeling van de gezamenlijke schuldeisers tegen bij deze benadeling 
betrokken derden (de zogenoemde Peeters/Gatzen-vordering). De GSR kan dan in voorkomende 
gevallen faciliteren dat verhaal wordt genomen op anderen dan de bij de benadeling van 
schuldeisers betrokken bestuurders en wederpartijen bij een paulianeuze rechtshandelingen. Te 
denken valt aan (groot)aandeelhouders of adviseurs die hebben bijgedragen aan de benadeling van 
de schuldeisers door de failliet. Met het opnemen van de Peeters/Gatzen-vordering in de GSR zijn de 
verhaalsbelangen van de gezamenlijke schuldeisers gediend. Er zijn geen redenen om de 
Peeters/Gatzen-vordering niet onder de reikwijdte van de GSR te brengen. Het leerstuk is inmiddels 
voldoende uitgekristalliseerd in de rechtspraak zodat voor lukrake vorderingen van curatoren op 
grond van onrechtmatige daad hoeft niet hoeft te worden gevreesd. 
 
Met een uitbreiding van de reikwijdte van de GSR naar faillissementen van natuurlijke personen en 
personenvennootschappen wordt het oorspronkelijke doel van bestrijding van misbruik van de 
beperkte aansprakelijkheid van rechtspersonen losgelaten. Natuurlijke personen zijn immers 
onbeperkt aansprakelijk voor hun schulden en schuldeisers van personenvennootschappen kunnen 
verhaal nemen op de vennoten in privé. Wel kunnen natuurlijke personen en 
personenvennootschappen zelf misbruik van rechtspersonen maken. Dit is echter een andere vorm 
van misbruik dan het misbruik ter bestrijding waarvan de WBF en de GSR voor in het leven zijn 
geroepen. Omdat in de praktijk ook bij natuurlijke personen en personenvennootschappen 
schuldeisersbenadeling voorkomt is het begrijpelijk dat curatoren voorstander zijn van uitbreiding 
van de GSR naar faillissementen van natuurlijke personen en personenvennootschappen. Zij zouden 
dan ook in dit soort faillissementen bij een lege boedel financiering voor (onderzoek naar) een 
vordering wegens verhaalsbenadeling kunnen verkrijgen. Onduidelijk is hoe vaak schuldeisers-
benadeling bij natuurlijke personen en personenvennootschappen voorkomt en wat de budgettaire 
consequenties van een uitbreiding van de reikwijdte van de GSR zouden zijn. Daardoor is ook moeilijk 
te beargumenteren of uitbreiding al dan niet gewenst is.   
 
 


