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zijn rijke ervaring als wetgevingsjurist, op de in de Appendix uitgewerkte regeling.
Verder ben ik Prof. R. Parry, Dr. P.J. Omar en Dr. R. Anderson erkentelijk, dat zij
geduldig mijn vragen omtrent het Engelse recht ten aanzien van Transaction
Avoidance in Insolvencies hebben willen beantwoorden.

Binnen de vakgroep Privaatrecht en de onderzoeksgroep Centre for the Study
of European Contract Law heb ik mij de afgelopen jaren meer dan thuis gevoeld.



VI Woord vooraf

Vooral Selma de Groot, prof. C.J.H. Jansen (gelukkig een dag per week bijzonder
hoogleraar aan de UvA) en mijn kamergenoten Matthias Haentjens en Jaap
Barneveld hebben er altijd voor gewaakt dat het promotieonderzoek geen solitai-
re activiteit werd.

Van de scriptiestudenten die ik heb begeleid, wil ik bovenal Niels Huurdeman
danken. Niet alleen omdat ik van de bevindingen in zijn rechtsvergelijkende scrip-
tie over misbruik van verrekening gebruik heb kunnen maken, maar ook omdat hij
nu enige jaren later mijn manuscript van zijn commentaar heeft voorzien.

Houthoff Buruma heeft mij de unieke kans geboden als advocaat werkzaam te
blijven. Met name wil ik Rutger Schimmelpenninck danken voor de ruimte en de
kansen die hij mij binnen de sectie Insolventierecht heeft geboden. Bert Verburg,
Frédéric Verhoeven en oud-collega’s Henri Bentfort van Valkenburg en Christiaan
Zijderveld hebben mij daarbij geleerd de vertaalslag van wetenschap naar advo-
catuur te maken. Greg Korbee heeft de Engelstalige samenvatting van zijn kundig
commentaar voorzien.

Mijn ouders dank ik niet alleen voor het levenslicht, maar ook voor het stimu-
leren van een kritische houding in het leven zonder al te astrant te zijn. Ik hoop dat
dit boek hier een reflectie van vormt.

Britta, zoals bij alles, ben jij ook hier een grote bron van inspiratie. De durf en
ambitie die jij hebt getoond in jouw proefschrift ‘Persoon en lichaam in het recht.
Menselijke waardigheid en zelfbeschikking in het tijdperk van de medische bio-
technologie’, hebben mij telkens weer aangespoord, binnen een veel bescheidener
rechtsgebied weliswaar, mijn eigen weg te zoeken.



Lijst van afkortingen

AA Ars Aequi
Abs. Absatz, Absätze
ACLC Australian Company Law Cases
A-G Advocaat-Generaal
AVA algemene vergadering van aandeelhouders
Bb Bedrijfsjuridische berichten
BCC British Company Law Cases
BCLC Butterworths company law cases
BGB Bundesgesetzbuch
BGH Bundesgerichtshof
BGHZ Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen
BPIR Bankruptcy and Personal Insolvency Reports
BW Burgerlijk Wetboek
CA Companies Act
(9th) Cir. United States Court of Appeals for the (9th) Circuit
Ch. Law Reports, Chancery Division
CLR Commonwealth Law Reports
D. Digesta
diss. dissertatie
EWHC High Court of England and Wales
Fw Faillissementswet
HR Hoge Raad
IA Insolvency Act 1986
IMF Internationaal Monetair Fonds
InsO Insolvenzordnung
J Justice
JOR Jurisprudentie Onderneming en Recht
KG Kort Geding
KO Konkursordnung
LJ Lord Justice
LJN Landelijk Jurisprudentie Nummer
LR Law Reports
m.nt. met noot
MoMiG Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur 

Bekämpfung von Missbräuchen
Mon. Monografie



VIII Lijst van afkortingen

MvA Memorie van Antwoord
MvT memorie van toelichting
MvV Maandblad voor Vermogensrecht
NJ Nederlandse Jurisprudentie
NTBR Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
NVB Nederlandse Vereniging van Banken
NZI Neue Zeitschrift für das Recht der Insolvenz und Sanierung
OLG Oberlandesgericht
Rb. Rechtbank
red. redactie
RegE. Regierungsentwurf
RM Themis Rechtsgeleerd Magazijn Themis
r.o. rechtsoverweging
RvdW Rechtspraak van de Week
SGB Sozialgesetzbuch
TvI Tijdschrift voor Insolventierecht
Uncitral United Nations Commission on International Trade Law
VO Voorontwerp Insolventiewet
WLR Weekly Law Reports
WPNR Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
ZIP Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (voorheen ‘und Insolvenzpraxis’)



Verkorte inhoudsopgave

Voorwoord V

Lijst van afkortingen VII

1. Inleiding
1.1 Aantastbaarheid van handelingen wegens schuldeisersbenadeling 1
1.2 Objectieve versus subjectieve criteria 2
1.2.1 Onderscheid tussen objectieve en subjectieve criteria 2
1.2.2 Voor- en nadelen van subjectieve en objectieve criteria 4
1.3 Onderzoeksvraag: mogelijkheid en wenselijkheid objectieve regeling 6
1.4 Drie basisvormen van schuldeisersbenadeling 8
1.4.1 Eerste vorm van benadeling: inbreuk op integriteit verhaalsvermogen 12
1.4.2 Tweede vorm van benadeling: doorbreking paritas creditorum 14
1.4.3 Derde vorm van benadeling: dubbele opstelling aandeelhouder 25
1.5 Grenzen aan aantastbaarheid van handelingen 32
1.5.1 Respect voor het handelen van de schuldenaar 33
1.5.2 Contractuele zekerheid/finaliteit 34
1.5.3 Geen schade voor rekening van derden zonder verwijt 35
1.5.4 Geen belemmering van reorganisatiemogelijkheden 37
1.6 Twee methoden van rechtsvergelijking: dogmatisch en functioneel 38
1.7 Leeswijzer 40
1.7.1 Structuur en opbouw van de hoofdstukken 40
1.7.2 Gebruikte terminologie 41

2. Duits recht 43
2.1 Inleiding 43
2.1.1 Gronden voor het openen van een insolventieprocedure 44
2.1.2 Insolvenzanfechtung 46
2.2 Aantastingsgronden 52
2.2.1 Artikel 130 InsO: kongruente Deckung 52
2.2.2 Artikel 131 InsO: inkongruente Deckung 62
2.2.3 Artikel 132 InsO: unmittelbare Benachteiligung 76
2.2.4 Artikel 133 InsO: vorsatzliche Benachteiligung 82
2.2.5 Artikel 134 InsO: unentgeltliche Leistung 94
2.2.6 Artikel 135 en 136 InsO 97
2.3 Duits recht en een dubbele opstelling van aandeelhouders 98



X Verkorte inhoudsopgave

2.3.1 Achterstelling van aandeelhoudersleningen in én voor formele 
insolventie 98

2.3.2 Vermindering van exposure van aandeelhouders 105
2.4 Schuldeisersbescherming en onrechtmatige daad 

(artikel 823 en 826 BGB) 106
2.4.1 De positie van de wederpartij 107
2.4.2 De positie van de schuldenaar/bestuurder van de schuldenaar 109
2.5 Conclusies Duitsland 110
2.5.1 Onderscheid inbreuk integriteit verhaalsvermogen en 

doorbreking paritas 110
2.5.2 Bescherming integriteit verhaalsvermogen 112
2.5.3 Bescherming van paritas creditorum 116
2.5.4 Bescherming tegen dubbele opstelling van aandeelhouders 119

3. Engels recht 123
3.1 Inleiding 123
3.1.1 Verschillende procedures 124
3.1.2 Transaction avoidance in insolvencies 126
3.2 Aantastingsgronden 130
3.2.1 Artikel 238 IA: Transactions at an undervalue 145
3.2.2 Artikel 239 IA: Preferences 145
3.2.3 Artikel 244 IA: Extortionate Credit Transactions 164
3.2.4 Artikel 245 IA: Floating Charges given for past value 167
3.2.5 Artikel 423 IA: Transactions defrauding creditors 175
3.2.6 Pari passu rule of distribution en het fixatiebeginsel 184
3.3 Engels recht en een dubbele opstelling van aandeelhouders 189
3.3.1 Achterstelling van aandeelhoudersleningen in Engeland en VS              190
3.3.2 Vermindering van exposure van aandeelhouders: a preference 200
3.4 Schuldeisersbescherming en tort en misfeasance 200
3.4.1 De positie van de wederpartij 201
3.4.2 De positie van de schuldenaar/bestuurder van de schuldenaar 202
3.5 Conclusies Engeland 205
3.5.1 Onderscheid inbreuk integriteit verhaalsvermogen en 

doorbreking paritas 206
3.5.2 Bescherming integriteit verhaalsvermogen 207
3.5.3 Bescherming van paritas creditorum 209
3.5.4 Bescherming tegen dubbele opstelling van aandeelhouders 212

4. Nederlands recht 215
4.1 Inleiding 215
4.1.1 Verschillende insolventieprocedures en de BW-pauliana 218
4.1.2 Faillissementspauliana 219
4.2 Vernietigingsgronden 222
4.2.1 Artikel 42 lid 2 Fw: onverplichte rechtshandelingen anders 

dan om niet 222



Verkorte inhoudsopgave XI

4.2.2 Artikel 42 lid 1 Fw: aantasting van onverplichte rechtshandelingen     
om niet 277

4.2.3 Artikel 47 Fw: aantasting van verplichte rechtshandelingen 279
4.2.4 Artikel 3.2.5 VO: verplichte rechtshandelingen in het Voorontwerp      300
4.3 Nederlands recht en een dubbele opstelling van aandeelhouders            310
4.3.1 Positie van aandeelhoudersleningen rond faillissement 311
4.3.2 Vermindering exposure aandeelhouder: wel verdacht, 

veelal niet paulianeus 329
4.4 De verhouding tussen pauliana en onrechtmatige daad 332
4.4.1 De positie van de wederpartij 333
4.4.2 De positie bestuurder van de failliet bij paulianeuze handeling               354
4.5 Conclusies en aanbevelingen Nederland 355
4.5.1 Onderscheid inbreuk integriteit verhaalsvermogen en 

doorbreking paritas 356
4.5.2 Bescherming van integriteit verhaalsvermogen 359
4.5.3 Bescherming van paritas creditorum 366
4.5.4 Bescherming tegen dubbele opstelling van aandeelhouders 372

5. Rechtsvergelijking en conclusies 377
5.1 Inleiding 377
5.2 Algemene rechtsvergelijkende conclusies 379
5.2.1 Geen eenduidige keuzes voor objectieve of subjectieve criteria              379
5.2.2 Voor zover gehanteerd, belang subjectieve criteria 

wederpartij beperkt 381
5.2.3 Karakter van het leerstuk 382
5.3 Gevolgen gebrekkig onderscheid inbreuk integriteit en 

doorbreking paritas 385
5.3.1 Problematische inpassing van quid pro quo handelingen 386
5.3.2 Ontbreken temporele begrenzing paritas creditorum 387
5.3.3 Problematische inpassing van zekerheden voor oude schulden               388
5.4 Inbreuken integriteit verhaalsvermogen 390
5.4.1 Handeling om niet of met een waardeverschil 390
5.4.2 Handelingen die middellijk tot benadeling leiden 398
5.5 Doorbreking paritas creditorum 401
5.5.1 Voldoeningen anders dan waartoe gehouden 401
5.5.2 Voldoeningen waartoe gehouden 407
5.6 Dubbele opstelling aandeelhouder 408
5.6.1 Leningen en zekerheden 409
5.6.2 Garanties 420
5.7 Conclusie 422



XII Verkorte inhoudsopgave

6. Appendix: nadere invulling European Principles of 425
Insolvency Law

6.1 Inleiding 425
6.2 Principles of European Insolvency Law; Juridical acts subject               

to reversal 426
6.2.1 Onderscheid naar vormen van benadeling 427
6.3 Inbreuken integriteit verhaalsvermogen 428
6.3.1 Handelingen om niet of met een waardeverschil 429
6.3.2 Handelingen zonder waardeverschil 431
6.3.3 Handelingen die opzettelijk integriteit verhaalsvermogen aantasten      432
6.4 Doorbreking van paritas creditorum 434
6.4.1 Onverplichte voldoening 435
6.4.2 Verplichte voldoening 438
6.4.3 Regeling van quid pro quo handelingen 441
6.5 Dubbele opstelling aandeelhouders 442
6.5.1 De positie van leningen van aandeelhouders 443
6.5.2 Vermindering van exposure van aandeelhouder 445
6.6 Reversal of Juridical acts nader ingevuld 446

7. Samenvatting 451
7.1 Drie vormen van schuldeisersbenadeling 451
7.2 Onderzoeksvraag: mogelijkheid en wenselijkheid van een 

objectieve regeling 452
7.3 Ongelukkige, uniforme keuze Nederland, geen uniforme keuze             

Engeland en Duitsland 453
7.4 Conclusie 455

8. Summary 457
8.1 Three categories of acts prejudicing creditors 457
8.2 The possibility and desirability of an objective rule? 458
8.3 Only a uniform approach in Dutch law 460
8.4 Conclusion 462

Literatuur 465

Trefwoordenregister 481



Inhoudsopgave

Voorwoord V

Lijst van afkortingen VII

1. Inleiding
1.1 Aantastbaarheid van handelingen wegens schuldeisersbenadeling 1
1.2 Objectieve versus subjectieve criteria 2
1.2.1 Onderscheid tussen objectieve en subjectieve criteria 2
1.2.2 Voor- en nadelen van subjectieve en objectieve criteria 4
1.3 Onderzoeksvraag: mogelijkheid en wenselijkheid objectieve regeling 6
1.4 Drie basisvormen van schuldeisersbenadeling 8
1.4.1 Eerste vorm van benadeling: inbreuk op integriteit verhaals-

vermogen 12
1.4.1.1 Eerste subvorm: handelingen om niet of met significant 

waardeverschil 12
1.4.1.2 Tweede subvorm: middellijke benadeling 12
1.4.1.3 Doelen tegengaan eerste vorm van benadeling 13

1.4.2 Tweede vorm van benadeling: doorbreking paritas creditorum 14
1.4.2.1 Eerste subvorm: voldoening anders dan waartoe gehouden 15
1.4.2.2 Tweede subvorm: voldoening waartoe gehouden 15
1.4.2.3 Doelen tegengaan tweede vorm van benadeling 16
1.4.2.3.1 Gelijke verdeling 16
1.4.2.3.2 Hogere opbrengsten, lagere kosten en bevorderen work out 17
1.4.2.4 Inbreuken integriteit verhaalsvermogen vs. doorbreking 

paritas 20
1.4.3 Derde vorm van benadeling: dubbele opstelling aandeelhouder 25

1.4.3.1 Eerste subvorm: financieren met leningen 27
1.4.3.2 Tweede subvorm: financieren met garanties 30
1.4.3.3 Doel tegengaan van derde vorm van benadeling 31
1.4.3.4 Verhouding derde vorm tot eerste twee vormen 31

1.5 Grenzen aan aantastbaarheid van handelingen 32
1.5.1 Respect voor het handelen van de schuldenaar 33
1.5.2 Contractuele zekerheid/finaliteit 34
1.5.3 Geen schade voor rekening van derden zonder verwijt 35
1.5.4 Geen belemmering van reorganisatiemogelijkheden 37
1.6 Twee methoden van rechtsvergelijking: dogmatisch en functioneel 38



1.7 Leeswijzer 40
1.7.1 Structuur en opbouw van de hoofdstukken 40
1.7.2 Gebruikte terminologie 41

2. Duits recht 43
2.1 Inleiding 43
2.1.1 Gronden voor het openen van een insolventieprocedure 44
2.1.2 Insolvenzanfechtung 46

2.1.2.1 De verschillende aantastingsgronden 46
2.1.2.2 Algemene uitgangspunten 48
2.1.2.3 Inroepen en gevolgen 49

2.2 Aantastingsgronden 52
2.2.1 Artikel 130 InsO: kongruente Deckung 52

2.2.1.1 Doel en rechtvaardiging van artikel 130 InsO 53
2.2.1.2 Objectieve vereisten artikel 130 InsO 57
2.2.1.3 Subjectieve vereisten artikel 130 InsO 60

2.2.2 Artikel 131 InsO: inkongruente Deckung 62
2.2.2.1 Doel en rechtvaardiging van artikel 131 InsO 63
2.2.2.2 Objectieve vereisten artikel 131 InsO 63
2.2.2.3 Subjectieve vereisten artikel 131 InsO of het ontbreken 

daarvan 71
2.2.2.3.1 Ontbreken subjectief criterium: maand voor aanvraag 

(en daarna) 71
2.2.2.3.2 Ontbreken subjectief criterium: betalingsonmacht 73
2.2.2.3.3 Subjectief criterium derde grond: wetenschap zijdens 

wederpartij 73
2.2.3 Artikel 132 InsO: unmittelbare Benachteiligung 76

2.2.3.1 Doel en rechtvaardiging artikel 132 InsO 77
2.2.3.2 Objectieve vereisten artikel 132 InsO 79
2.2.3.3 Subjectieve vereisten artikel 132 InsO 82

2.2.4 Artikel 133 InsO: vorsatzliche Benachteiligung 82
2.2.4.1 Doel en rechtvaardiging van artikel 133 InsO 83
2.2.4.2 Objectieve vereisten artikel 133 InsO 84
2.2.4.3 Subjectieve vereisten artikel 133 InsO 86
2.2.4.3.1 Structuur artikel 133 InsO 86
2.2.4.3.2 Invulling subjectieve vereisten artikel 133 InsO 87
2.2.4.3.3 Enige gevallen onder artikel 133 InsO 89

2.2.5 Artikel 134 InsO: unentgeltliche Leistung 94
2.2.5.1 Doel en rechtvaardiging van artikel 134 InsO 94
2.2.5.2 Objectieve vereisten artikel 134 InsO 95
2.2.5.3 Ontbreken subjectieve elementen artikel 134 InsO 97

2.2.6 Artikel 135 en 136 InsO 97
2.3 Duits recht en een dubbele opstelling van aandeelhouders 98
2.3.1 Achterstelling van aandeelhoudersleningen in én voor formele 

insolventie 98

XIV Inhoudsopgave



2.3.1.1 Achterstelling van aandeelhoudersleningen in insolventie   
(artikel 39 InsO) 101

2.3.1.2 Terugbetalingen aandeelhoudersleningen vóór formele
insolventie 103

2.3.1.3 Zekerheden voor aandeelhoudersleningen 104
2.3.2 Vermindering van exposure van aandeelhouders 105
2.4 Schuldeisersbescherming en onrechtmatige daad 

(artikel 823 en 826 BGB) 106
2.4.1 De positie van de wederpartij 107
2.4.2 De positie van de schuldenaar/bestuurder van de schuldenaar 109
2.5 Conclusies Duitsland 110
2.5.1 Onderscheid inbreuk integriteit verhaalsvermogen en doorbreking       

paritas 110
2.5.2 Bescherming integriteit verhaalsvermogen 112

2.5.2.1 Handelingen om niet of met een waardeverschil 113
2.5.2.2 Handelingen die middellijk tot benadeling leiden 115

2.5.3 Bescherming van paritas creditorum 116
2.5.3.1 Voldoening anders dan waartoe gehouden 117
2.5.3.2 Voldoening waartoe gehouden 118

2.5.4 Bescherming tegen dubbele opstelling van aandeelhouders 119
2.5.4.1 Leningen en zekerheden 120
2.5.4.2 Garanties door de aandeelhouder 120

3. Engels recht 123
3.1 Inleiding 123
3.1.1 Verschillende procedures 124
3.1.2 Transaction avoidance in insolvencies 126

3.1.2.1 De verschillende aantastingsgronden 126
3.1.2.2 Algemene uitgangspunten 127
3.1.2.3 Inroepen en gevolgen 129

3.2 Aantastingsgronden 130
3.2.1 Artikel 238 IA: Transactions at an undervalue 130

3.2.1.1 Doel en rechtvaardiging van artikel 238 IA 131
3.2.1.2 Objectieve vereisten artikel 238 IA 135
3.2.1.3 Subjectieve vereisten artikel 238 IA 142

3.2.2 Artikel 239 IA: Preferences 145
3.2.2.1 Doel en rechtvaardiging van artikel 239 IA 146
3.2.2.2 Objectieve vereisten artikel 239 IA 153
3.2.2.3 Subjectieve vereisten artikel 239 IA: influenced by               

a desire to prefer 157
3.2.2.4 Een preference-regel zonder subjectieve vereisten:

Amerikaans recht 162
3.2.3 Artikel 244 IA: Extortionate Credit Transactions 164
3.2.4 Artikel 245 IA: Floating Charges given for past value 167

3.2.4.1 Doel en rechtvaardiging van artikel 245 IA 168
3.2.4.2 Objectieve vereisten artikel 245 IA 171

Inhoudsopgave XV



3.2.4.3 Subjectieve vereisten artikel 245 IA 174
3.2.5 Artikel 423 IA: Transactions defrauding creditors 175

3.2.5.1 Doel en rechtvaardiging van artikel 423 IA 176
3.2.5.2 Objectieve vereisten artikel 423 IA 178
3.2.5.3 Subjectieve vereisten artikel 423 IA 180

3.2.6 Pari passu rule of distribution en het fixatiebeginsel 184
3.3 Engels recht en een dubbele opstelling van aandeelhouders 189
3.3.1 Achterstelling van aandeelhoudersleningen in Engeland en VS              190

3.3.1.1 Geen achterstelling van aandeelhoudersleningen 
in Engeland 190

3.3.1.1.1 De Amerikaanse benadering van aandeelhoudersleningen  194
3.3.1.2 Betalingen op aandeelhoudersleningen voor formele            

insolventie 199
3.3.1.3 Zekerheden voor aandeelhoudersleningen 199

3.3.2 Vermindering van exposure van aandeelhouders: a preference 200
3.4 Schuldeisersbescherming en tort en misfeasance 200
3.4.1 De positie van de wederpartij 201
3.4.2 De positie van de schuldenaar/bestuurder van de schuldenaar 202
3.5 Conclusies Engeland 205
3.5.1 Onderscheid inbreuk integriteit verhaalsvermogen en doorbreking       

paritas 206
3.5.2 Bescherming integriteit verhaalsvermogen 207

3.5.2.1 Handelingen om niet of met een waardeverschil 207
3.5.2.2 Handelingen die middellijk tot benadeling leiden 208

3.5.3 Bescherming van paritas creditorum 209
3.5.3.1 Voldoening anders dan waartoe gehouden 210
3.5.3.2 Voldoening waartoe gehouden 211

3.5.4 Bescherming tegen dubbele opstelling van aandeelhouders 212
3.5.4.1 Leningen en zekerheden 212
3.5.4.2 Garanties door de aandeelhouder 212

4. Nederlands recht 215
4.1 Inleiding 215
4.1.1 Verschillende insolventieprocedures en de BW-pauliana 218
4.1.2 Faillissementspauliana 219

4.1.2.1 De verschillende vernietigingsgronden 219
4.1.2.2 Gevolgen van een geslaagd beroep 220

4.2 Vernietigingsgronden 222
4.2.1 Artikel 42 lid 2 Fw: onverplichte rechtshandelingen anders 

dan om niet 222
4.2.1.1 Doel en rechtvaardiging van artikel 42 Fw 

(anders dan om niet) 223
4.2.1.2 Objectieve vereisten artikel 42 Fw (anders dan om niet)      226
4.2.1.2.1 Rechtshandeling verricht door de schuldenaar voor              

faillissement 226

XVI Inhoudsopgave



4.2.1.2.2 Onverplicht: twee typen van onverplichte rechtshande-        
lingen 236

4.2.1.2.3 Anders dan om niet 238
4.2.1.2.4 Benadeling van schuldeisers 240
4.2.1.3 Subjectief vereiste artikel 42 Fw: ‘wetenschap van                

benadeling’ 244
4.2.1.3.1 Hoge Raad: ‘met een redelijke mate van waarschijn-            

lijkheid’ 244
4.2.1.3.2 Het belang van ‘faillissementsdreiging’ 246
4.2.1.3.3 Bewijsvermoedens inzake wetenschap van benadeling         250
4.2.1.4 Naar een flexibele benadering van de wetenschap van          

benadeling 251
4.2.1.4.1 Benadeling schuldenaar wegens waardeverschil in                

prestaties 258
4.2.1.4.2 Arm’s length sales benadelend voor de schuldeisers              260
4.2.1.4.3 Incongruente voldoeningen 263
4.2.1.4.4 Nieuwe zekerheden voor vers krediet 265
4.2.1.4.5 Herstructureringen 269
4.2.1.4.6 Over het graf-rechtshandelingen 274

4.2.2 Artikel 42 lid 1 Fw: aantasting van onverplichte rechtshandelingen     
om niet 277
4.2.2.1 Doel en rechtvaardiging artikel 42 Fw (om niet) 277
4.2.2.2 Objectieve vereisten artikel 42 Fw (om niet) 278
4.2.2.3 Subjectieve vereisten artikel 42 Fw (om niet) 278

4.2.3 Artikel 47 Fw: aantasting van verplichte rechtshandelingen 279
4.2.3.1 Doel en rechtvaardiging van artikel 47 Fw 279
4.2.3.2 Objectieve vereisten 282
4.2.3.2.1 Verplicht 282
4.2.3.2.2 Rechtshandeling van de schuldenaar 283
4.2.3.2.3 Benadeling van de schuldeisers 286
4.2.3.3 Subjectieve vereisten 287
4.2.3.3.1 Wetenschap van faillissementsaanvraag 287
4.2.3.3.2 ‘Samenspanning’ 288
4.2.3.4 Waarom samenspannen? 291
4.2.3.4.1 Nauwe band tussen schuldenaar, bestuurder en schuldeiser 291
4.2.3.4.2 Borgstelling door bestuurder 292
4.2.3.5 Verhouding van artikel 47 Fw tot artikel 42 Fw 296

4.2.4 Artikel 3.2.5 VO: verplichte rechtshandelingen in het Voorontwerp      300
4.2.4.1 Doel en rechtvaardiging van artikel 3.2.5 VO 301
4.2.4.2 Objectieve vereisten: een onduidelijk werkingsgebied          301
4.2.4.3 Subjectieve vereisten 305
4.2.4.3.1 Een driedubbele, open norm 305
4.2.4.3.2 Enkel subjectieve criteria en geen objectieve criteria             306
4.2.4.3.3 Ontbreken van bewijsvermoedens: geen codificatie van      

HR Cikam 307

Inhoudsopgave XVII



4.2.4.3.4 Verrekeningsverbod & pauliana: één norm, een enorme      
vergissing 307

4.3 Nederlands recht en een dubbele opstelling van aandeelhouders            310
4.3.1 Positie van aandeelhoudersleningen rond faillissement 311

4.3.1.1 Achterstelling van aandeelhoudersleningen in                       
faillissement 312

4.3.1.1.1 Grondslagen voor inbreuk op de paritas: Nimox 
en Ontvanger/Hamm 315

4.3.1.1.2 Voorontwerp nieuwe Insolventiewet 317
4.3.1.1.3 Carrier 1 en One.Tel 318
4.3.1.1.4 Conclusie: achterstelling reeds mogelijk 322
4.3.1.2 Betalingen op aandeelhoudersleningen vóór faillissement  322
4.3.1.3 Zekerheden voor aandeelhoudersleningen 324

4.3.2 Vermindering exposure aandeelhouder: wel verdacht, veelal niet           
paulianeus 329

4.4 De verhouding tussen pauliana en onrechtmatige daad 332
4.4.1 De positie van de wederpartij 333

4.4.1.1 De literatuur is verdeeld 333
4.4.1.2 Argumenten tegen een lex specialis/lex generalis

verhouding 337
4.4.1.2.1 Grondslagen van de pauliana en de onrechtmatige daad       337
4.4.1.2.2 Bewijsvermoedens verruimen pauliana buiten onrecht-       

matige daad 339
4.4.1.2.3 Subjectieve elementen pauliana en onrechtmatige daad       339
4.4.1.2.4 ‘Controle’ onder de onrechtmatige daad en onder de             

pauliana 343
4.4.1.2.5 Onrechtmatige daad verwijt beperkt effectiviteit pauliana   345
4.4.1.2.6 Regeren over het graf: niet per se onrechtmatig, 

wel paulianeus 347
4.4.1.2.7 Rechtsvergelijkend 348
4.4.1.3 Rechtspraak over samenloop tussen onrechtmatige daad     

en pauliana 348
4.4.1.4 Sancties pauliana vs. sancties onrechtmatige daad 350

4.4.2 De positie bestuurder van de failliet bij paulianeuze handeling               354
4.5 Conclusies en aanbevelingen Nederland 355
4.5.1 Onderscheid inbreuk integriteit verhaalsvermogen en doorbreking       

paritas 356
4.5.1.1 Aanbevelingen: onderscheid tussen vormen van                    

benadeling 358
4.5.1.1.1 Eerste aanbeveling: regeling Bargeschäft/new value             

transactions 358
4.5.1.1.2 Tweede aanbeveling: onderscheid verhaalsvermogen/          

paritas 358
4.5.2 Bescherming van integriteit verhaalsvermogen 359

4.5.2.1 Handelingen om niet of met een waardeverschil 359
4.5.2.2 Handelingen die middellijk tot benadeling leiden 360

XVIII Inhoudsopgave



4.5.2.3 Aanbevelingen 360
4.5.2.3.1 Derde aanbeveling: flexibele benadering inbreuken op        

integriteit 361
4.5.2.3.2 Vierde aanbeveling: weg met de boemerang van 

artikel 51 lid 3 Fw 362
4.5.2.3.3 Vijfde aanbeveling: een ten dele objectieve regeling             365

4.5.3 Bescherming van paritas creditorum 366
4.5.3.1 Voldoening anders dan waartoe gehouden 366
4.5.3.2 Voldoening waartoe gehouden 367
4.5.3.3 Aanbevelingen 368
4.5.3.3.1 Zesde aanbeveling: separate en gedeeltelijk objectieve         

regeling 368
4.5.3.3.2 Zevende aanbeveling: naar een flexibele benadering             369
4.5.3.3.3 Achtste aanbeveling: codificatie van bewijsvermoedens      370
4.5.3.3.4 Negende aanbeveling: inperking voorrechten 371

4.5.4 Bescherming tegen dubbele opstelling van aandeelhouders 372
4.5.4.1 Leningen en zekerheden 373
4.5.4.2 Garanties 374
4.5.4.3 Aanbevelingen 374
4.5.4.3.1 Tiende aanbeveling: vooruit met de achterstelling! 374
4.5.4.3.2 Elfde aanbeveling: terugbetaling aandeelhouders 

onverplicht 375
4.5.4.3.3 Twaalfde aanbeveling: zekerheden aandeelhouder niet         

afdwingbaar 376
4.5.4.3.4 Dertiende aanbeveling: directe vordering jegens aandeel-   

houder 376

5. Rechtsvergelijking en conclusies 377
5.1 Inleiding 377
5.2 Algemene rechtsvergelijkende conclusies 379
5.2.1 Geen eenduidige keuzes voor objectieve of subjectieve criteria              379
5.2.2 Voor zover gehanteerd, belang subjectieve criteria wederpartij               

beperkt 381
5.2.3 Karakter van het leerstuk 382

5.2.3.1 Geen onrechtmatige daad… 382
5.2.3.2 …maar een rechtsfiguur sui generis met een goederen-       

rechtelijk karakter 383
5.3 Gevolgen gebrekkig onderscheid inbreuk integriteit en doorbreking     

paritas 385
5.3.1 Problematische inpassing van quid pro quo handelingen 386
5.3.2 Ontbreken temporele begrenzing paritas creditorum 387
5.3.3 Problematische inpassing van zekerheden voor oude schulden               388
5.4 Inbreuken integriteit verhaalsvermogen 390
5.4.1 Handeling om niet of met een waardeverschil 390

5.4.1.1 Handelingen om niet 390
5.4.1.2 Handelingen anders dan om niet met een waardeverschil     394

Inhoudsopgave XIX



5.4.2 Handelingen die middellijk tot benadeling leiden 398
5.5 Doorbreking paritas creditorum 401
5.5.1 Voldoeningen anders dan waartoe gehouden 407
5.5.2 Voldoeningen waartoe gehouden 407
5.6 Dubbele opstelling aandeelhouder 408
5.6.1 Leningen en zekerheden 409

5.6.1.1 Aandeelhoudersleningen in formele insolventie 409
5.6.1.2 Terugbetaling aandeelhoudersleningen voor formele            

insolventie 416
5.6.1.3 Zekerheden voor aandeelhoudersleningen 418

5.6.2 Garanties 420
5.7 Conclusie 422

6. Appendix: nadere invulling European Principles of 425
Insolvency Law

6.1 Inleiding 425
6.2 Principles of European Insolvency Law; Juridical acts subject to 

reversal 426
6.2.1 Onderscheid naar vormen van benadeling 427
6.3 Inbreuken integriteit verhaalsvermogen 428
6.3.1 Handelingen om niet of met een waardeverschil 429

6.3.1.1 Ongedaan maken van bevoordeling 430
6.3.1.2 Ongedaan maken van benadeling die de bevoordeling          

overstijgt 430
6.3.2 Handelingen zonder waardeverschil 431
6.3.3 Handelingen die opzettelijk integriteit verhaalsvermogen aantasten      432
6.4 Doorbreking van paritas creditorum 434
6.4.1 Onverplichte voldoening 435
6.4.2 Verplichte voldoening 438
6.4.3 Regeling van quid pro quo handelingen 441
6.5 Dubbele opstelling aandeelhouders 442
6.5.1 De positie van leningen van aandeelhouders 443

6.5.1.1 De positie van leningen van aandeelhouders in formele       
insolventie 443

6.5.1.2 De positie van leningen van aandeelhouders voor formele  
insolventie 444

6.5.1.3 Zekerheden ten behoeve van leningen van aandeelhouders 444
6.5.2 Vermindering van exposure van aandeelhouder 445
6.6 Reversal of Juridical acts nader ingevuld 446

7. Samenvatting 451
7.1 Drie vormen van schuldeisersbenadeling 451
7.2 Onderzoeksvraag: mogelijkheid en wenselijkheid van een 

objectieve regeling 452

XX Inhoudsopgave



7.3 Ongelukkige, uniforme keuze Nederland, geen uniforme keuze             
Engeland en Duitsland 453

7.4 Conclusie 455

8. Summary 457
8.1 Three categories of acts prejudicing creditors 457
8.2 The possibility and desirability of an objective rule? 458
8.3 Only a uniform approach in Dutch law 460
8.4 Conclusion 462

Literatuur 465

Trefwoordenregister 481

Inhoudsopggave XXI





1 Inleiding

“Het faillissement is eene rechtsweldaad
zoowel in het belang van den schuldenaar,
als van de gezamenlijke schuldeischers.”1

1.1 Aantastbaarheid van handelingen wegens schuldeisers-
benadeling

Het faillissement is een weldaad, zowel voor de schuldeisers als voor de schulde-
naar, aldus Dentz van Schaïck in 1884. De schuldenaar in het nauw, bij wie de
schulden boven het hoofd zijn gegroeid, krijgt een curator toegewezen die het aan-
spreekpunt voor de ongedurige schuldeisers vormt. De schuldeisers krijgen met
het uitspreken van het faillissement duidelijkheid omtrent hun positie. Zij hoeven
geen individuele pogingen meer te ondernemen om hun vordering door de schul-
denaar voldaan te krijgen. De schuldeisers dienen hun vordering in bij de curator
die de schuldeisers overeenkomstig hun rang pro rata uit de beschikbare opbrengst
voldoet.

Hoewel het faillissement een heilzaam en noodzakelijk instrument is in het eco-
nomische verkeer, zullen de betrokkenen het in een concreet geval eerder als een
vloek dan als een zegen beschouwen. Wat er ook moge zijn van nut en noodzaak
om het vermogen van de schuldenaar op een ordentelijke wijze te vereffenen, de
schuldenaar verliest de beschikking over zijn vermogen en de ongesecureerde
schuldeisers krijgen in de regel niets of slechts enkele procenten op hun vordering
uitbetaald en veelal pas na geruime tijd.

Deze weinig aanlokkelijke vooruitzichten kunnen zowel voor de schuldenaar als
voor de schuldeisers een prikkel vormen om voor het faillissement nog bepaalde
handelingen te verrichten. Waar elk ontwikkeld rechtsstelsel een formele insol-
ventieprocedure kent, kent ook elk ontwikkeld rechtsstelsel rechtsfiguren die
grenzen stellen aan de vrijheid van de schuldenaar om voorafgaand aan de for-
mele insolventie onaantastbaar handelingen te verrichten. In Nederland is dat de
faillissementspauliana en in Duitsland de Insolvenzanfechtung. In Engeland is een
dergelijk uniform leerstuk van aantastbaarheid van handelingen wegens schuldei-
sersbenadeling niet tot ontwikkeling gekomen en worden de schuldeisers
beschermd door een veelheid van verschillende bepalingen en rechtsfiguren, teza-
men aangeduid als het leerstuk van antecedent transactions of transaction avoi-

1 Th. G. Dentz van Schaïck, ‘Iets over den competenten rechter in zake faillietverklaringen’, Rechtsgeleerd
Magazijn 1884, p. 164.



dance in insolvencies. Het betreft in de verschillende landen een sluitstuk van het
recht. Het gaat er om handelingen die in beginsel geldig door handelingsbekwa-
me en beschikkingsbevoegde partijen zijn verricht, toch hun werking te ontzeg-
gen. De reden daarvoor is steeds dat de handeling de schuldeisers van een van de
partijen benadeelt.

1.2 Objectieve versus subjectieve criteria

1.2.1 Onderscheid tussen objectieve en subjectieve criteria

In beginsel heeft elke handeling verricht door de schuldenaar de potentie om tot
benadeling van zijn schuldeisers te leiden. Niet alleen de schenking aan een fami-
lielid leidt in geval van insolventie van de schenker tot benadeling, maar ook de
normale betaling van een vordering vlak voor insolventverklaring leidt ertoe dat
minder overblijft voor de overige schuldeisers. Zelfs de overdracht van een goed
tegen de marktprijs kan tot benadeling leiden. Hiervan zal onder andere sprake
zijn indien de opbrengst meteen verbrast wordt, of wanneer de opbrengst op een
rekening met een debetstand wordt betaald. Bij het opstellen van een regel die
grenzen stelt aan de vrijheid van handelen voor formele insolventie, biedt de enke-
le benadeling van schuldeisers een onvoldoende onderscheidend criterium. Het
leerstuk van aantastbaarheid van handelingen wegens schuldeisersbenadeling
biedt dan ook niet zozeer een remedie tegen enkele benadeling van schuldeisers
maar tegen een ‘unfaire benadeling’ of onrechtvaardige benadeling. De
International Working Group on European Insolvency Law2 betrekt deze wezen-
lijke nuancering dan ook terecht in haar formulering van het Principle of Reversal
of juridical acts.

‘Reversal of juridical acts

A juridical act unfairly detrimental to the creditors performed by the debtor
within a certain period of time before the opening of the proceeding,3 is sub-
ject to reversal. The administrator can recover or seek annulment of any bene-
fit which has been obtained from the debtor.’

Men zal nadere criteria moeten geven om te bepalen welke benadelende hande-
lingen wel en welke niet aantastbaar zijn. Bij het geven van nadere criteria kan in
abstracto een onderscheid gemaakt worden tussen subjectieve en objectieve crite-

2 Experts van 10 lidstaten van de Europese Unie participeerden in deze groep. Zie voor 14 beginselen van
Europees insolventierecht, W.W. McBryde and A. Flessner, ‘Principles of European Insolvency Law and
General Commentary’, in: W.W. McBryde, A. Flessner en S.C.J.J. Kortmann (red.), Principles of European
Insolvency Law, Deventer: Kluwer 2003, p. 15-89.

3 ‘Opening of the proceeding’ verwijst hier naar de opening van een formele insolventieprocedure.

2 Inleiding



ria. Dit onderscheid wordt ook gehanteerd in de Legislative Guide on Insolvency
Law opgesteld door Uncitral:

‘Approaches to establishing the criteria for avoidance actions vary considera-
bly between insolvency laws both in terms of specific criteria and the manner
in which they are combined in each law. In terms of the specific criteria, they
can be broadly grouped as objective and subjective criteria.’4

Onder subjectieve criteria worden hier verstaan criteria die een bepaalde geeste-
lijke gesteldheid van partijen betreffen. Hierbij kan in de eerste plaats gedacht
worden aan opzet te benadelen of wetenschap van benadeling. Eveneens onder
subjectieve criteria vallen criteria die in vergaande mate geobjectiveerd zijn, waar-
bij bijvoorbeeld niet alleen van belang is wat iemand wist, maar ook wat deze
behoorde te weten. Subjectieve criteria hoeven niet direct op de benadeling zelf
betrekking te hebben. Zo kunnen subjectieve criteria ook gevormd worden door de
wetenschap van een faillissementsaanvraag of de wetenschap dat de schuldenaar
onvoldoende middelen heeft om al zijn schuldeisers volledig te voldoen.

Objectieve criteria zijn die criteria die geen relevantie toekennen aan de mentale
gesteldheid van partijen.5 Het duidelijkste voorbeeld van dergelijke criteria zijn
termijnen. Men zou bijvoorbeeld kunnen bepalen dat alle handelingen verricht
binnen een maand voor insolventverklaring aantastbaar zijn voor zover deze
geleid hebben tot benadeling. Een ander voorbeeld van een objectief criterium is
de insolvabiliteit van de schuldenaar. Men zou bijvoorbeeld een regel kunnen han-
teren die stelt dat alle handelingen die hebben geleid tot benadeling van schuldei-
sers en die zijn verricht op een moment waarop de schuldenaar reeds materieel
insolvent was, aantastbaar zijn, ongeacht of partijen wisten of behoorden te weten
van deze insolventie.6 Ook de hoedanigheid van partijen, zoals het zijn van aan-
deelhouder van de schuldenaar, wordt hier beschouwd als een objectief criterium
omdat dit niets van doen heeft met wetenschap of intenties van partijen. De hier
gegeven voorbeelden van objectieve criteria gaan alle terug naar het moment van

4 United Nations Commission on International Trade Law, Legislative Guide on Insolvency Law, 2005, p. 137.
5 Het Uncitral rapport Legislative Guide on Insolvency Law (p. 137) noemt de volgende voorbeelden: ‘One

approach emphasizes the reliance on generalized, objective criteria for determining whether transactions are
avoidable. The question would be, for example, whether the transaction took place within the suspect period or
whether the transaction evidenced any of a number of general characteristics set forth in the law (e.g. whether
appropriate value was given for the assets transferred or the obligation incurred, whether the debt was mature
or the obligation due or whether there was a special relationship between the parties to the transaction).’

6 De term subjectieve criteria wordt hier beperkt tot criteria die zien op de mentale gesteldheid van partijen, dus
niet op de hoedanigheid van het zijn van een gerelateerde partij. Ook de vraag of een partij wel of niet materieel
insolvent is ten tijde van het verrichten van de handeling wordt beschouwd als een objectief criterium. Zie
anders Uncitral dat de vraag naar insolventie als een subjectief criterium beschouwt. Uncitral, Legislative
Guide on Insolvency Law, p. 138: ‘Another approach emphasizes case-specific, subjective criteria such as
whether there is evidence of intention to hide assets from creditors, whether the debtor was insolvent when the
transaction took place or became insolvent as a result of the transaction, whether the transaction was unfair in
relation to certain creditors and whether the counterparty knew that the debtor was insolvent at the time the
transaction took place or would become insolvent as a result of the transaction.’
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handelen en vormen. Men zou ook objectieve criteria kunnen hanteren die niet
enkel zien op het tijdstip van handelen. De handeling wordt dan (mede) op haar
effect beoordeeld en niet (enkel) op de omstandigheden waaronder deze is ver-
richt. Men zou onder omstandigheden kunnen oordelen dat een handeling aan-
tastbaar is indien het gevolg van de handeling is dat de schuldeisers ernstig bena-
deeld worden en de wederpartij een groot voordeel geniet ten koste van deze
schuldeisers.

1.2.2 Voor- en nadelen van subjectieve en objectieve criteria

Er lijkt op het eerste gezicht veel voor het hanteren van subjectieve criteria te zeg-
gen. Een eerste voordeel van het werken met subjectieve criteria is dat alle
omstandigheden van het geval kunnen worden meegewogen en dat in die zin maat-
werk kan worden geleverd. Een tweede voordeel van het hanteren van subjectieve
criteria is dat contractuele finaliteit7 goed beschermd wordt. Slechts indien de
wederpartij weet van bepaalde omstandigheden, moet hij rekening houden met de
mogelijkheid dat de handeling aantastbaar is. Een derde voordeel is dat door het
hanteren van subjectieve criteria, benadeling van derden niet op de wederpartij
wordt afgewenteld zonder dat deze een verwijt kan worden gemaakt dat hij bewust
de belangen van de gezamenlijke schuldeisers schaadde. Voor zover de wederpar-
tij uiteindelijk slechter af is, zal hier in beginsel slechts ruimte voor zijn indien
hem een dergelijk verwijt gemaakt kan worden.

Tegenover de voordelen van het hanteren van subjectieve criteria staat dat het tijd-
rovend en bewerkelijk is in rechte onderzoek te doen naar wat zich in het hoofd
van partijen heeft afgespeeld.8 Dit geldt vooral indien het bewijs daarvan ten nade-
le komt van de persoon wiens subjectieve gesteldheid het betreft. Veelal zal hier
met getuigenbewijs gewerkt moeten worden, hetgeen in de regel kostbaar is. Een
ander nadeel van het in rechte moeten vaststellen van subjectieve criteria is dat de
uitkomst van een procedure veelal onzeker zal zijn. Daar komt nog bij dat de vraag
of de schuldenaar dan wel de wederpartij wist van de benadeling, de benadeling
zelf niet verandert. Vanuit het perspectief van de benadeelde schuldeisers is de
wetenschap van partijen dan ook irrelevant. Bridge is bijvoorbeeld om deze reden
kritisch ten aanzien van het hanteren van subjectieve criteria aan de zijde van de
schuldenaar bij de beoordeling of de bevoordeling (preference) van een schuldei-
ser boven de andere schuldeisers (the subordinated creditors) kan worden terug-
gedraaid. Hij schrijft:

7 Contractuele finaliteit betreft het beginsel dat partijen bij een overeenkomst er in beginsel op moeten kunnen
vertrouwen dat het aangaan van en uitvoering geven aan overeenkomsten onaantastbaar geschiedt. Zie hierover
verder § 1.5.2.

8 Zie in deze zin Uncitral, Legislative Guide on Insolvency Law, p. 139: ‘Criteria that require proof of a number
of elements for a successful avoidance action require court proceedings to be commenced by the insolvency
representative for every transaction it wishes to overturn, potentially representing a major expense for the
estate with no guarantee of a return. In jurisdictions that follow such an approach, lack of funding is a major
reason for avoidance actions not proceeding.’
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‘The pain of the subordinated creditor, adversely affected by the preference, is
no less intense because the debtor did not mean to hurt him.’9

Een vierde nadeel van het werken met subjectieve criteria is dat dit een beschul-
digend effect heeft op de wederpartij. De handeling wordt dan in beginsel toe-
laatbaar geacht, behoudens een bepaalde subjectieve gesteldheid. Het nadeel van
een dergelijke benadering is dat een geschil tussen een aangesproken wederpartij
en een bewindvoerder snel ontaardt in een principekwestie waarbij de vraag naar
het redresseren van de benadeling van de wederpartij eenvoudig ondergeschikt
kan raken aan een dispuut over de vraag of de wederpartij zich schuldig heeft
gemaakt aan moreel en ethisch laakbaar gedrag.10

Objectieve criteria hebben als voordeel dat deze normaliter eenvoudiger kunnen
worden vastgesteld. Er hoeft geen onderzoek in rechte te worden verricht naar wat
partijen wisten of beoogden. In die zin kan zowel het feitenonderzoek door de
curator als het onderzoek in rechte eenvoudiger en goedkoper zijn.11 Zo is de aan-
tastingsgrond van een aanhangige aanvraag tot insolventverklaring eenvoudiger in
rechte vast te stellen dan het oogmerk van een schuldenaar om bepaalde schuldei-
sers te bevoordelen.12 Een bijkomend voordeel van objectieve criteria is dat deze
de strijdende partijen beter de mogelijkheid geven hun kansen in een procedure in
te schatten. Objectieve criteria kennen verder niet het manco dat het voor de bena-
deelde schuldeisers in beginsel weinig relevant is of de partijen de benadeling wel
of niet beoogden of daarvan wisten. Ook zijn objectieve criteria eenvoudiger te
hanteren doordat de bewindvoerder eenvoudig op de toepasselijke wettelijke bepa-
lingen kan wijzen, zonder al dan niet expliciet het verwijt van onbehoorlijk han-
delen te hoeven maken.

Objectieve criteria zullen daarentegen als nadeel kunnen hebben dat weer onvol-
doende de bijzondere omstandigheden van het geval verdisconteerd kunnen wor-
den.13 Met name zullen constructies door partijen uitgedacht en opgetuigd ver
voor faillissement moeilijk bestreden kunnen worden met enkel objectieve crite-
ria. Ook lijken objectieve criteria het uitgangspunt van contractuele finaliteit min-

9 M. Bridge, ‘Collectivity, Management of Estates and the Pari Passu Rule in Winding-up’, in: J. Armour en H.
Bennet (red.), Vulnerable Transactions in Corporate Insolvency’, Oregon: Hart Publishing 2003, p. 18.

10 Zie over het probleem van dit beschuldigende effect hieronder uitgebreider § 4.4.1.2.5. 
11 Zie in deze zin Uncitral, Legislative Guide on Insolvency Law, p. 138: ‘In some States, a heavy reliance upon

subjective criteria has led to considerable litigation and the imposition of extensive costs on insolvency estates.
In order to avoid these costs, some laws have recently adopted a strictly objective approach of a short suspect
period, such as three to four months, which in some cases is combined with an arbitrary rule that all transac-
tions occurring within that period would be suspect unless there was a roughly contemporaneous exchange of
value between the parties to the transaction.’

12 Tussen verschillende objectieve criteria kunnen natuurlijk wel grote verschillen bestaan. Zo zal het bepalen of
een handeling binnen een bepaalde periode voor de insolventverklaring heeft plaatsgevonden aanzienlijk een-
voudiger zijn dan het bepalen of de schuldenaar op het moment van handelen nog in staat was zijn opeisbare
schulden te voldoen.

13 Uncitral Legislative Guide on Insolvency Law, p. 137: ‘While such generalized criteria may be easier to apply
than criteria that rely upon proof, for example, of intent, they can also have arbitrary results if relied upon
exclusively.’
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der goed te kunnen beschermen. Voor zover slechts objectieve criteria worden
gehanteerd, kan een handeling in een opvolgende insolventieprocedure immers
worden aangetast, ongeacht of de wederpartij wetenschap van bepaalde omstan-
digheden had. Verder bestaat het risico dat nadeel op iemand wordt afgewenteld
zonder dat hem een verwijt kan worden gemaakt. Dit is moeilijk te rechtvaardigen
indien de wederpartij handelde met een in beginsel beschikkingsbevoegde schul-
denaar zonder in bepaalde mate te beseffen dat het handelen ten nadele van der-
den, hier de gezamenlijke schuldeisers, zou komen.

1.3 Onderzoeksvraag: mogelijkheid en wenselijkheid objectieve
regeling

De centrale onderzoeksvraag van deze studie is in hoeverre het mogelijk en wen-
selijk is tot een regeling van aantastbaarheid van handelingen wegens schuld-
eisersbenadeling te komen met enkel objectieve criteria. Het onderzoek beperkt
zich daarbij tot formele insolventie14 van rechtspersonen.15

De beantwoording van de vraag in hoeverre het mogelijk is tot een objectieve rege-
ling te komen valt in twee onderdelen uiteen.

Om te bezien in hoeverre het mogelijk is tot een objectieve regeling te komen zal
ten eerste rechtsvergelijkend (hoofdstuk 2, 3 en 4) onderzocht worden in hoever-
re het huidige16 Duitse, Engelse en het Nederlandse recht een objectieve of een
subjectieve regeling hanteren voor de aantastbaarheid van benadelende handelin-
gen. Deze hoofdstukken vormen daarmee bovenal een, op onderdelen kritische,
beschrijving van het positieve recht in deze landen.

14 Veelal kent een rechtsstelsel ook regels die voorzien in de aantastbaarheid van bepaalde handelingen wegens
schuldeisersbenadeling zonder dat sprake is van een formele insolventieprocedure. Zo kent het Engelse recht
artikel 423 IA dat zowel binnen als buiten formele insolventie van toepassing. In Duitsland bestaat naast de
Insolvenzanfechtung ook de gewone Anfechtung opgenomen in het Anfechtungsgesetz. In het Nederlandse recht
is naast de artikelen 42 Fw en artikel 47 Fw toepasselijk in faillissement, artikel 3:45 BW toepasselijk op
rechtshandelingen die hebben geleid tot benadeling van schuldeisers zonder dat sprake is van faillissement.

15 De focus is dus op rechtspersonen en voornamelijk op kapitaalvennootschappen. De insolventie van natuurlij-
ke personen wordt, voor zover hiervoor afwijkende regels gelden, niet besproken.

16 Het streven naar een objectieve regeling staat haaks op het klassieke Romeinse recht waar subjectieve criteria
de kern van het leerstuk vormden. Zie uitgebreid over de geschiedenis van de actio pauliana, J.A. Ankum, De
geschiedenis der “actio Pauliana” (diss. Universiteit van Amsterdam), Zwolle: Tjeenk Willink 1962. In de
Inleiding (p. 16, 17) schrijft Ankum: ‘Wanneer wij de geschiedenis der actio Pauliana in vogelvlucht bezien,
dan blijkt dat haar oorsprong ligt bij twee beschermingsmiddelen die de praetor vanaf de tweede eeuw vóór
Chr. binnen het kader der praetorische vermogensexecutieprocedure (bonorum venditio) aan schuldeisers heeft
verleend die zijn benadeeld ten gevolge van door hun debiteur verrichte bedrieglijke vermogensverminderin-
gen, nl. de restitutio in integrum ob fraudem en het interdictum fraudatorium. De eerste – een nietigheidver-
klaring naar praetorisch recht – is slechts mogelijk tegen degene die met de bedrieglijke debiteur heeft gehan-
deld, indien hij met wetenschap van ’s debiteurs cosilium fraudis heeft gehandeld of om niet heeft verkregen;
de op de restitutio gebaseerde actio rescissoria kon oorspronkelijk tegen alle derden-verkrijgers worden inge-
steld, doch sinds het begin van de keizertijd worden derden, die te goeder trouw onder bezwarende titel heb-
ben verkregen beschermd. (…) In na-klassieke tijd is de restitutio in integrum verdwenen en alleen het inter-
dict onder de naam actio revocatoria blijven bestaan. Het is deze actio revocatoria – in D. 22, 1, 38, 4 actio
Pauliana genoemd – die door Justinianus in twee titels (D. 42, 8 en C. 7, 75) en enkele verspreide fragmenten
van zijn codificatie is opgenomen.’
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De tweede stap bij de beoordeling of een objectieve regeling mogelijk is, wordt
gevormd door een analyse van de vraag of de objectieve regeling wel haar doel17

bereikt en geen onevenredige inbreuk maakt op belangen die haaks staan op die
van de schuldeisers.18 Zowel het na te streven doel als de bescherming van deze
belangen kunnen namelijk vergen dat subjectieve criteria worden gehanteerd.
Voor zover men bijvoorbeeld als doel stelt gedrag tegen te gaan waarbij partijen
opzettelijk derden benadelen, kan het geboden zijn ‘opzet’ als criterium te hante-
ren. Het hanteren van een dergelijk subjectief criterium zou dan de enige manier
kunnen zijn om daadwerkelijk al die gevallen te bestrijken die men wil tegengaan,
waaronder handelingen die ver voor het intreden van de insolventie hebben plaats-
gevonden. Subjectieve criteria kunnen ook nodig zijn ter bescherming van de
belangen die haaks staan op die van de benadeelde schuldeisers. Het subjectieve
criterium vormt dan niet de grond voor het ingrijpen, maar een correctie.19 Men
kan bijvoorbeeld oordelen dat een afwijkende betalingswijze op de valreep van
een formele insolventieprocedure in principe reeds vanwege het moment en de
wijze waarop betaling plaatsvond aantastbaar is, maar dat de belangen van de
wederpartij slechts dienen te wijken, indien deze derde wist dat de schuldeisers
benadeeld zouden worden.

Indien rechtsvergelijkend een objectieve regeling valt aan te wijzen die haar doe-
len bereikt zonder dat deze regeling onevenredig inbreuk maakt op belangen die
haaks staan op die van de schuldeisers, kan geoordeeld worden dat een objectieve
regeling mogelijk is.

Het antwoord op de vraag in hoeverre het mogelijk is tot een objectieve regeling
te komen, beantwoordt nog niet de vraag of dit ook wenselijk is. Hierboven is in 
§ 1.2.2 ingegaan op de respectieve voor- en nadelen van subjectieve en objectieve
criteria. Per vorm van benadeling zal telkens bezien worden in hoeverre de gesig-
naleerde nadelen zich voordoen bij het hanteren van een subjectieve regeling. Voor
zover een objectieve regeling de nadelen verbonden aan subjectieve criteria weg-
neemt zonder zelf nieuwe nadelen te creëren, kan geoordeeld worden dat een
objectieve regeling ook wenselijk is.

17 Welke doelen gediend zijn met het voorzien in aantastbaarheid van benadelende handelingen wordt per vorm
van benadeling uitgewerkt in § 1.4.

18 Welke belangen haaks staan op de belangen die met de aantastbaarheid worden nagestreefd, wordt uiteengezet
in § 1.5.

19 Ten aanzien van het Nederlandse recht hanteert artikel 42 Fw ten aanzien van onverplichte rechtshandelingen
anders dan om niet als vereiste dat zowel de schuldenaar als diens wederpartij moeten hebben gehandeld met
de wetenschap van benadeling (zie § 4.2.1.3). Ten aanzien van de wetenschap van benadeling aan de zijde van
de wederpartij kan de vraag gesteld worden wat de rol van deze wetenschap is. Is dit de grondslag van het
ingrijpen omdat de wetgever oordeelt dat het handelen met deze wetenschap van benadeling dient te worden
tegengegaan? Of is dit een correctie, in de zin dat de handeling op andere gronden aantastbaar is (bijvoorbeeld
reeds enkel het benadelende effect) en dat de wetenschap van de wederpartij rechtvaardigt dat de gevolgen van
deze aantastbaarheid ook aan de wederpartij kunnen worden tegengeworpen?
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In hoofdstuk 5 wordt geconcludeerd dat het per vorm van benadeling telkens
mogelijk en wenselijk is een, in elk geval ten dele, objectieve regeling op te stel-
len. Om niet in algemeenheden te blijven steken, zal niet enkel aangegeven wor-
den in welke gevallen een objectieve regeling mogelijk en wenselijk is en wanneer
toch subjectieve criteria noodzakelijk zijn. In een Appendix wordt een nadere
regeling als invulling van de European Principles of Insolvency Law ten aanzien
van Reversal of juridical acts uitgewerkt en toegelicht. Een dergelijke uitgewerk-
te regeling heeft ten eerste als doel het centrale argument dat hier ontwikkeld
wordt kracht bij te zetten; ook hier kan gesteld worden ‘the proof of the pudding
is in the eating’. Getoond wordt hoe per vorm van benadeling een dergelijke geob-
jectiveerde regeling als geheel eruit zou zien. Verder kan deze uitgewerkte rege-
ling instrumenteel zijn om de rechtsstelsels van de onderzochte landen op elkaar
af te stemmen en om op termijn tot een Europese regeling terzake te komen.

1.4 Drie basisvormen van schuldeisersbenadeling

Om tot een vergelijking van de onderzochte landen te kunnen komen, dient een
onderscheid tussen vormen van benadeling gemaakt te worden. Het is niet moge-
lijk eenvoudigweg een Duitse, een Engelse en een Nederlandse bepaling naast
elkaar te zetten en de normen in de verschillende artikelen te vergelijken. Men
vergelijkt dan normen zonder dat deze normen op dezelfde gevallen zien.

De volgende drie hoofdvormen van benadeling worden onderscheiden, waarbij
telkens twee subvormen kunnen worden geïdentificeerd:

1) Inbreuk op integriteit van verhaalsvermogen
Handelingen die, al dan niet samengenomen, nadelig zijn voor de schuldenaar
zelf en daarmee in een latere insolventieprocedure nadelig zijn voor diens
schuldeisers. Twee subvormen kunnen worden geïdentificeerd:
a. Handelingen om niet of met een waardeverschil.
b. Handelingen zonder waardeverschil die middellijk ten gevolge hebben dat

de verhaalsmogelijkheden worden verminderd.

2) Doorbreking paritas creditorum
Handelingen waarbij de schuldenaar een bestaande schuld inlost of daartoe
zekerheid stelt. Doordat een actief wordt aangewend om een bestaande schuld
te voldoen, is de handeling voor de schuldenaar zelf vermogensneutraal. Door
de aanwending van het actief voor de voldoening van een bepaalde schuldei-
ser, worden de achterblijvende schuldeisers benadeeld. Twee subvormen kun-
nen worden geïdentificeerd:
a. Voldoening of zekerheidstelling op een andere wijze of een ander tijdstip

dan waartoe de schuldenaar is gehouden.
b. Voldoening of zekerheidstelling op een wijze en tijdstip als waartoe de

schuldenaar is gehouden.
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3) Benadeling door een dubbele opstelling van aandeelhouders
Aandeelhouders kunnen door een dubbele opstelling schuldeisers benadelen.
Twee subvormen kunnen worden geïdentificeerd:
a. De aandeelhouder financiert de vennootschap niet met kapitaal maar met

leningen en bedingt hier mogelijk zekerheden voor.
b. De aandeelhouder stelt zich garant jegens bepaalde schuldeisers van de

vennootschap en de vennootschap voldoet voorafgaand aan de insolven-
tieprocedure (juist) de schulden waar de aandeelhouder zich sterk voor
heeft gemaakt.

De waarde van deze driedeling is niet beperkt tot het vereenvoudigen van rechts-
vergelijking. Deze drie vormen van benadeling van schuldeisers hebben elk hun
eigen dynamiek c.q. kennen hun eigen specifieke belangenconflicten en vergen
daarmee ook bij de beoordeling van de uiteindelijke toelaatbaarheid een andere
norm. Zoals nog gezien zal worden, leidt het veronachtzamen van het onderscheid
tussen deze vormen van benadeling tot onduidelijkheid en rechtsonzekerheid. Het
recht is gebaat bij helder afgebakende normen. Zodra deze uiteenlopende geval-
len (zelfs ten dele) onder één norm worden gebracht, valt te constateren dat deze
norm open en veelal onduidelijk wordt.20

Deze drie onderscheiden vormen van benadeling worden in § 1.4.1 tot en met 
§ 1.4.3 nader toegelicht. De derde vorm van benadeling is eenvoudig te scheiden
van de eerste twee en de afbakening van deze gevallen leidt niet tot veel proble-
men. Het onderscheid tussen benadeling doordat een inbreuk wordt gemaakt op
de integriteit van het verhaalsvermogen enerzijds en benadeling doordat de pari-
tas creditorum wordt doorbroken anderzijds is aanzienlijk gecompliceerder. Het
onderscheid tussen deze twee vormen van benadeling is van groot belang21 en zal
in § 1.4.2.4 worden toegelicht.

20 Illustratief in dit verband is de regeling die de commissie Kortmann heeft opgesteld in 3.2.5 VO ten aanzien
van verplichte rechtshandelingen. In de Toelichting op het Voorontwerp wordt duidelijk dat de commissie zich
onvoldoende heeft afgevraagd voor welke gevallen zij een regeling beoogde op te stellen. Zie § 4.2.4.

21 In de Legislative Guide on Insolvency Law wordt in de introductie ten aanzien van het leerstuk van verhaals-
benadeling (daar avoidance provisions) hetzelfde onderscheid gehanteerd. Uncitral, Legislative Guide on
Insolvency Law, p. 135: ‘These effects include reducing the net worth of the debtor (e.g. by gifting of its assets
or transferring or selling assets for less than fair commercial value); or upsetting the principle of equal shar-
ing between creditors of the same rank (e.g. by payment of a debt to a particular unsecured creditor or grant-
ing a security interest to a creditor who is otherwise unsecured when other unsecured creditors remain unpaid
and unsecured).’ Uncitral bereidt een derde deel van de Legislative Guide on Insolvency Law voor, welke deel
moet gaan zien op de insolventie van groepen van rechtspersonen. In de voorbereidende rapporten wordt het
volgende opgemerkt ten aanzien van de aantastbaarheid van handelingen. ‘The purpose of avoidance provisions
as among enterprise group members is: (a) To ensure the integrity of the insolvency estates of two or more
enterprise group members subject to insolvency proceedings; (b) To ensure the equitable treatment of creditors
of enterprise group members, both internal and external to the group; (c) To establish clear rules for the cir-
cumstances in which transactions occurring between members of the same enterprise group prior to the com-
mencement of insolvency proceedings involving the assets of enterprise group members may be considered
injurious and therefore subject to avoidance; and (d) To facilitate the recovery of money or assets from per-
sons, including group members, involved in transactions that have been avoided.’ (Uncitral, Working Group V,
36th session, p. 9, www.uncitral.org/uncitral/en/commission/working_groups/5Insolvency.html).

Hoofdstuk 1 9



Deze driedeling strekt er mede toe te bezien welke doelen met het leerstuk wor-
den nagestreefd. Het overkoepelende en gemeenschappelijke doel van de aantast-
baarheid van handelingen wegens schuldeisersbenadeling is het tegengaan van
benadeling van schuldeisers. Afhankelijk van de vorm van benadeling, kunnen
nog nadere doelen worden geïdentificeerd.

Het achterhalen van de doelen die met een leerstuk worden nagestreefd is veelal
problematisch. Rechtsregels vormen de weerslag van een belangenafweging,22 een
belangenafweging tussen het doel van de rechtsregel en de daarmee botsende
belangen. De rechtsregel zelf bevat slechts het resultaat van deze afweging zonder
nog expliciet het doel en de botsende belangen te vermelden. De bepalingen ten
aanzien van de aantastbaarheid van handelingen wegens schuldeisersbenadeling
vormen hierop geen uitzondering. De aandacht in de Nederlandse literatuur is
voornamelijk gericht op de door de wetgever geformuleerde criteria en de aan-
dacht voor de achterliggende doelen en botsende belangen is daarbij zeer
beperkt.23 Dit is te betreuren omdat de interpretatie van wettelijke criteria steeds
dient te geschieden tegen de achtergrond van zowel de doelen van het leerstuk als
de belangen waarmee deze doelen botsen.

Opvallend aan zowel de Nederlandse faillissementspauliana, als de Duitse
Insolvenzanfechtung als het Engelse recht ten aanzien van antecedent transac-
tions, is dat ook de respectievelijke wetgevers maar beperkt aandacht besteden aan
het doel van de bepalingen. Het algemene beeld dat opdoemt bij de bestudering
van de wetsgeschiedenis van de verschillende landen, is dat bepaalde regels reeds
bestonden en dat deze op onderdelen niet voldeden en daarom ook op onderdelen
aanpassing behoefden. Zo stelt Goode ten aanzien van het leerstuk van antecedent
transactions en de wijzigingen daarin bij het tot stand komen van de Insolvency
Act 1986 het volgende:

‘The fact is that every ground of avoidance in the Insolvency Act is derived
from earlier legislation and each ground has been individually modified at dif-
ferent times but without any attempt to rework the avoidance provisions into a
coherent whole.’24

22 Zie in deze zin over bevrijdende verjaring R.P.J.L. Tjittes, ‘Bevrijdende verjaring: van rechtszekerheid naar bil-
lijkheid’, WPNR 2002/6472, p. 53. Zie voor een analyse van het onderscheid tussen het doel van een regeling
en de rechtvaardiging van een regeling, J.L. Smeehuijzen, De bevrijdende verjaring (diss.  Amsterdam VU),
2008, p. 22.

23 G. van Dijck, Pauliana, Mon. BW B4, Deventer: Kluwer 2008, p. 7: ‘Er is weinig theorievorming over de vraag
welke belangen de pauliana dient. Ook bestaan nauwelijks gegevens met betrekking tot de vraag in hoeverre
deze belangen ook daadwerkelijk worden gediend. Meestal blijft het bij de constatering dat de schuldenaar zijn
schuldeisers niet mag benadelen, dat de paritas creditorum moet worden gehandhaafd, of dat er zoveel moge-
lijk moet worden verdeeld volgens het wettelijke preferentiestelsel.’

24 Zie R.M. Goode, Principles of Corporate Insolvency Law, Londen: Sweet & Maxwell 2005, p. 413.
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Hoewel de wijzigingen in het Duitse recht ten aanzien van de Insolvenzanfechtung
(tot dan toe Konkursanfechtung geheten) in 1994 aanzienlijk zijn geweest, is het
toch voornamelijk een aanpassing en aanscherping van reeds bestaande wetgeving
geweest. Zie bijvoorbeeld expliciet de Regeringstoelichting:

‘Als Kernstück auch der neuen Regelung werden die vier Haupttatbestände der
geltenden Konkursanfechtung im Grundsatz beibehalten. (…) Da das geltende
Recht der Konkursanfechtung nach allgemeiner Auffassung die ihm vom
Gesetzgeber zugedachte Aufgabe nur unvollkommen erfüllt hat, werden wich-
tige Änderungen vorgenommen, deren gemeinsames Ziel es ist, das
Anfechtungsrecht wirksamer auszugestalten.’25

Vergeleken met de Duitse en de Engelse wetgeving, besteedt de Nederlandse par-
lementaire geschiedenis van 1896 relatief veel aandacht aan de grondslagen en
uitgangspunten van de faillissementspauliana.26 Dit kan echter niet gezegd worden
van het Voorontwerp voor een nieuwe insolventiewet.27 Hoewel de voorgestelde
wijziging van de faillissementspauliana in het Voorontwerp wel als een van de
belangrijkste wijzigingen in het Voorontwerp wordt gezien, besteedt de commis-
sie Kortmann weinig aandacht aan de grondslagen van de Nederlandse faillisse-
mentspauliana. Artikel 42 Fw ten aanzien van onverplichte rechtshandelingen
blijft inhoudelijk vrijwel gelijk en de voorgestelde uitbreiding van artikel 47 Fw
ten aanzien van verplichte rechtshandelingen wordt slechts zeer kort gemoti-
veerd.28 Ook ten aanzien van het Voorontwerp voor een nieuwe insolventiewet
geldt dat de commissie Kortmann geen nieuwe theorieën heeft ontwikkeld, maar
heeft volstaan met een renovatie van het bestaande recht.29

Door deze wijze van wetgeving, waarbij wetgeving continu het karakter van repa-
ratie- en renovatiewetgeving heeft, wordt weinig inzicht geboden in het doel van
de regels. Toch zijn wel degelijk doelen te identificeren die helpen bij het bepalen
van het toepassingsgebied en de interpretatie van de verschillende criteria. De ver-
schillende doelen zullen per vorm van benadeling besproken worden.

25 M. Balz en H.G. Landfermann, Die neuen Insolvenzgesetze, Düsseldorf: IDW-Verlag 1995, p. 227.
26 Zie W.F. van der Feltz, Geschiedenis van de Wet op het Faillissement en de Surséance van Betaling, Haarlem:

De Erven F. Bohn 1896, p. 432-458. Zie § 4.2.1.1 en § 4.2.2.1.
27 Zie voor een kritische beschouwing van de Toelichting op het Voorontwerp § 4.2.4.
28 De kern van de toelichting is de volgende, zie Voorontwerp, Toelichting, p. 222: ‘De strekking van deze bepa-

ling is gedrag tegen te gaan waardoor een bepaalde schuldeiser zich in strijd met de redelijkheid en billijkheid
aan de concursus creditorum probeert te onttrekken. Dit is immers de situatie die een ordelijke afwikkeling
onder leiding van een bewindvoerder rechtvaardigt. Indien de schuldenaar en de schuldeiser ervan uit mogen
gaan dat de insolventverklaring een kwestie van tijd is, moet voorkomen worden dat de schuldeiser zichzelf nog
even vlak voor het – al dan niet georkestreerde – verzoek tot insolventverklaring in een betere positie manoeu-
vreert.’

29 Zie Voorontwerp, Toelichting, p. 136: ‘Het voorontwerp is geen uitvloeisel van nieuwe theorieën. Het kan wor-
den gekarakteriseerd als een grondige renovatie, inclusief aanvullingen.’
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1.4.1 Eerste vorm van benadeling: inbreuk op integriteit verhaals-
vermogen

De eerste vorm van benadeling wordt gevormd door handelingen die nadelig zijn
voor de schuldenaar zelf en in een latere insolventieprocedure daarmee nadelig
zijn voor diens schuldeisers. Deze vorm van benadeling van schuldeisers zal
steeds omschreven worden als benadeling door inbreuk op de integriteit van het
verhaalsvermogen.30

Hieronder worden in § 1.4.1.1 en § 1.4.1.2 twee subvormen van inbreuken op de
integriteit van het verhaalsvermogen onderscheiden, te weten:
a. Handelingen om niet of met een waardeverschil.
b. Handelingen zonder waardeverschil die middellijk ten gevolge hebben dat de

verhaalsmogelijkheden worden verminderd.
In § 1.4.1.3 wordt bezien welke doelen kunnen worden nagestreefd met de aan-
tastbaarheid van handelingen die een inbreuk maken op de integriteit van het ver-
haalsvermogen.

1.4.1.1 Eerste subvorm: handelingen om niet of met significant waarde-
verschil

De eerste vorm van inbreuken op de integriteit van het verhaalsvermogen is de
meest aansprekende en betreft handelingen om niet of handelingen met een signi-
ficant waardeverschil. Het schoolvoorbeeld van een handeling die leidt tot schuld-
eisersbenadeling is de verkoop van een auto onder de waarde aan een familielid
vlak voor insolventverklaring. Een auto met een waarde van € 50.000 wordt bij-
voorbeeld voor € 20.000 verkocht. Het betreft hier een handeling die in de eerste
plaats nadelig is voor de schuldenaar zelf. Indien de schuldenaar insolvent ver-
klaard wordt, komt het nadeel voor rekening van zijn schuldeisers. Hetzelfde geldt
voor een schenking verricht door de schuldenaar. In deze gevallen komt de vrij-
gevigheid van de schuldenaar, dan wel het waardeverschil in de transactie, ten
laste van zijn schuldeisers.

1.4.1.2 Tweede subvorm: middellijke benadeling
Nu zijn er vele manieren waarop de schuldenaar de integriteit van zijn vermogen
kan aantasten. Schenkingen en handelingen met een waardeverschil zijn de dui-
delijkste voorbeelden. De integriteit van het vermogen kan echter ook aangetast
worden door handelingen waarbij de handeling zelf niet een waardeverschil ver-
toont. Hierbij valt als theoretisch voorbeeld te noemen het geval waarin de schul-
denaar beseft dat zijn insolventverklaring onvermijdelijk is en besluit al zijn actief

30 Uncitral, Legislative Guide on Insolvency Law, hanteert de term ‘integriteit van het vermogen’ ook, kennelijk
ter onderscheiding van die handelingen die de paritas creditorum doorbreken. Uncitral, Legislative Guide on
Insolvency Law, p. 136: ‘Provisions dealing with avoidance powers are designed to support these collective
goals, ensuring that creditors receive a fair allocation of an insolvent debtor’s assets consistent with estab-
lished priorities and preserving the integrity of the insolvency estate.’
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te liquideren voor een groot feest. De wederpartij die de goederen koopt, weet van
het doel van de transactie en krijgt meteen een uitnodiging voor het feest. Indien
daags na het feest een bewindvoerder wordt aangesteld, is al het actief verdwenen.
Men kan de verschillende handelingen samennemen en oordelen dat deze hande-
lingen benadelend voor de schuldenaar zelf zijn geweest en dat de schuldenaar
hiermee de integriteit van zijn vermogen heeft aangetast. Hoewel de handeling
met de koper van de activa niet een handeling met een waardeverschil is geweest,
kan men toch oordelen dat de handeling de integriteit van het vermogen van de
schuldenaar heeft aangetast. Hiermee is nog niet gezegd dat dergelijke handelin-
gen ook aantastbaar zouden moeten zijn.

1.4.1.3 Doelen tegengaan eerste vorm van benadeling
Wat is het doel dat wordt nagestreefd met de aantastbaarheid van handelingen die
een inbreuk maken op de integriteit van het verhaalsvermogen? Een eerste doel
kan gevonden worden in de rechtvaardigheid in een concreet geval. Gezien zal
worden dat de drie onderzochte regimes alle drie aparte regels kennen voor schen-
kingen verricht door de schuldenaar. Het doel is het ongedaan maken van de
bevoordeling van de wederpartij ten koste van de gezamenlijke schuldeisers. De
onwenselijkheid van deze handelingen wordt treffend verwoord door de regel:
‘One should be just, before being generous’.31 Dezelfde gedachte geeft aan waar-
om het niet alleen ongewenst is dat een schuldenaar schenkingen verricht tegen de
achtergrond van de latere insolventieprocedure, maar ook dat hij goederen onder
hun waarde vervreemdt. Ook dan wordt een voordeel aan de wederpartij toebe-
deeld waarvan de gevolgen door de schuldeisers worden gedragen en waardoor de
mogelijkheden van de schuldenaar om zijn verplichtingen na te komen (verder)
afnemen.

De bescherming van de integriteit van het vermogen van de schuldenaar dient ech-
ter nog een ander doel dan enkel het ongedaan maken van de bevoordeling van de
wederpartij. De ratio van de bescherming van de integriteit van het vermogen van
de schuldenaar raakt de basis van het handelsverkeer. Het fundamentele uitgangs-
punt van ons vermogensrecht is dat de schuldenaar met zijn gehele vermogen
instaat voor zijn schulden. In Nederland is dit uitgangspunt gecodificeerd in arti-
kel 3:276 BW. Het leerstuk van aantastbaarheid van handelingen wegens schuld-
eisersbenadeling bepaalt vervolgens dat de schuldenaar niet, geconfronteerd met
zijn mogelijke insolventie, zijn vermogen willens en wetens kan wijzigen in die

31 Zie ten aanzien van deze regel, R.C. Clark, ‘The duties of the corporate debtor to its creditors’, Harvard Law
Review 1977, p. 510: ‘The ideal can be captured by a cliche: be just before you are generous. The debtor has
a moral duty in transferring his property to give primacy to so-called legal obligations, which are usually the
legitimate, conventional claims of standard contract and tort creditors, as opposed to the interests of self, fam-
ily, friends, shareholders, and shrewder or more powerful bargaining parties.’ Deze maxime is ook terug te
vinden in het Cork report p. 274 (daar echter ten aanzien van de voorlopers van het huidige artikel 423 IA en
niet algemeen gesteld): ‘This enables the court to set aside a disposal of his property made with intent to
defraud his creditors. The principle on which the Statute of Elizabeth I proceeded, and now section 172, is that
persons must be just before they are generous and that debts must be paid before gifts can be made.’
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zin dat schuldeisers geen of minder verhaal hebben. Armour stelt hierover ten aan-
zien van handelingen gericht op het bewust bemoeilijken of verhinderen van ver-
haal:

‘The ability of the creditor to enforce against the debtor’s assets in lieu of
repayment is fundamental to a basic debt contract. Were it to be permissible for
debtors deliberately to hinder such enforcement attempts, potential creditors
would become much less willing to advance funds, to the general detriment of
commerce.’32

Zo kan men oordelen dat het leerstuk van schuldeisersbenadeling nog een ander
doel dient dan enkel het ongedaan maken van de bevoordeling van een wederpar-
tij ten nadele van de gezamenlijke schuldeisers. De regels ten aanzien van schuld-
eisersbenadeling maken het meer in het algemeen (mede) mogelijk dat schuldei-
sers hun legitieme afspraken kunnen effectueren.33

1.4.2 Tweede vorm van benadeling: doorbreking paritas creditorum

Een tweede wijze van benadeling van schuldeisers betreft handelingen die de pari-
tas creditorum doorbreken. Het gaat hier om handelingen waardoor een bestaan-
de schuldeiser voldaan wordt of in een betere positie komt dan waarin deze ver-
keerd zou hebben zonder de handeling. In Engeland en Amerika spreekt men in
deze gevallen van preferences: de schuldenaar bevoordeelt (prefereert) een
schuldeiser boven andere schuldeisers. Kenmerkend van deze handelingen is dat
deze voor de schuldenaar zelf niet benadelend zijn. Een bestaande schuld wordt
ingelost door aanwending van een bestaand actief. Balanstechnisch verandert het
eigen vermogen van de schuldenaar niet.34 De betaling van een schuld aan een
schuldeiser leidt tot benadeling van de overige schuldeisers indien niet voldoende
actief voorhanden is of overblijft om alle schuldeisers te voldoen.

Handelingen die een inbreuk maken op de paritas creditorum hebben gemeen dat
het een handeling van de schuldenaar met een reeds bestaande schuldeiser betreft,
welke handeling als gevolg heeft dat er minder overblijft voor de overige schuld-

32 J. Armour, ‘Transactions Defrauding Creditors’, in: J. Armour en H. Bennet (red.), Vulnerable Transactions in
Corporate Insolvency, Oregon: Hart Publishing 2003, p. 99.

33 Van Dijck plaatst vraagtekens bij het aannemen dat het leerstuk van verhaalsbenadeling een algemeen belang
dient. Zie van Dijck (met verwijzingen, G. van Dijck, De Faillissementspauliana. Revisie van een relict (diss.
Tilburg), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2006, p. 111): ‘Het idee dat het algemene belang gediend is bij het
tegengaan van ongeoorloofd gedrag veronderstelt dat een zekere preventieve werking uitgaat van een instru-
ment als de faillissementspauliana. Of, en zo ja, in hoeverre die preventieve werking bestaat is moeilijk te zeg-
gen. Onderzoek hiernaar toont aan dat van een regel soms wel en soms geen of nauwelijks preventieve werking
uitgaat. Omdat er geen gegevens voorhanden zijn om te concluderen of van een faillissementspauliana zo’n
werking uitgaat, kan niet met zekerheid worden gezegd dat zo’n instrument het algemeen belang dient.’

34 De complicatie dat een schuldeiser ook op de valreep kan worden voldaan uit een rekening met een debetstand,
wordt niet zelfstandig belicht. Men zou kunnen oordelen dat hier geen benadeling van schuldeisers plaatsvindt.
Eén schuldeiser wordt voldaan ten laste van een andere schuldeiser. In het Duitse recht worden dergelijke be-
talingen in de regel als benadelend beschouwd, hetgeen mij een juiste benadering lijkt.
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eisers. Ten aanzien van de gevallen waarin een inbreuk wordt gemaakt op de pari-
tas creditorum kan een onderverdeling in twee subvormen worden gemaakt:
a. Voldoening of zekerheidstelling op een andere wijze of een ander tijdstip dan

waartoe de schuldenaar is gehouden.
b. Voldoening of zekerheidstelling op een wijze en tijdstip als waartoe de schul-

denaar is gehouden.
In § 1.4.2.1 en § 1.4.2.2 worden deze twee subvormen nader uitgewerkt. In 
§ 1.4.2.3 wordt bezien welke doelen kunnen worden nagestreefd met de aantast-
baarheid van handelingen die een inbreuk maken op de paritas creditorum. 
§ 1.4.2.4 bespreekt vervolgens het onderscheid tussen benadeling door een
inbreuk op de integriteit van het verhaalsvermogen (uitgewerkt in de vorige para-
graaf) en benadeling door een doorbreking van de paritas creditorum.

1.4.2.1 Eerste subvorm: voldoening anders dan waartoe gehouden
Schulden kunnen voldaan worden op een andere wijze of een eerder tijdstip dan
aanvankelijk was overeengekomen. Indien de schuldenaar later insolvent wordt
verklaard krijgen dergelijke afwijkende wijzen van voldoening snel een verdacht
karakter.

Een duidelijk geval van een handeling waarbij de schuldeiser weliswaar een pres-
tatie ontvangt maar op een andere wijze dan waarop deze schuldeiser aanspraak
kon maken, vormt de inbetalinggeving. Bij een inbetalinggeving wordt een schuld
niet voldaan door de betaling van een geldsom, maar door de overdracht van een
goed. Een leverancier neemt voor openstaande facturen bijvoorbeeld genoegen
met de overdracht van een schilderij in plaats van de eerder overeengekomen be-
taling van een geldsom. Kenmerkend van deze handelingen is dat deze in begin-
sel niet nadelig zijn voor de schuldenaar zelf. Een bestaande schuld wordt inge-
lost door aanwending van een bestaand actief. 

1.4.2.2 Tweede subvorm: voldoening waartoe gehouden
Ook indien de schuldenaar een schuldeiser voldoet op een tijdstip en een manier
waartoe hij gehouden is kan gesproken worden van een doorbreking van de pari-
tas creditorum. De schuldeiser krijgt zijn vordering volledig voldaan terwijl de
achterblijvende schuldeisers in de regel niets of slechts een beperkt percentage op
hun vordering ontvangen. Een voldoening waartoe de schuldenaar is gehouden
leidt weliswaar niet tot benadeling van de schuldenaar, maar wel tot benadeling
van de achterblijvende schuldeisers.

Bij de voldoening waartoe de schuldenaar is gehouden, dient in de eerste plaats
gedacht te worden aan de betaling van een opeisbare schuld waar betaling is over-
eengekomen. Echter ook de overdracht van een goed of het vestigen van een
beperkt recht kan als zodanig hebben te gelden indien dit reeds eerder was over-
eengekomen.
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1.4.2.3 Doelen tegengaan tweede vorm van benadeling

1.4.2.3.1 Gelijke verdeling
Wat is het doel dat wordt nagestreefd met het aantasten van handelingen in strijd
met de paritas creditorum in een latere insolventieprocedure? Men zou kunnen
oordelen dat een gelijke verdeling onder de schuldeisers van het vermogen van de
schuldenaar een doel op zichzelf is en dat handelingen die hier een inbreuk op
maken onder omstandigheden met aantastbaarheid bedreigd moeten worden. Het
streven crediteuren gelijk te behandelen kan echter slechts beperkt de aantast-
baarheid van handelingen verklaren.

Een basaal uitgangspunt van insolventierecht is dat alle schuldeisers pro rata hun
vordering delen in het geliquideerde vermogen van de schuldenaar, behoudens
wettelijke uitzonderingen. De wettelijke uitzonderingen in het Nederlandse,
Duitse en Engelse recht zijn echter zo talrijk en dermate ingrijpend, dat de gelijk-
heid van de concurrente crediteuren er meestal enkel uit bestaat dat deze niets krij-
gen. Door het recht van separatisme van zekerheidsgerechtigden kunnen de zeker-
heidsgerechtigden hun vordering buiten de formele insolventieprocedure met
voorrang op de goederen bezwaard met het zekerheidsrecht verhalen. Hierdoor
wordt reeds het overgrote deel van het actief van de schuldenaar buiten de verde-
ling gehouden. Dat de bewindvoerder omvangrijk actief vrij van zekerheidsrech-
ten in de boedel aantreft vormt reeds een uitzonderingssituatie. Het onbezwaarde
actief komt echter ook nog niet toe aan de concurrente crediteuren. De concur-
rente crediteuren krijgen immers pas iets betaald nadat de boedelcrediteuren en de
preferente schuldeisers volledig zijn voldaan.

Vanwege de vele wettelijke uitzonderingen op de gelijkheid van crediteuren en de
praktijk waarin de concurrente crediteuren in de regel geen uitkering of slechts
een uitkering van enkele procenten ontvangen, spreekt Mokal van de Myth of Pari
Passu, oftewel de Mythe van de Paritas Creditorum. Het is veelal niet de
gelijkheid van crediteuren, oftewel de paritas creditorum, die in het geding is bij
de bevoordeling van één crediteur boven de andere crediteuren, maar meestal
enkel een verstoring van de wettelijke rangorde. Men zou zelfs kunnen zeggen dat
de bepalingen die prestaties aan individuele schuldeisers met aantasting
bedreigen, niet de paritas creditorum beschermen, maar juist de wettelijke
inbreuken daarop. Zo schrijft Mokal:

‘The avoidance provisions serve to preserve pari passu distribution to no
greater an extent than they serve to preserve distribution to say, preferential
claimants. The reverse is in fact the case, since, as noted, these provisions con-
tinue to guard non-pari passu elements of the distribution scheme in those
majority of proceedings where nothing will go pari passu.’35

35 R.J. Mokal, Corporate Insolvency Law, Theory and Application, Oxford: Oxford University Press 2005, p. 328.
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De vraag naar de wettelijke voorrechten kleurt in belangrijke mate de werking van
het leerstuk van aantasting van handelingen wegens schuldeisersbenadeling. Een
concurrente crediteur die hangende een aanvraag tot formele insolventverklaring
betaald krijgt en wordt aangesproken, zal in de regel niet het verwijt gemaakt kun-
nen worden dat hij zijn gelijke crediteuren heeft benadeeld. Hem kan niet worden
voorgehouden dat hij het ontvangen bedrag moet terugbetalen omdat op die
manier hij tezamen met de overige crediteuren daar dan gelijk in kan delen. Het
verwijt zal zijn dat hij een betaling in ontvangst heeft genomen, waarop hij welis-
waar aanspraak had, maar gezien de naderende insolventie toch van af had moe-
ten zien. Hij zal dit nu moeten terugbetalen en zal in veel gevallen niets van het
bedrag terugzien. Hij zal in de regel moeten toezien hoe eerst de boedelschuldei-
sers en dan de preferente schuldeisers voldaan worden. Het verwijt is dan ook dat
hij zich heeft onttrokken aan de wettelijke rangorde, die pas met het faillissement
zijn volle werking krijgt en niet zozeer dat hij zich heeft onttrokken aan de pari-
tas creditorum.

Hoewel het argument van de rechtvaardigheid van een gelijke verdeling een zeke-
re zeggingskracht heeft en als een van de doelen beschouwd kan worden voor de
aantastbaarheid van handelingen in strijd met de paritas creditorum, valt ook veel
op dit argument af te dingen. Hiermee komt de vraag op of een rechtvaardige ver-
deling alleen voldoende de werking verklaart van die bepalingen die de wettelijke
rangorde bewaken of dat nog andere doelen worden nagestreefd.

1.4.2.3.2 Hogere opbrengsten, lagere kosten en bevorderen work out
De creditors’ bargain theory, als ontwikkeld door Jackson en Baird,36 biedt een
analyse die duidelijk maakt dat met de aantastbaarheid van handelingen die een
inbreuk maken op de wettelijke rangorde, nog andere doelen kunnen worden nage-
streefd dan enkel een rechtvaardige verdeling in een concreet geval.37

De creditors’ bargain theory beschouwt insolventie als een common pool pro-
blem.38 Er zijn meerdere gerechtigden tot het vermogen van de insolvente schul-
denaar, waarbij er onvoldoende is om alle schuldeisers volledig te voldoen. De
creditors’bargain theory neemt als uitgangspunt dat indien schuldeisers onderling
in vrijheid zouden overleggen over de toepasselijke regels voor het geval hun
schuldenaar insolvent zou worden, zij tot een collectieve procedure zouden beslui-
ten. Het belangrijkste argument daarvoor is dat een dergelijke collectieve proce-

36 T.H. Jackson, ‘Bankruptcy, non-bankruptcy entitlements, and the creditors’ bargain’, Yale Law Review 1982, p.
857-907, D.G. Baird en T.H. Jackson, ‘Corporate Reorganizations and the Treatment of Diverse Ownership
Interests: A comment on Adequate Protection of secured Creditors in Bankruptcy’, University of Chicago Law
Review 1984/51. D.G. Baird en T.H. Jackson, ‘Fraudulent conveyance law and its proper domain’, Vanderbilt
Law Review 1985/38, p. 829-855 en T.H. Jackson, The Logic and Limits of Bankruptcy Law, 1986. Zie voor
een algemene uiteenzetting van de creditors’ bargain theory G.D. Hoekstra, ‘De spanning tussen het maat-
schappelijk belang en het gezamenlijk belang bezien in het licht van de creditors’ bargain’, TvI 2005/2. 

37 Zie hierover ook Van Dijck, De Faillissementspauliana. Revisie van een relict, p. 114.
38 Zie Jackson, The Logic and Limits of Bankruptcy Law, p. 7-19.
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dure in totaal meer zal opbrengen dan wanneer iedere schuldeiser zijn eigen
belang probeert te behartigen.39

Niet alleen levert een collectieve verdeling naar aangenomen wordt meer op, ook
zou zij goedkoper zijn. Aangenomen moet worden dat wanneer alle individuele
schuldeisers zelf hun belangen zouden willen behartigen de strijd van allen tegen
allen, makkelijk zou kunnen ontaarden in een kostbare procedure van allen tegen
allen. Ook beperkt een collectieve procedure, zo wordt wel betoogd, de kosten die
individuele schuldeisers maken om hun schuldenaar in de gaten te houden, de
zogenoemde monitoring costs.40 Bij het ontbreken van een collectieve procedure
zullen schuldeisers onevenredig veel middelen besteden aan het houden van toe-
zicht om te voorkomen dat andere crediteuren zich eerder op het aanwezige actief
zullen verhalen.

Wil een collectieve procedure mogelijk zijn, dan dient wel een regeling te bestaan
om te voorkomen dat de strijd van allen tegen allen zich verplaatst naar de peri-
ode vlak voor insolventverklaring.41 Voor zover partijen in het creditors’ bargain
model besluiten tot een collectieve procedure, zullen zij ook overeenkomen dat
vanaf een bepaald punt in tijd schuldeisers niet meer onaantastbaar individueel
voldaan kunnen worden. Jackson:

‘Preference law is best viewed as a solution to this replication of the common
pool problem that results from strategic planning in the prebankruptcy period.
Preference law, therefore, is essentially a transitional rule designed to prevent
individual creditors from opting out of the collective proceedings once that
event becomes likely.’42

39 Jackson, The Logic and Limits of Bankruptcy Law, p. 14: ‘Does that advantage exist in the case of credit? When
dealing with businesses, the answer, at least some of the time, would seem to be ‘yes’. The use of individual
creditor remedies may lead to a piecemeal dismantling of a debtor’s business by the untimely removal of nec-
essary operating assets. To the extent that a non-piecemeal collective process (whether in the form a liquida-
tion or reorganization) is likely to increase the aggregate value of the pool of assets, its substitution for indi-
vidual remedies would be advantageous to the creditors as a group. This is derived from the commonplace
notion: that a collection of assets is sometimes more valuable than the same assets would be if spread to the
winds. It is often referred to as the surplus of a going-concern value over a liquidation value.’ Zie in deze zin
ook Uncitral, Legislative Guide on Insolvency Law, p. 136: ‘It is a generally accepted principle of insolvency
law that collective action is more efficient in maximizing the assets available to creditors than a system that
leaves creditors free to pursue their individual remedies and that it requires all like creditors to receive the
same treatment.’

40 Jackson, The Logic and Limits of Bankruptcy Law, p. 16. Zie kritisch ten aanzien van dit argument N.W.M. van
den Heuvel, Zekerheid en Voorrang (diss. Tilburg), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2004, p. 115-131 en
Van Dijck, Faillissementspauliana, p. 114-115.

41 Jackson, The Logic and Limits of Bankruptcy Law, p. 122: ‘The irony is that this kind of action replicates the
problem bankruptcy law was designed to solve: pursuit of individual interest may leave the group of creditors
worse off. Because bankruptcy’s solution to the common pool problem involves a change in the rules of the col-
lection game, it may reintroduce the original problem.’

42 Jackson, The Logic and Limits of Bankruptcy Law, p. 125. Zie ook Jackson, ‘Avoiding powers in bankruptcy’,
Stanford Law Review 1984/36, 725 e.v.
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De meerwaarde van een collectieve procedure, en dan met name de regels die de
wettelijke rangorde van schuldeisers beschermen, is niet noodzakelijk beperkt tot
de formele insolventieprocedure zelf en de periode daaraan voorafgaand. Het
inperken van de vrijheid van individuele schuldeisers om nog betaling af te dwin-
gen zou, zo wordt wel betoogd, er ook toe kunnen leiden dat schuldeisers de schul-
denaar minder snel en minder agressief benaderen. Regels die relatief makkelijk
in aantastbaarheid van betalingen aan individuele crediteuren voorzien, zouden als
resultaat kunnen hebben dat schuldeisers minder hard op betaling aandringen
omdat deze slechts in een aantastbare voldoening zou resulteren.43 Hierdoor zou-
den de overlevingskansen van bedrijven in moeilijkheden mogelijk toenemen.44

Tegen dit laatste argument zou ingebracht kunnen worden dat regels die betalin-
gen te makkelijk aantastbaar maken, juist het tegenovergestelde effect zouden
kunnen hebben. Het gevolg van een ruime aantastbaarheid zou kunnen zijn dat
bepaalde crediteuren zich nog veel eerder terugtrekken, omdat zij weten dat wat
zij later nog zullen ontvangen, in ruime mate aantastbaar is.45

43 Zie bijvoorbeeld het IMF rapport dat het bevorderen van informal work outs als een mogelijk doel noemt.
International Monetary Fund, ‘Orderly & Effective Insolvency Procedures; Key issues’, Washington DC, 1999,
p. 25: ‘In addition, strong avoidance rules may, in some cases, assist the debtor in its out-of-court negotiations
since it creates a disincentive for a single creditor to take legal action to obtain an advantage, thereby facili-
tating collective creditor action.’ Zie in dezelfde zin Uncitral, Legislative Guide on Insolvency Law, p. 136:
‘Transactions are typically made avoidable in insolvency (...) in some States, to create a framework for encour-
aging out-of court settlement-creditors will know that last-minute transactions or seizures of assets can be set
aside and therefore will be more likely to work with debtors to arrive at workable settlements without court
intervention.’

44 Zie ten aanzien van het belang van regels voor een collectieve procedure voor het vermijden van een race van
allen tegen allen die onnodig de insolventie en de opsplitsing van de schuldenaar ten gevolge heeft, T.H.
Jackson, ‘Bankruptcy, non-bankruptcy entitlements, and the creditors’ bargain’, Yale Law Review 1982, p. 862-
863: ‘Each creditor, unless assured of the other’s cooperation, has an incentive to take advantage of individu-
al collection remedies, and to do so before the other creditor acts. Unless each creditor individually attempts
to “beat out” the other, that creditor will fare worse than the other. Yet this race not only creates costs for the
individual creditors (such as frequent checking of the courthouse records for evidence of actions against the
debtor by other creditors), it is also likely to lead to a premature termination of a debtor’s business, because
each creditor will consider only that creditor’s own advantage from racing, instead of the disadvantages impo-
sed on creditors collectively. Thus, each creditor must participate in collectively non-optimal “advantage-
taking” simply to avoid being taken advantage of. This creates a race to use individualistic remedies, even
though it is not in the creditors’ collective interest to use them at all.’ Zie verder ten aanzien van het voordeel
van een informele oplossing boven een formele liquidatieprocedure, Jackson The Logic and Limits of
Bankruptcy Law, p. 17.

45 De Nederlandse Vereniging van Banken heeft zich op een dergelijk standpunt gesteld ten aanzien van de door
de commissie Kortmann voorgestelde uitbreiding van de mogelijkheden om voldoeningen van bestaande
schuldeisers in ruimere mate aantastbaar te laten zijn. Zie commentaar NVB op Voorontwerp, brief van 12 sep-
tember van De Nederlandse Vereniging van Banken aan Minister van Justitie E.M.H. Hirsch Ballin, p. 9, 10:
‘De in het Voorontwerp voorgestelde verruiming van de mogelijkheid tot vernietiging van verplicht verrichte
rechtshandelingen, en de daaruit voortvloeiende onzekerheid voor de banken, zal de volgende reacties tot
gevolg hebben:
1. banken zullen in het voortraject de financiering eerder beëindigen, in het bijzonder indien een pandrecht op
voorraden een belangrijke zekerheid voor de financiering is, aangezien het (zekere) pandrecht op voorraden
vervangen wordt door een (onzeker) pandrecht op vorderingen;
2. (…).
3. (…).
Deze ontwikkelingen staan haaks op een van de hoofddoelstellingen van het Voorontwerp, te weten versterking
van het reorganiserend vermogen van het insolventierecht.’
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De creditors’ bargain theory kan een aanvulling vormen op het enkele argument
dat het niet eerlijk of niet rechtvaardig is dat één individuele schuldeiser nog vol-
daan wordt. De creditors’ bargain theory maakt inzichtelijk dat het inefficiënt kan
zijn om crediteuren tot het moment van insolventverklaring nog onbeperkt onaan-
tastbaar prestaties ter voldoening van hun vordering in ontvangst te laten nemen.
Een voldoening van een individuele schuldeiser terwijl het faillissement aan-
staande is, ondergraaft immers het uitgangspunt van een collectieve verdeling die
goedkoper geacht wordt en geacht wordt meer op te leveren dan wanneer elke
schuldeiser zijn eigen belang nastreeft. Ook indien men de creditor’s bargain
theory niet als zodanig omarmt, kunnen een of meer onderdelen daaruit als argu-
ment worden aangevoerd voor een zekere werking van de paritas creditorum
voorafgaand aan de insolventverklaring. Dit kan de verwachting zijn dat in voor-
komende gevallen de waarde van de activa meer zal opbrengen bij een geordende
verdeling, of de wens een (kostbare) strijd van alle crediteuren tegen alle credi-
teuren niet alleen in insolventie, maar ook voor insolventie te willen voorkomen,
of dat men verwacht dat een informele work out wordt bevorderd. Een regime dat
in ruime mate voorziet in aantastbaarheid van handelingen verricht met bestaan-
de schuldeisers, zou er zelfs toe kunnen leiden dat een zekere bescherming aan de
schuldenaar wordt geboden om te proberen orde op zaken te stellen.

1.4.2.4 Inbreuken integriteit verhaalsvermogen vs. doorbreking paritas
De tot nu toe beschreven twee hoofdvormen van benadeling van schuldeisers kun-
nen in de regel goed van elkaar onderscheiden worden. Schuldeisersbenadeling
bestaat daarbij in de regel ofwel uit een inbreuk op de integriteit van het ver-
haalsvermogen (§ 1.4.1) ofwel uit een doorbreking van de paritas creditorum 
(§ 1.4.2).46 Bij inbreuken op de integriteit van het vermogen van de schuldenaar
gaat het in principe om handelingen die voor de schuldenaar zelf benadelend zijn
(bijvoorbeeld verkoop onder de waarde of giften). In een latere formele insolven-
tieprocedure zijn deze handelingen benadelend voor de schuldeisers. Bij de
bescherming van de paritas creditorum gaat het om gevallen waarin de schulde-
naar een bestaande schuldeiser beter behandelt dan de overige schuldeisers (bij-
voorbeeld betaling op de valreep van een individuele schuldeiser of inbetaling-
geving). Om het onderscheid tussen deze twee verschillende typen van schuldei-
sersbenadeling te illustreren hanteert men in de Engelse literatuur wel de volgen-
de metafoor. Het recht ten aanzien van inbreuken op de paritas creditorum ‘is con-

46 Hieronder in § 1.4.3 zal nog een andere wijze van benadeling besproken worden die niet goed in deze tweede-
ling is in te passen, namelijk de gevallen waarbij de aandeelhouder inbreuk maakt op de uitgangspunten van
financiering van kapitaalvennootschappen. Verder zijn er ook nog belangrijke, andere wijzen van benadeling
van schuldeisers zoals benadeling door te lang doorgaan met verlieslatende activiteiten. Hier staat echter niet
zozeer een individuele benadelende rechtshandeling centraal, maar het gehele proces van voortzetten van ver-
liesgevende activiteiten. Deze wijze van benadeling leent zich niet voor herstel door het vernietigen of aantas-
ten van een handeling.
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cerned not with the size of the pie, but how it is divided’. Het eerste geval ten aan-
zien van de integriteit van het vermogen ‘is concerned with the size of the pie, 
rather than how it is divided up’.47

Het onderscheidende criterium tussen de hoofdvormen van benadeling door
inbreuk op de integriteit van het verhaalsvermogen en inbreuk op de paritas cre-
ditorum is of de wederpartij ten tijde van het verrichten van de gewraakte hande-
ling reeds de hoedanigheid van schuldeiser had én of de gewraakte handeling ten
gevolg had dat diens positie ook in hoedanigheid van schuldeiser is verbeterd. De
gevallen waarbij geen sprake is van het bevoordelen van een bestaande schuldei-
ser en waarbij toch sprake is van schuldeisersbenadeling, vallen daarmee in de
regel48 in de categorie inbreuk op de integriteit van het vermogen van de schulde-
naar.49 Hiermee is niet gezegd dat een handeling van de schuldenaar niet tegelij-
kertijd zowel de integriteit van zijn vermogen kan aantasten als de paritas credi-
torum kan doorbreken. Een schuldeiser kan bijvoorbeeld op betaling aandringen
en ter delging van een schuld van € 20.000 een schilderij van € 50.000 door de
schuldenaar overgedragen krijgen. In dit geval kan men oordelen dat zowel de
paritas creditorum doorbroken is als de integriteit van het verhaalsvermogen is
aangetast. De wijze waarop de benadeling plaatsvindt en de omvang daarvan kan
wel naar de beide gevaltypen onderscheiden worden.

Het onderscheid tussen een handeling die enkel de paritas creditorum doorbreekt
en een handeling die de integriteit van het verhaalsvermogen aantast, is om ten
minste zes redenen van belang.

47 J. Armour, ‘Transactions at an Undervalue’, in: J. Armour en H. Bennet (red.), Vulnerable Transactions in
Corporate Insolvency, Oregon: Hart Publishing 2003, p. 44. De taartmetafoor is moeilijk weer te geven in
bedrijfseconomische termen. Rechtshandelingen met een waardeverschil en rechtshandelingen die de paritas
creditorum doorbreken grijpen namelijk op een geheel andere manier in op het vermogen van de schuldenaar.
Bij een rechtshandeling met een waardeverschil vermindert niet alleen het totale vermogen van de schuldenaar,
maar vermindert ook het eigen vermogen van de schuldenaar. Daar zit het probleem niet zozeer in de verde-
ling van het beschikbare actief, maar in de afname van het actief, welke afname rechtstreeks drukt op het eigen
vermogen van de schuldenaar. Bij een doorbreking van de paritas creditorum waarbij één schuldeiser nog
betaald wordt, is deze handeling voor de schuldenaar zelf vermogensneutraal. Zijn eigen vermogen verandert
er niet door. Een bestaand actief wordt aangewend om een bestaande schuld te voldoen. In een balans van de
schuldenaar nemen actief en passief evenveel af, waarbij het eigen vermogen gelijk blijft. Wel neemt boek-
houdkundig het totale vermogen af. Het probleem zit hier niet in de omvang van het eigen vermogen maar in
de verdeling van het beschikbare actief. Vandaar dat men kan zeggen dat prefence law is concerned not with
the size of the pie, but how it is divided. Hoewel het tegengaan van preferences c.q. doorbreking van de paritas
creditorum dus niet gericht is op de omvang van de taart, moet geconstateerd worden dat ook bij een doorbre-
king van de paritas creditorum, de taart die overblijft minder groot is.

48 Een uitzondering geldt voor de derde vorm, benadeling van schuldeisers door een dubbele opstelling van aan-
deelhouders.

49 De eerste vorm van benadeling is omschreven als handelingen die, al dan niet samengenomen, nadelig zijn voor
de schuldenaar zelf en daarmee in een latere insolventieprocedure nadelig zijn voor diens schuldeisers. Deze
omschrijving is daarmee algemener dan de begripsomschrijving ten aanzien van de tweede vorm van benade-
ling, de doorbreking van de paritas creditorum. Dit is onvermijdelijk omdat de eerste vorm van benadeling in
de verhouding tot de andere twee vormen van benadeling ook de functie van restcategorie vervult. 
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Ten eerste verkrijgt bij aantasting van de integriteit van het verhaalsvermogen
door een handeling met een waardeverschil,50 de wederpartij een voordeel los van
de insolventie van de schuldenaar. Bij een doorbreking van de paritas creditorum
krijgt de schuldeiser alleen bezien vanuit het perspectief van insolventie van de
schuldenaar (en in zijn relatie tot andere schuldeisers) een voordeel. Een schuld-
eiser die door een solvente schuldenaar voldaan wordt, zal dit in de regel niet als
een bevoordeling beschouwen en dit ook niet zo hoeven te beschouwen. De
bevoordeling van de wederpartij die plaatsvindt bij een aantasting van de integri-
teit van het verhaalsvermogen is in beginsel ook in het gewone handelsverkeer
ongebruikelijk. Zodra de bevoordeling significant wordt, rijst al snel de vraag naar
de beweegredenen van de schuldenaar. Deze vraag wordt dringender indien de
schuldenaar later insolvent verklaard wordt. Al snel ontstaat dan twijfel over de
goede trouw van schuldenaar en wederpartij. Ook schuilt er een element van
ongerechtvaardigde verrijking in de bevoordeling van de wederpartij bij hande-
lingen met een waardeverschil. De wederpartij krijgt met de rechtshandeling een
voordeel, dat uiteindelijk uit de zak van de gezamenlijke schuldeisers komt.

Ten tweede zijn er goede argumenten de normschending bij de doorbreking van
de paritas creditorum in een andere verhouding te zoeken dan bij rechtshandelin-
gen die een inbreuk maken op de integriteit van het verhaalsvermogen. Een van
de complicaties van het leerstuk van schuldeisersbenadeling is dat altijd sprake is
van een driepartijenverhouding: de schuldenaar, de wederpartij en de gezamenlij-
ke schuldeisers. De vraag is in welke rechtsverhouding men de normschending
dient te zoeken die ingrijpen rechtvaardigt. Is dat de verhouding van de schulde-
naar tot zijn gezamenlijke schuldeisers oftewel een debiteur-crediteur probleem?
Of is dat de verhouding van de wederpartij tot de gezamenlijke schuldeisers, ofte-
wel een crediteur-crediteur probleem? Jackson concludeert dat een doorbreking
van de paritas creditorum (het geven van een ‘preference’) als een crediteur-cre-
diteur probleem moet worden gezien en dat handelingen die de integriteit van het
vermogen van de schuldenaar aantasten (fraudulent conveyances, zoals over-
drachten onder de marktwaarde) geplaatst moeten worden in de relatie van de
gezamenlijke schuldeisers tot hun debiteur, en daarmee een debiteur-crediteur
probleem vormen.51 De verschillende onderzochte landen maken niet een derge-
lijk helder onderscheid als voorgestaan door Jackson en worstelen met de vraag in
welke relatie sprake moet zijn van een normschending en wie men welk verwijt
moet kunnen maken wil ingrijpen gerechtvaardigd zijn.

Een derde reden waarom het onderscheid van belang is, is dat het helpt bij het
geven van een afbakening van het werkingsgebied van de verschillende bepalin-
gen. Indien men de doorbreking van de paritas creditorum beschouwt als een

50 Dit geldt niet bij het in hierboven in § 1.4.1.2 als tweede subvorm gesignaleerde geval waarbij de wederpartij
een goed voor de marktprijs verkrijgt maar de opbrengst vervolgens niet voor de schuldeisers aanwezig is. In
deze gevallen is vooral van belang in hoeverre men de verschillende handelingen bij elkaar kan nemen en kan
oordelen dat in die zin de overdracht tot benadeling heeft geleid.

51 Jackson, Logic and Limits of Bankruptcy Law, p. 146.
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normschending in de relatie crediteur-crediteur, dan is daarmee ook meteen een
nadere afbakening van het werkingsgebied gegeven van de regels die de paritas
creditorum beogen te bewaken. De regels die de paritas creditorum bewaken zijn
enkel van toepassing op die gevallen waarin met een reeds bestaande schuldeiser
wordt gehandeld. Kort gezegd, indien men de aantastbaarheid van handelingen die
de paritas creditorum doorbreken grondvest op de redelijkheid die de verhouding
van schuldeisers onderling regeert, kan men slechts oordelen dat iemand aan die
redelijkheid gebonden is, wanneer deze ook reeds bij het aangaan van de gewraak-
te handeling die hoedanigheid heeft. Buiten het bereik van de regels die de pari-
tas creditorum bewaken vallen dan rechtshandelingen met derden die nog niet die
hoedanigheid hebben, maar die hoedanigheid een ondeelbaar moment verkrijgen
met het aangaan en uitvoering geven aan een nieuwe overeenkomst. Hoewel dit
voor de hand lijkt te liggen heeft het Nederlandse recht deze conclusie nog niet
getrokken. De inpassing van nieuwe rechtshandelingen waarbij partijen nog over
en weer nieuwe verplichtingen aangaan en (vrijwel) onmiddellijk uitvoeren (zoals
leveranciers van goederen tegen contante betaling en advocaten die op voorschot-
basis verweer voeren tegen een faillissementsaanvraag) leidt in het Nederlandse
recht tot onnodig complexe vragen en antwoorden.52 Met het voorgaande is uiter-
aard niet gezegd dat partijen die niet de hoedanigheid van schuldeiser hebben,
zich niets van de belangen van de schuldeisers van hun wederpartij hoeven aan te
trekken. Slechts wordt gezegd dat deze partijen niet gebonden zijn aan de regels
die zien op de verhouding van schuldeisers onderling.

Ten vierde zijn de gevolgen van aantasting van de handeling veelal anders, al naar
gelang sprake is van een doorbreking van de paritas creditorum, dan wanneer een
inbreuk is gemaakt op de integriteit van het vermogen van de schuldenaar. Indien
de rechtshandeling in strijd met de paritas creditorum wordt aangetast, zal de
schuldeiser uiteindelijk niet slechter af zijn indien men zijn positie vergelijkt met
de positie waarin deze verkeerd zou hebben zonder de gewraakte rechtshandeling.
Hij dient de ontvangen prestatie in de regel aan de bewindvoerder af te staan en
kan zijn vordering ter verificatie indienen. In die zin hebben bepalingen die
beogen de paritas creditorum te beschermen vermogensrechtelijk niet of nauwe-
lijks een afschrikwekkend effect. Geheel anders is de situatie, in elk geval naar
Duits en Nederlands recht, ten aanzien van handelingen waarmee de integriteit
van het verhaalsvermogen wordt aangetast. Voor zover de wederpartij zelf een
prestatie heeft geleverd, bijvoorbeeld betaling van € 4.000 voor een auto met een
marktprijs van € 10.000, riskeert de wederpartij deze € 4.000 die hij heeft betaald
ook te verliezen. Bij een geslaagd beroep op schuldeisersbenadeling zal de weder-
partij het verkregen goed moeten afstaan en voor zijn prestatie heeft hij naar Duits

52 In het Nederlandse recht worden dergelijke handelingen ten onrechte getoetst aan artikel 47 Fw. Omdat deze
bepaling ziet op de gelijkheid van schuldeisers onderling en de wederpartij deze hoedanigheid niet heeft, leidt
dit tot vreemde uitkomsten. Het ontbreken van een duidelijk regeling voor deze gevallen in het Nederlandse
recht, zowel in de Faillissementswet als het Voorontwerp voor een nieuwe Insolventiewet, komt in § 4.2.3.5 en
§ 4.2.4 aan de orde.
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en Nederlands recht slechts een boedelvordering ten belope van het bedrag waar-
mee de boedel is gebaat door zijn prestatie. Voor zover de schuldenaar de
opbrengst heeft verbruikt, heeft de wederpartij slechts een concurrente vordering
naar Duits en Nederlands recht. De wederpartij is dus niet alleen de auto kwijt,
maar ook de € 4.000. De wederpartij is daarmee in een aanzienlijk slechtere posi-
tie komen te verkeren indien men zijn positie vergelijkt na aantasting van de han-
deling met de positie waarin deze verkeerd zou hebben zonder het verrichten van
de gewraakte handeling. Hier blijkt dat een bepaling die ziet op de bewaking van
de paritas creditorum vermogensrechtelijk geen afschrikwekkend effect heeft.
Voor zover sprake is van een inbreuk op de integriteit van het vermogen van de
schuldenaar en de wederpartij nog wel zelf een prestatie heeft geleverd, zal er
mogelijk wel een afschrikwekkend effect zijn. Dat dit afschrikwekkende effect wel
eens een boemerangeffect op de belangen van de gezamenlijke schuldeisers zou
kunnen hebben, wordt in § 4.5.2.3.2 uitgewerkt.

Een vijfde reden voor het onderscheid betreft de aard van het probleem en ziet op
de vraag in hoeverre de te onderscheiden gevallen van benadeling wel of niet
insolventierechtelijk van aard zijn. De problematiek van de doorbreking van de
paritas creditorum wordt in het Anglo-Amerikaanse recht als een exclusief insol-
ventieprobleem beschouwd, terwijl inbreuken op de integriteit van het vermogen
meer als een onderdeel van het commune privaatrecht worden gezien. Jackson
schrijft het volgende:

‘Preference law sorts out rights among creditors themselves: fraudulent con-
veyance law polices the relationship between the debtor and its creditors. That
is to say, preference law, like most other trustee avoiding powers, is designed
to preserve the advantages to creditors as a group of resorting to a collective
proceeding. Conversely, fraudulent conveyance law protects creditors as a
group against misbehavior by their debtor whether or not a collective pro-
ceeding is needed. It, accordingly, is not related to solving common pool prob-
lems.’53

Zo bepaalt ook het Engelse recht dat preferences slechts aantastbaar zijn in een
formele insolventieprocedure. In het Nederlandse recht is een dergelijke gedach-
te niet geheel vreemd. Artikel 47 Fw, ten aanzien van de vernietigbaarheid van
verplichte rechtshandelingen, is enkel en alleen van toepassing in faillissement en
kent geen BW-variant. Anderzijds kan niet gezegd worden dat naar Nederlands
recht een doorbreking van de paritas creditorum enkel in faillissement ongedaan
gemaakt kan worden. Artikel 3:45 BW is ook van toepassing op onverplichte
rechtshandelingen die de paritas creditorum doorbreken.

53 Jackson, Logic and Limits of Bankruptcy Law, p. 146.
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Een zesde en laatste reden voor een onderscheid tussen de twee wijzen van bena-
deling is dat met het tegengaan van benadeling bestaande uit een inbreuk op de
integriteit van het vermogen van de schuldenaar andere doelen nagestreefd kun-
nen worden dan met het tegengaan van benadeling ten gevolge van een doorbre-
king van de paritas creditorum. In beide gevallen zal het tegengaan van benade-
ling van schuldeisers als doel hebben te gelden. Bij het tegengaan van inbreuken
op de integriteit van het vermogen van de schuldenaar kan daarbij genoemd wor-
den dat, voor zover de wederpartij een voordeel heeft genoten bij de gewraakte
handeling, het onrechtvaardig is dat dit voordeel ten laste van de gezamenlijke
schuldeisers komt. Verder kan nog algemeen als doel genoemd worden het garan-
deren van verhaalsmogelijkheden en daarmee het stimuleren van het vertrouwen
in het handelsverkeer.54 Ten aanzien van het tegengaan van inbreuken op de pari-
tas creditorum kan naast het tegengaan van de benadeling van de schuldeisers nog
genoemd worden i) het streven naar een zo hoog mogelijke opbrengst in insol-
ventie, ii) het streven naar een kostenefficiënt insolventierecht en iii) het bevorde-
ren van de mogelijkheden van een informele reorganisatie.55

1.4.3 Derde vorm van benadeling: dubbele opstelling aandeelhouder

Schuldeisers kunnen ook benadeeld worden doordat aandeelhouders een kapitaal-
vennootschap niet door het verschaffen van eigen vermogen, maar op andere
wijze financieren. Twee alternatieve wijzen van financiering worden hier geana-
lyseerd:
a. De aandeelhouder financiert de vennootschap niet met kapitaal maar met

leningen en bedingt hier mogelijk zekerheden voor.
b. De aandeelhouder stelt zich garant jegens bepaalde schuldeisers van de ven-

nootschap en de vennootschap voldoet voorafgaand aan de insolventieproce-
dure (juist) de schulden waar de aandeelhouder zich sterk voor heeft gemaakt.

Een aandeelhouder die de vennootschap financiert met leningen in plaats van
kapitaal of die garanties verstrekt aan schuldeisers van de vennootschap, maakt
vrijwillig uitzondering op drie uitgangspunten van het vennootschapsrecht.
Hoewel de uitzondering vrijwillig is, maakt de aandeelhouder deze uitzondering
op rationele gronden en in zijn eigen belang. De uitzondering die de aandeelhou-
der op deze uitgangspunten maakt, kan uiteindelijk ten nadele van de schuldeisers
van de vennootschap zijn. In § 1.4.3.1 en § 1.4.3.2 worden de twee te onderschei-
den subvormen besproken. Eerst worden echter nog drie klassieke uitgangspunten
van het vennootschapsrecht geïdentificeerd, voor zover het gaat om kapitaalven-
nootschappen.

54 Zie § 1.4.1.3 hierboven.
55 Zie § 1.4.2.3 hierboven.
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Het eerste uitgangspunt is dat de vennootschap een aparte rechtspersoon vormt die
zelfstandig drager van rechten en verplichtingen is.56 Het tweede uitgangspunt is
dat van beperkte aansprakelijkheid. Onder beperkte aansprakelijkheid wordt dan
begrepen dat een aandeelhouder in beginsel niet zelf aansprakelijk is voor de
schulden van de rechtspersoon.57 Wel riskeert de aandeelhouder zijn inbreng op
aandelen te verliezen, reden waarom wordt gesproken van een beperkte aanspra-
kelijkheid.58 Aangezien er helemaal geen aansprakelijkheid van de aandeelhouder
bestaat jegens schuldeisers is de term ‘beperkte aansprakelijkheid’ op zijn minst
ongelukkig.59 Het tweede uitgangspunt van beperkte aansprakelijkheid is niet
noodzakelijk een gevolg van het zijn van een aparte rechtspersoon. Men zou
immers een rechtspersoon kunnen creëren die zelfstandig drager van rechten en
plichten is, terwijl bestuurders en/of aandeelhouders naast de rechtspersoon ook
zelf aansprakelijk zijn.

Uit deze twee uitgangspunten volgt een wat minder helder en minder vaak gearti-
culeerd derde uitgangspunt, namelijk dat de aandeelhouders de vennootschap
voorzien van risicodragend vermogen. De aandeelhouder verschaft de vennoot-
schap kapitaal door op aandelen te storten. Dit kapitaal vormt tezamen met de toe-
voegingen aan reserves, het eigen vermogen van de vennootschap. Men spreekt
van risicodragend vermogen omdat de onderneming voor risico van de aandeel-
houders wordt gedreven.60 Indien het goed gaat en de onderneming winst maakt,
dan komt de winst toe aan de aandeelhouders, ofwel door dividenduitkeringen
ofwel doordat de reserves toenemen en daarmee de waarde van de aandelen.61

Men zegt ook wel dat het upside potentieel toekomt aan de aandeelhouders.62

Indien het slecht gaat met de onderneming en deze verlies maakt, komen deze ver-
liezen ten laste van het eigen vermogen van de vennootschap en komen zo ook ten
laste van de aandeelhouders. Schuldeisers nemen een geheel andere positie in.

56 Zie artikel 2:3 BW dat bepaalt dat de BV en de NV rechtspersonen zijn. Artikel 2:5 BW bepaalt dat een rechts-
persoon voor wat het vermogensrecht betreft, met een natuurlijke persoon gelijkstaat, tenzij uit de wet het
tegendeel voortvloeit.

57 Artikel 2:64 BW en 2:172 BW. Zie Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II, nr. 93.
58 P. van Schilfgaarde en J. Winter, Van de NV en de BV, Deventer: Kluwer 2009, p. 43: ‘De vennootschap die

deelneemt aan het rechtsverkeer is – zoals ieder rechtssubject – aansprakelijk voor de schulden die daarbij ont-
staan. Zij die namens de vennootschap handelen – bestuurders of anderen – zijn niet aansprakelijk. Ook de
aandeelhouders zijn niet aansprakelijk, zij zijn slechts tegenover vennootschap verplicht hun aandelen vol te
storten, art. 2:175 (2:164). Lijdt de vennootschap verlies dan is niemand verplicht om daarin bij te dragen.
Deze beperkte en uitsluitend intern werkende aansprakelijkheid van de aandeelhouders komt in de naam van
de BV – “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” – tot uitdrukking. Voor de NV geldt echter
precies hetzelfde.’

59 Het bestuur van de rechtspersoon is verder in het geheel niet aansprakelijk.
60 Zie ook M. Olaerts, Vennootschappelijke beleidsbepaling in geval van financiële moeilijkheden; de positie van

bestuurders en aandeelhouders (diss. Maastricht), Antwerpen: Intersentia 2007, p. 22. R.J. Schimmelpenninck,
‘Leningen of schadeclaims van aandeelhouders concurrent?’, TvI 2003, p. 239 spreekt over ‘garantievermogen’
of ‘aansprakelijk vermogen’.

61 Zie in deze zin ook ten aanzien van het Engelse recht, Mokal, Corporate Insolvency Law, p. 307: ‘The share-
holders are the company’s residual claimants, and while the company is still solvent, they ultimately stand to
gain or lose from changes in its fortunes.’

62 Schimmelpenninck, Leningen of schadeclaims van aandeelhouders concurrent?, p. 240.

26 Inleiding



Schuldeisers van de vennootschap krijgen in principe niet meer betaald indien het
goed gaat met de onderneming. Daartegenover staat dat indien het slecht gaat met
de onderneming en de vennootschap insolvent verklaard wordt, het beschikbare
actief van de vennootschap verdeeld wordt onder de schuldeisers. De aandeelhou-
ders delen dan niet mee. In principe kunnen de aandeelhouders hun storting op
aandelen of hun verlies op hun aandelen niet als vordering in de insolventiepro-
cedure indienen. In insolventie bestaat namelijk een rangorde van schuldeisers.
Eerst dienen de boedelschuldeisers te worden voldaan en daarna de faillisse-
mentsschuldeisers, steeds met inachtneming van hun eventuele, wettelijke rechten
van voorrang. Slechts in het uitzonderlijke geval dat nog geld overblijft na vol-
doening van de boedelschuldeisers en de faillissementschuldeisers, komt dit ten
goede aan de aandeelhouders. Niet als geverifieerde schuldeisers, maar als uitein-
delijke gerechtigden tot het eigen vermogen van de rechtspersoon.63 Er bestaat een
evenwicht waarbij de aandeelhouders gerechtigd zijn tot het upside potentieel
maar niet delen in het downside scenario. Schuldeisers delen daarbij niet in het
upside potentieel, maar dienen als eerste te worden voldaan in een downside sce-
nario.

Deze paragraaf analyseert hoe een aandeelhouder vrijwillig een uitzondering
maakt op de hier geformuleerde uitgangspunten indien hij de vennootschap niet
financiert met kapitaal maar met leningen (§ 1.4.3.1) of garanties geeft aan
bepaalde schuldeisers (§ 1.4.3.2). Daarbij zal ook aangegeven worden hoe schuld-
eisers hierdoor benadeeld kunnen worden.

1.4.3.1 Eerste subvorm: financieren met leningen
De eerste uitzondering op de klassieke uitgangspunten van het vennootschaps-
recht betreft het geval waarin de aandeelhouder niet enkel optreedt als verschaffer
van risicodragend vermogen, maar zich ook als schuldeiser opstelt.

Een aandeelhouder kan kort gezegd de vennootschap op twee wijzen financieren.
Het klassieke uitgangspunt is dat de aandeelhouder de vennootschap kapitaal ver-
schaft, hetgeen op de passiefzijde van de balans van de vennootschap als eigen
vermogen wordt vermeld. Een tweede mogelijkheid is dat de aandeelhouder geen
kapitaal verschaft, maar de vennootschap een lening verstrekt, hetgeen op de pas-
siefzijde van de vennootschap in beginsel terugkomt als vreemd vermogen. In dit
laatste geval neemt de aandeelhouder een dubbele positie in. Enerzijds is hij aan-
deelhouder en anderzijds is hij schuldeiser. Ten aanzien van de positie van de aan-
deelhouder als schuldeiser zijn drie probleemgebieden te onderscheiden. Ten eer-
ste, dienen aandeelhouders die een lening hebben verstrekt aan de vennootschap
in formele insolventie van de vennootschap een gelijke rang als concurrente

63 Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II, nr. 93 beschouwt de aandeelhouder als een soort schuldei-
ser: ‘In verband hiermee spreekt men wel van aandeelhouders als postconcurrente crediteuren van de ven-
nootschap: in zoverre moeten de aandeelhouders in de door de vennootschap geleden verliezen delen.’
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schuldeisers te hebben? Ten tweede, moeten terugbetalingen verricht op deze
leningen voorafgaand aan het faillissement hetzelfde worden beoordeeld als be-
talingen aan willekeurige derden of dient een verscherpt regime van toepassing te
zijn? En als derde probleemgebied, kunnen aandeelhouders afdwingbare zekerhe-
den bedingen voor hun leningen?

Gezien is dat aandeelhouders achter in de rij staan voor zover het hun positie als
aandeelhouder betreft. Indien een aandeelhouder daarentegen de vennootschap
met een lening financiert deelt hij, voor wat zijn vordering uit hoofde van de
lening betreft, in beginsel mee met de concurrente crediteuren. In deze gevallen
moeten de concurrente schuldeisers toezien hoe zij het beperkte actief moeten
delen met de aandeelhouder. Wanneer de lening verstrekt door de aandeelhouder
als achtergesteld zou worden geverifieerd, wordt de aandeelhouder pas betaald
nadat alle concurrente schuldeisers volledig zijn voldaan. Achterstelling van
leningen verstrekt door aandeelhouders, versterkt dus de positie van concurrente
crediteuren. Men kan dan ook stellen dat voor zover de aandeelhouder geld heeft
verstrekt niet in de vorm van het verschaffen van eigen vermogen, maar door dit
te doen in de vorm van vreemd vermogen, dit tot benadeling van schuldeisers
leidt. Indien de aandeelhouder het gebruikelijke patroon van financiering zou heb-
ben gevolgd, zou deze immers in een downside scenario niet meedelen.

Er kan een aantal argumenten gegeven worden voor het achterstellen van leningen
van aandeelhouders.64 Ten eerste heeft de aandeelhouder een zekere macht over de
vennootschap, welke een gewone crediteur niet heeft. Ten tweede heeft de aan-
deelhouder een betere kennis van de stand van zaken bij de vennootschap dan
andere crediteuren. En ten derde hebben aandeelhouders als verschaffers van risi-
codragend kapitaal, anders dan gewone crediteuren, een aandeel in het upside
potentieel van de schuldenaar. Waar schuldeisers nooit meer krijgen dan hun vor-
dering en dus niet delen in behaalde winsten (de upside) van de vennootschap,
komen behaalde winsten via dividend of door een waardestijging van de aandelen
ten goede aan de aandeelhouders. De omstandigheid dat aandeelhouders een aan-
deel hebben in de upside kan daarbij een reden zijn voor een aandeelhouder om
extra geld ter beschikking te stellen, terwijl een niet gerelateerde financier dat niet
of niet meer zou doen.

Clark behandelt in een artikel uit 1977 de vraag of het een controlerende aandeel-
houder niet eenvoudig moet worden verboden geld te lenen aan de vennootschap,
of althans leningen van een controlerende aandeelhouder niet automatisch moeten
worden achtergesteld. Leningen van controlerende aandeelhouders zouden dan
automatisch als eigen vermogen hebben te gelden. De argumenten die hij
bespreekt zijn relevant omdat de vraag universeel is. Waarom zou een aandeel-
houder überhaupt toegestaan worden geld te lenen aan de vennootschap en de

64 Zie Schimmelpenninck, Leningen of schadeclaims van aandeelhouders concurrent?, p. 239-246.
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onder deze lening verschuldigde bedragen als een gewone schuldeiser op te
vorderen? Is de fictie van een zelfstandige rechtspersoon niet te ver doorgeschoten
indien in de verhouding van controlerend aandeelhouder tot vennootschap, of
anders geformuleerd, van ‘eigenaar’ tot ‘eigendomsobject’, van vreemd vermogen
gesproken zou worden? Is er een belang mee gediend dat aandeelhouders niet
alleen beperkte aansprakelijkheid wordt geboden, maar ook de mogelijkheid
hebben zich als schuldeiser van de dochter op te stellen zodat zij ook meedelen in
het downside scenario? Clark merkt hierover het volgende op:

‘Indeed, there are compelling arguments which suggest that insiders be
allowed to participate in their corporations as creditors on the same basis as
outsiders. Controlling insiders, like other investors, should be free to have a
portfolio of debt and equity securities so balanced as to meet their risk-return
preferences. An investor should not be required to possess, in effect, only the
status of a shareholder. The answer to this argument, of course, is that the cap-
ital markets of the United States are so richly diverse that a knowledgeable
investor can surely create a portfolio consisting of stock in his controlled cor-
poration and debt or equity securities of unrelated entities that will have the
same risk-return characteristics as a given portfolio of stock and debt in his
controlled corporation.
Another argument urged against an automatic subordination rule is that con-
trolling shareholders are frequently – so it is said – the only persons willing to
lend to a small, unknown corporation on “reasonable” terms. It is contended
that if the insiders’ creditor claim is not respected in bankruptcy, this source of
funds may dry up and result in such small businesses’being deprived of the tax
benefits of debt financing. The force of this argument is uncertain because it
ultimately rests on unproven empirical assertions concerning the conduct of
controlling insiders and the magnitude of transaction costs involved in assess-
ing and communicating risks of default on particular loans. If rational and dis-
interested outside lenders are unwilling to supply corporate “loans” on a
given set of interest rates and other terms, the most natural conclusion is that
a “loan” of that character would be made only by persons who, by virtue of
concurrent stock ownership, could benefit from the inadequacy of the terms,
and the “loans” to insiders should thus be treated like equity in distributing
the bankrupt estate. True, situations may arise in which insiders (a) really do
perceive more accurately that the “true” risk presented by a loan to a corpo-
ration on given terms is lower than outsiders recognize, and (b) are unable to
articulate and convey the objective bases of their superior judgment to the
prospective outside lenders at a reasonable cost. But, in view of the widespread
belief in the general efficiency of our capital markets, one might well be agnos-
tic about the notion that such situations are common. In short, objections to
the Bankruptcy Commission’s proposal based on the just demands of small
investors and small businessmen are of doubtful validity.
Nevertheless, the advantages of preventive rules must be viewed in a similarly
agnostic fashion. One simply does not know the extent to which insiders who
are also creditors abuse their controlling status by dealing dishonestly, unfair-
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ly, or preferentially with their corporations, to the detriment of outside credi-
tors. Without such knowledge, the benefits to be expected from the automatic
subordination rule are conjectural. This being so, a conservative adherence to
equitable subordination is certainly defensible.’65

In de hoofdstukken Duitsland, Engeland (met daarbij een blik op het Amerikaanse
recht) en Nederland zal bezien worden in hoeverre het recht mogelijkheden biedt
vorderingen van aandeelhouders in formele insolventie achter te stellen. Deze
analyse van de positie van vorderingen van aandeelhouders in formele insolventie
vormt de noodzakelijke opstap naar de analyse van de vraag in hoeverre een spe-
ciaal regime geldt ten aanzien van de terugbetaling van leningen verstrekt door
aandeelhouders voor formele insolventie. Ook wordt bezien in hoeverre zeker-
heidsrechten gevestigd door een schuldenaar ten behoeve van zijn aandeelhouder
als afdwingbaar moeten worden aangemerkt.

1.4.3.2 Tweede subvorm: financieren met garanties
De aandeelhouder kan naast de rol van aandeelhouder ook de hoedanigheid van
schuldenaar jegens derden aannemen. De aandeelhouder kan zich bijvoorbeeld
borg stellen, of zich op andere wijze sterk maken voor schulden van de vennoot-
schap. Deze hoedanigheid van schuldenaar van de aandeelhouder houdt dan ver-
band met de schulden van de vennootschap.

De aandeelhouder maakt hierbij vrijwillig een uitzondering op het uitgangspunt
van beperkte aansprakelijkheid. Dit uitgangspunt houdt in dat de aandeelhouder
slechts riskeert zijn storting op aandelen te verliezen en dat hij niet zelf aanspra-
kelijk is jegens schuldeisers van de vennootschap. De aandeelhouder zal de aan-
sprakelijkheid jegens individuele crediteuren, veelal een bank of andere financier,
met een weloverwogen eigen belang aanvaarden. Het kan voordelig voor de aan-
deelhouder zijn om de vennootschap met maar weinig eigen vermogen en veel
vreemd vermogen te financieren. De financier zal echter zoveel mogelijk zeker-
heid willen en onder omstandigheden garanties van de aandeelhouder bedingen.

De aandeelhouder weet dat, wanneer de schuldeiser jegens wie hij zich sterk heeft
gemaakt niet voldaan wordt, deze schuldeiser zich bij hem zal melden. De aan-
deelhouder zal dit exposure zo veel mogelijk willen beperken en het ertoe willen
leiden dat voor het doek valt in elk geval deze schuldeiser wordt voldaan. De erva-
ring leert dan ook dat bij dreigende insolventie nogal eens juist de schulden wor-
den voldaan waarvoor de aandeelhouder zich sterk heeft gemaakt. Waarbij het de
aandeelhouder onder de klassieke uitgangspunten van het ondernemingsrecht niet
direct financieel regardeert welke schuldeisers de rechtspersoon betaalt, heeft de
aandeelhouder door een dergelijke constructie ineens wel een rechtstreeks finan-
cieel belang. Hoewel de aandeelhouder zelf geen betaling ontvangt van de ven-

65 R.C. Clark, ‘The duties of the corporate debtor to its creditors’, Harvard Law Review 1977, p. 538, 539.
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nootschap, kan het doel van de betaling door de vennootschap zeer wel gelegen
zijn in de wens juist de aandeelhouder een voordeel te willen doen toekomen. Het
voordeel bestaat dan uit de afname van het exposure zoals de aandeelhouder dit
zou hebben bij insolventie van de rechtspersoon.

In de hoofdstukken ten aanzien van het Duitse, Engelse en Nederlandse recht
wordt bezien in hoeverre deze dubbele opstelling van de aandeelhouder relevant
is in de relatie tussen de schuldenaar en de schuldeiser en of er mogelijkheden zijn
om de aandeelhouder zelf aan te spreken. De complicatie is natuurlijk dat de aan-
deelhouder economisch gezien een voordeel heeft verkregen, maar juridisch
gezien niet rechtstreeks een prestatie van de schuldenaar heeft ontvangen.

1.4.3.3 Doel tegengaan van derde vorm van benadeling
Er bestaat, als gezegd, een evenwicht bij de financiering van kapitaalvennoot-
schappen. De aandeelhouders zijn gerechtigd tot het upside potentieel van de ven-
nootschap, maar delen niet in het downside scenario. Schuldeisers delen daarbij
niet in het upside potentieel, maar dienen als eerste te worden voldaan in een
downside scenario.

Dit evenwicht kan men als een beschrijvende analyse opvatten van hoe investe-
ringen in vennootschappen normaliter plaatsvinden en wie wanneer wat krijgt.
Men kan dit evenwicht echter ook als een normatief evenwicht beschouwen.
Indien men dit evenwicht meer normatief benadert, kan het evenwicht een toet-
singskader vormen voor handelingen die een inbreuk op dit evenwicht vormen.
Voor zover men oordeelt dat het leerstuk van schuldeisersbenadeling ook dient te
voorzien in aantastbaarheid van handelingen in strijd met de uitgangspunten van
de financiering van kapitaalvennootschappen, dan is hiermee ook meteen het doel
van het leerstuk terzake gegeven: een evenwichtige verdeling van risico’s rond
investeringen in kapitaalvennootschappen.

In hoeverre de verschillende onderzochte landen binnen het leerstuk van aantast-
baarheid wegens schuldeisersbenadeling dit doel nastreven, zal in de volgende
hoofdstukken bezien worden.

1.4.3.4 Verhouding derde vorm tot eerste twee vormen
Benadeling van schuldeisers doordat de aandeelhouder de vennootschap finan-
ciert met leningen en/of garanties in plaats van kapitaal wordt hier beschouwd als
een te onderscheiden vorm van benadeling ten opzichte van benadeling doordat
een inbreuk wordt gemaakt op de integriteit van het verhaalsvermogen (§ 1.4.1)
en ook als een te onderscheiden vorm van doorbreking van de paritas creditorum
(§ 1.4.2).
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Voor zover men, zoals bijvoorbeeld Maeijer,66 de aandeelhouder als een postcon-
currente schuldeiser beschouwt, zou men mogelijk kunnen menen dat de gevallen
hier aan de orde telkens slechts een bijzondere vorm zijn van de doorbreking van
de paritas creditorum. De terugbetaling van een lening van een aandeelhouder
(evenals het verstrekken van zekerheden voor een dergelijke lening) kan dan
gezien worden als het voldoen van een schuldeiser voor zijn wettelijke rang.67 De
problematiek is echter een geheel andere. In de kern genomen is het probleem dat
de aandeelhouder ‘(mede-)eigenaar’ van de vennootschap is, en deze hoedanig-
heid fundamenteel anders is dan die van schuldeiser. De problematiek van een
dubbele opstelling van aandeelhouders wordt onvoldoende recht gedaan door haar
te beschouwen als een vorm van doorbreking van de paritas creditorum. De pro-
blematiek vergt een eigen toetsingskader. Zoals uiteengezet zal worden in § 2.3
heeft het Duitse recht er ook voor gekozen terugbetaling van aandeelhoudersle-
ningen (evenals het verstrekken van zekerheden voor deze leningen en het terug-
betalen van schulden waarvoor de aandeelhouder zich heeft sterk gemaakt) te
scheiden van de algemene bepalingen die de paritas creditorum beschermen.

Het onvoldoende scheiden van deze derde vorm van benadeling van de eerste twee
vormen, wreekt zich op andere wijze. Niet alleen wordt aan de problematiek van
de dubbele opstelling van aandeelhouders onvoldoende recht gedaan, tegelijker-
tijd wordt de werking van het leerstuk van verhaalsbenadeling voor zover dit ziet
op wederpartijen niet zijnde aandeelhouder vertroebeld. Benadeling van schuldei-
sers door aandeelhoudersleningen en garanties dient bij gebreke aan een specifie-
ke bepaling getoetst te worden aan de algemene bepalingen. Indien meer uiteen-
lopende gevallen onder een en dezelfde norm worden gebracht, kan men ver-
wachten dat de toepassing en de inhoud van deze norm onduidelijk wordt.

1.5 Grenzen aan aantastbaarheid van handelingen

Als gezegd, rechtsregels vormen de weerslag van een afweging van enerzijds het
doel dat wordt nagestreefd met een bepaling en anderzijds de belangen die botsen
met dit doel. Ook al zou in een concreet geval het doel van een bepaling bereikt
kunnen worden door in te grijpen, dan is daarmee nog niet gezegd dat ingrijpen
gerechtvaardigd is. Er is een aantal belangen dat traditioneel haaks staat op de
belangen die het leerstuk van aantastbaarheid van handelingen wegens schuldei-
sersbenadeling beoogt te beschermen. Deze belangen vormen daarmee een
natuurlijk tegenwicht en verklaren veelal de grenzen van het leerstuk. In deze
paragraaf worden summier vier van deze belangen besproken.

66 Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II, nr. 93.
67 Ook de terugbetaling van een vordering waarvoor de aandeelhouder zich heeft sterk gemaakt, zou beschouwd

kunnen worden als het indirect reeds voldoen van een latente regresvordering van de aandeelhouder op de ven-
nootschap.
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1.5.1 Respect voor het handelen van de schuldenaar

Een van de uitgangspunten in het insolventierecht is dat de schuldeisers het ver-
mogen van de schuldenaar dienen te respecteren zoals zij dit aantreffen. Dit uit-
gangspunt brengt zowel rechten als verplichtingen voor de gezamenlijke schuld-
eisers met zich. Beschikkingshandelingen verricht na aanvang van formele insol-
ventie kunnen niet meer tegen de boedel worden ingeroepen (tenzij de boedel
daardoor is gebaat68). Anderzijds geldt de verplichting dat schuldeisers handelin-
gen verricht voor de aanvang van formele insolventie in beginsel dienen te accep-
teren. Het gedwongen respecteren van het vermogen van de schuldenaar en de
staat waarin deze het heeft gebracht is daarmee het uitgangspunt. De mogelijkheid
om bepaalde rechtshandelingen aan te tasten is de uitzondering. De Nederlandse
wetgever formuleert dit uitgangspunt als volgt:

‘Daarnevens staat dit andere rechtsbeginsel dat een ieder volkomen tot han-
delen bevoegd is, en dat eene uitdrukkelijke wetsbepaling noodig is om iemand
die bevoegdheid te ontzeggen of hem daarin in het een of ander opzicht te
beperken.
Is bijgevolg een ieder, ook hij die schulden heeft, volkomen bevoegd naar
goeddunken over zijn vermogen te beschikken en moet derhalve de toestand
waarin de schuldenaar zijn vermogen, krachtens dat beschikkingsrecht, heeft
gebracht, door zijne schuldeischers bij executie op de meest volstrekte wijze
geëerbiedigd worden, aan den andere kant rust evenzeer op elken schuldenaar
de plicht het onderpand zijner schuldeischers niet willens en wetens te hunnen
nadeele te verminderen of weg te maken.’69

Het uitgangspunt dat schuldeisers het vermogen dienen te accepteren zoals zij dit
aantreffen heeft een praktische en een ethische component. Het gaat hier om een
zelfstandig uitgangspunt, dat los gezien kan worden van de beschermenswaardig-
heid van belangen van derden (zoals de belangen van de wederpartij). Vanuit prak-
tisch oogpunt is het de eenvoudigste en simpelste regeling. Men moet ergens een
streep trekken, en het eenvoudigst en minst voor discussie vatbaar is deze streep
te trekken op de datum van insolventverklaring (al dan niet met terugwerkende
kracht tot 0.00 uur).

Vooral bij insolventie van natuurlijke personen heeft het uitgangspunt dat partijen
het vermogen van de schuldenaar dienen te respecteren zoals zij dit aantreffen ook
een ethische component. Het faillissement is een algemeen verhaalsbeslag ten
behoeve van de gezamenlijke schuldeisers. Dit algemene verhaalsbeslag wordt
gelegd omdat de schuldenaar, om wat voor reden dan ook, niet meer in staat is om
zijn schuldeisers volledig te voldoen. Er bestaat geen rechtvaardiging om naar

68 Zie voor het Nederlandse recht artikel 24 Fw.
69 Van der Feltz, Geschiedenis van de Wet op het Faillissement en de Surséance van Betaling, p. 433.
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believen bepaalde transacties terug te draaien en andere in stand te laten. De insol-
ventverklaring is geen vrijbrief om te oordelen dat de schuldenaar kennelijk geen
gezond beheer kan voeren en dat daarmee al zijn transacties opnieuw overwogen
kunnen worden.70 Bij rechtspersonen speelt de ethische component een veel
beperktere rol. Daar overheerst het praktische aspect. Ook bij insolvente rechts-
personen geldt echter de overweging dat de staat waarin de schuldenaar zijn ver-
mogen heeft gebracht, ook al is deze deplorabel en insolvent, gerespecteerd dient
te worden. Uit het citaat als hiervoor weergegeven blijkt dat de wetgever in 1896
bij het formuleren van het uitgangspunt dat handelingen verricht door de schulde-
naar in beginsel gerespecteerd dienen te worden, voornamelijk het oog heeft
gehad op de ethische component. De wetgever maakt daarbij geen onderscheid
tussen de schuldenaar/natuurlijk persoon en de schuldenaar/rechtspersoon.

1.5.2 Contractuele zekerheid/finaliteit

Een wederpartij die met een beschikkingsbevoegde en handelingsbekwame schul-
denaar heeft gehandeld dient er in beginsel op te kunnen vertrouwen dat de han-
delingen die hij met deze schuldenaar verricht onaantastbaar zijn. Dit betreft
zowel het aangaan van een overeenkomst als de uitvoering daarvan. In beginsel
dient zo snel mogelijk duidelijk te zijn waar partijen aan toe zijn.71 Een belangrijk
beginsel dat de grenzen van het leerstuk van schuldeisersbenadeling mede bepaalt,
is dan contractuele zekerheid72 of mogelijk beter, finaliteit van overeenkomsten.
Deze laatste term wordt in het Engelse recht wel gebruikt. Zie bijvoorbeeld
Mokal:

‘The ideal of finality of transactions requires the ambit of insolvency law to be
clearly defined. The parties to a transaction should be able to plan their affairs
in the knowledge that they would be allowed to retain the benefit of that trans-
action as long as their counterparty is not in distress.’73

70 Zie over het belang voor natuurlijke personen van het kunnen verrichten van rechtshandelingen en daarmee het
vorm en invulling geven aan zijn juridische persoon, B.C. van Beers, Persoon en lichaam in het recht.
Menselijke waardigheid en zelfbeschikking in het tijdperk van de medische biotechnologie (diss. Amsterdam
VU), Den Haag: BJu 2009, p. 624-630.

71 Zie bijvoorbeeld in algemene zin ten aanzien van het belangenconflict binnen het leerstuk van verhaalsbe-
nadeling Uncitral, Legislative Guide on Insolvency Law, p. 137: ‘As is the case with a number of the core pro-
visions of an insolvency law, the design of avoidance provisions requires a balance to be reached between com-
peting social benefits such as, on the one hand, the need for strong powers to maximize the value of the estate
for the benefit of all creditors and, on the other, the possible undermining of contractual predictability and cer-
tainty.’

72 Zie R. Parry, Transaction Avoidance in Insolvencies, Oxford: Oxford University Press, reprint 2005, p. 15: ‘As
a result, avoidance provisions will tend to be shaped by two competing factors: on the one hand the need to
ensure that the scheme of asset distribution applicable in insolvency is observed, and on the other hand the
need to ensure that contractual certainty is not undermined unduly.’

73 Mokal, Corporate Insolvency Law, p. 333. 
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1.5.3 Geen schade voor rekening van derden zonder verwijt

In geval van insolventie zijn er schuldeisers die, veelal tegen hun verwachting in,
hun vordering niet voldaan krijgen. Een succesvol beroep op aantasting van een
handeling wegens schuldeisersbenadeling zal leiden tot een toename van de boe-
del. Het verlies van de schuldeisers op hun vordering wordt daarmee beperkt. De
partij tegen wie de vordering wordt ingesteld zal echter slechter af zijn. Een uit-
gangspunt dat ook grenzen aan het leerstuk van schuldeisersbenadeling stelt, is dat
men niet het verlies van de gezamenlijke schuldeisers mag afwentelen op een
derde voor zover deze daardoor per saldo slechter af is en deze derde geen verwijt
gemaakt kan worden.

De waardering van de positie van de wederpartij en met name of deze per saldo
slechter af is, leidt tot gecompliceerde vragen. Een daarvan is welke vergelijking
men relevant acht. Is dit de vergelijking van de positie van de wederpartij waarin
deze verkeert voor en na een geslaagd beroep op aantasting van de handeling? In
deze vergelijking zal de wederpartij altijd slechter af zijn. Een andere vergelijking
is de positie van de wederpartij na aantasting te vergelijken met de positie waarin
deze verkeerd zou hebben indien deze de gewraakte handeling niet zou hebben
verricht. Dit zijn twee verschillende benaderingen die tot geheel andere uitkom-
sten kunnen leiden.

Neem het geval waarin een schuldeiser hangende een aanvraag tot insolventver-
klaring en in de wetenschap van deze aanvraag nog betaald wordt. Indien een
bewindvoerder hier de betaling zou vernietigen, is de schuldeiser aanzienlijk
slechter af na vernietiging dan voor vernietiging. Indien men de posities van de
schuldeiser waarin deze verkeert na vernietiging vergelijkt met de positie waarin
deze verkeerd zou hebben zonder de gewraakte betaling in ontvangst te hebben
genomen, zal deze in de regel echter in dezelfde positie verkeren; namelijk die van
concurrent schuldeiser. Na vernietiging van de betaling kan de schuldeiser immers
nog gewoon opkomen voor zijn vordering en deze ter verificatie indienen. Zo zijn
er dus gevallen waarbij de wederpartij na vernietiging uiteindelijk niet slechter af
is, indien men zijn positie vergelijkt met die waarin deze verkeerd zou hebben
indien hij het verrichten van de handeling achterwege had gelaten.

Geheel anders kan de situatie zijn wanneer de benadelende handeling niet de be-
taling van een schuld was, maar een overdracht door de schuldenaar tegen een
prestatie met een waardeverschil. Neem het geval waarin de schuldenaar in de
maand voorafgaand aan de insolventverklaring een hem toebehorend goed over-
draagt tegen betaling van slechts 25% van de marktwaarde. De uitkomst van de
vergelijking van de positie van de wederpartij waarin deze na de vernietiging ver-
keert, met de positie waarin deze verkeerd zou hebben indien de wederpartij de
handeling achterwege gelaten zou hebben, hangt af van wat met de 25% gebeurt
die betaald is. Indien de wederpartij voor deze door hem geleverde prestatie een
boedelvordering zou hebben (en het teruggeven van het door hem ontvangen goed
kan opschorten totdat deze boedelvordering voldaan is), is de wederpartij niet
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slechter af. De wederpartij is in beginsel ook niet wezenlijk slechter af indien deze
veroordeeld zou worden om de 75% bij te betalen. Indien de sanctie beperkt zou
zijn tot de verplichting het waardeverschil bij te betalen of het goed af te staan
waarbij hij zijn eigen prestatie terugontvangt, is de wederpartij per saldo niet
slechter af. De situatie verandert geheel indien men de wederpartij dwingt het
goed af te staan en hem achterlaat met een concurrente vordering voor de door
hemzelf geleverde prestatie. De wederpartij verkeert na vernietiging in een aan-
zienlijk slechtere positie dan waarin deze verkeerd zou hebben indien deze het
verrichten van de gewraakte transactie achterwege had gelaten.

Indien men de derde in een positie brengt die per saldo slechter is, brengt men de
schade van de gezamenlijke schuldeisers voor rekening van de wederpartij.
Hiervan kan in beginsel slechts sprake zijn indien men de derde een verwijt kan
maken.74 De relevante vergelijking is daarbij in de eerste plaats de vergelijking van
zijn positie zoals die zou zijn na aantasting van de handeling en zijn positie zoals
die zou zijn geweest indien hij deze handelingen nooit zou hebben verricht.

Hiermee wordt uitdrukkelijk niet gesteld dat de wederpartij altijd een verwijt
gemaakt moet kunnen worden voor een beroep op aantastbaarheid wegens schuld-
eisersbenadeling. Immers, in veel gevallen is de wederpartij uiteindelijk niet
slechter af indien men zijn positie na aantasting vergelijkt met de positie waarin
hij zou hebben verkeerd zonder de gewraakte handeling. Verder wordt hiermee
ook niet gezegd dat in die gevallen waarin de wederpartij wel in een slechtere
positie komt te verkeren, het verwijt altijd zo groot moet zijn dat de wederpartij
een zelfstandige onrechtmatige daad heeft gepleegd.75

74 Ik spreek hier over een beginsel dat grenzen stelt aan het leerstuk van schuldeisersbenadeling en niet over een
rechtsregel die zelfstandig rechten en verplichtingen bepaalt. Met name spreek ik hier niet over de vereisten
voor aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad. In de verschillende hoofdstukken zal nog ingegaan
worden op de verhouding tussen de onrechtmatige daad en het leerstuk van aantastbaarheid van handelingen
wegens schuldeisersbenadeling, Zie voor algemene beschouwingen omtrent de verhouding tussen onrechtma-
tigheid, schuld en toerekening ten aanzien van de onrechtmatige daad C.H. Sieburgh, Toerekening van een
onrechtmatige daad (diss. Groningen 2000). Zij schrijft (o.a. p. 5, 9 en 247) dat de vraag of schade vergoed
moet worden, beheerst wordt door de gezichtspunten ‘ieder draagt zijn eigen schade’ en ‘berokken een ander
geen schade’. Het uitgangspunt ‘ieder draagt zijn eigen schade’ werkt ook hier door. Bij aantastbaarheid wegens
schuldeisersbenadeling speelt echter niet zozeer de vraag of schade vergoed moet worden, maar de vraag voor
wiens rekening het verlies dat de schuldeisers in het faillissement lijden, uiteindelijk komt. Bij vernietiging van
de rechtshandeling bij een overdracht gaat het immers niet om een plicht tot schadevergoeding. Hoewel hier
geen sprake is van een schadeplichtigheid, geldt wel het beginsel dat schade niet afgewenteld mag worden zon-
der dat de wederpartij bij de paulianeuze handeling een verwijt gemaakt kan worden. Zie ten aanzien van het
aannemen van schadeplichtigheid in het algemeen en de noodzaak van schuld daarbij, W.C.L. van der Grinten,
‘Aansprakelijkheid zonder onrechtmatigheid en schuld’, RM Themis 1940, p. 428: ‘Onze slotconclusie is der-
halve, dat de rechtspraak schuld en onrechtmatigheid als grondslag voor aansprakelijkheid eischt en dat dit
systeem bevredigend werkt. Niet de schade behoort tot vergoeding te verplichten, maar de schuld. Dit groote
beginsel van elk schaderecht, dat den primitieven grondslag van zijn kindsheid is ontgroeid, wordt terecht door
de rechtspraak vastgehouden.’

75 Zie over de vraag naar de verhouding tussen het leerstuk van aantastbaarheid van handelingen wegens schuld-
eisersbenadeling en het leerstuk van de onrechtmatige daad § 2.4, § 3.4 en § 4.4 van de landenhoofdstukken en
van het rechtsvergelijkend hoofdstuk § 5.2.3.
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1.5.4 Geen belemmering van reorganisatiemogelijkheden

Een van de grote uitdagingen voor het leerstuk van de aantastbaarheid van rechts-
handelingen wegens schuldeisersbenadeling is niet in de weg te staan aan de
mogelijkheden van bedrijven in financiële nood er weer bovenop te komen.76 Het
leerstuk dient zo vormgegeven te worden dat reorganisaties en reddingsoperaties
niet onnodig belemmerd worden.77 Ook dient voorkomen te worden dat onderne-
mingen in financiële problemen als aangeschoten wild behandeld (moeten) wor-
den en dat men bij elke handeling als wederpartij moet vrezen dat een bewind-
voerder in een eventuele latere formele insolventie de transactie zal willen probe-
ren terug te draaien.78 Indien partijen niet meer op gewone voet met de schulde-
naar kunnen handelen of vrezen dat dit niet meer kan, dan zal de angst voor insol-
ventie snel een self-fulfilling prophecy worden.

76 Hoewel schuldeisers uiteindelijk gebaat zullen zijn bij een succesvolle reorganisatie, wordt het belang van de
reorganisatiemogelijkheden hier toch steeds gerangschikt als een van de belangen die haaks staan op de belan-
gen van de schuldeisers. De faillissementspauliana, Insolvenzanfechtung en in de regel de bepaling van trans-
action avoidance, veronderstellen dat er een insolventieprocedure is waarmee de reorganisatie, voor zover
ondernomen, kennelijk mislukt is. Reorganisaties brengen kosten met zich, waardoor de schuldeisers veelal
slechter af zullen zijn. Hoewel het niet geheel zuiver is het belang van het bevorderen van het reorganiserende
vermogen te presenteren als een belang dat haaks staat op de belangen van de schuldeisers, is het wel een
belang dat zelfstandig beschermd dient te worden tegen een te ruime ex post aantastbaarheid van benadelende
handelingen.

77 Zie ook de Toelichting op het Voorontwerp voor een nieuwe Insolventiewet die aangeeft dat bonafide reorga-
nisaties, ook als deze later falen, in principe buiten het leerstuk van verhaalsbenadeling gehouden moeten wor-
den (Toelichting Voorontwerp p. 223-224): ‘Hetzelfde geldt voor de gevallen waarin een financier bereid blijkt
om daadwerkelijk een (aanvullende) financiering tegen verstrekking van zekerheden wil verzorgen en insol-
ventie nog niet onvermijdelijk is. Blijkt nu de financier te optimistisch te zijn geweest en bij de reddingsactie
de insolventverklaring redelijkerwijze niet te hebben kunnen voorzien, dan hoeft hij niet bang te zijn voor een
succesvolle actie door de bewindvoerder.’ Het commentaar van de Nederlandse banken is echter juist dat een
uitbreiding van de faillissementpauliana wel degelijk aan reddingsoperaties in de weg zal staan. Zie
Commentaar NVB op Voorontwerp, brief van 12 september van De Nederlandse Vereniging van Banken aan
Minister van Justitie E.M.H. Hirsch Ballin, p. 9, 10: ‘De in het Voorontwerp voorgestelde verruiming van de
mogelijkheid tot vernietiging van verplicht verrichte rechtshandelingen, en de daaruit voortvloeiende onzeker-
heid voor de banken, zal de volgende reacties tot gevolg hebben:
1. (…)
2. (…)
3. banken zullen veel minder geneigd zijn een aanvullende financiering (“nieuw geld”) ter beschikking te stel-
len om de onderneming door een moeilijke periode heen te helpen.’

78 Zie hierover Walters (A. Walters, ‘Preferences’, in: J. Armour en H. Bennet (red.), Vulnerable Transactions in
Corporate Insolvency’, Oregon: Hart Publishing 2003, p. 125) waar hij de belangen bespreekt die botsen met
aantastbaarheid wegens schuldeisersbenadeling bestaande uit preferences: ‘In recognising that wider issues of
policy – such as the need to promote finality of transactions or to encourage the provision of credit to strug-
gling but potentially viable businesses – might be in play, there is inevitably some undermining of the collec-
tive scheme.’
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1.6 Twee methoden van rechtsvergelijking: dogmatisch en 
functioneel

De gehanteerde onderzoeksmethode is rechtsvergelijkend, zowel extern als intern.
Extern worden het Duitse, het Engelse en het Nederlandse recht ten aanzien van
de aantastbaarheid van handelingen wegens schuldeisersbenadeling met elkaar
vergeleken. Intern79 wordt het leerstuk van aantastbaarheid van handelingen
wegens schuldeisersbenadeling vergeleken met het leerstuk van de onrechtmatige
daad. Zodra sprake is van benadeling van schuldeisers komt vrijwel automatisch
de vraag op of naast, of in plaats van, het aantasten van de handelingen, aanspra-
kelijkheid van de handelende personen uit hoofde van onrechtmatige daad de
benadeling ongedaan zou kunnen maken. Om de verhouding van deze rechtsfigu-
ren te onderzoeken worden per rechtsstelsel de subjectieve criteria, voor zover
gehanteerd, van het leerstuk van de aantastbaarheid van handelingen wegens
schuldeisersbenadeling vergeleken met de criteria van de onrechtmatige daad.

Door in de hoofdstukken over het Duitse, het Engelse en het Nederlandse recht
primair te kijken naar rechtsfiguren die op een andere wijze voorzien in de aan-
tastbaarheid van handelingen wegens schuldeisersbenadeling, wordt in de eerste
plaats gekozen voor een dogmatische methode van rechtsvergelijking. De dogma-
tische methode wordt als tegenpool gezien van de functionele methode. De dog-
matische methode zoekt equivalente rechtsregels in een ander rechtsstelsel, of een
equivalent rechtsinstituut en vergelijkt deze. Hierbij staat voorop dat de rechtsre-
gels in de verschillende landen een soortgelijke structuur hebben. De functionele
methode gaat anders te werk. De functionele aanpak houdt in dat de comparatist
een bepaald probleem als uitgangspunt neemt en vervolgens zoekt naar de oplos-
singen die de geselecteerde rechtsstelsels voor dit probleem bieden.80 De vraag is
dan in de eerste plaats welke materiële oplossing het recht biedt. Het gevaar van
de dogmatische methode is dat deze niet zou onderkennen dat een bepaald pro-
bleem in een ander rechtsstelsel mogelijk wel gereguleerd wordt, maar binnen een
geheel andere rechtsfiguur of ander rechtsgebied.81

79 Vranken gebruikt de term interne rechtsvergelijking voor een vergelijking met andere rechtsgebieden. (J.B.M.
Vranken, ‘Interne rechtsvergelijking’, Tijdschrift voor privaatrecht 1995/2, p. 401): ‘Met interne rechtsverge-
lijking doel ik op het verschijnsel dat men over de grenzen van zijn rechtsgebied heenkijkt en aansluiting zoekt
bij andere deelterreinen van het recht. Voor de civilist zijn dit in het bijzonder het strafrecht, het bestuursrecht
en het fiscale recht.’ Hier is de vergelijking bescheidener in de zin dat niet met het bestuursrecht of het straf-
recht wordt vergeleken, maar de rechtsfiguur wordt vergeleken met de onrechtmatige daad.

80 A.E. Oderkerk, De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek (diss. Amsterdam UvA), Nijmegen:
Ars Aequi 1999, p. 67 e.v.

81 Zweigert en Kötz (K. Zweigert en H. Kötz, An Introduction to Comparative Law, Oxford: Oxford University
Press 1998, p. 34) presenteren de functionele methode dan ook als de aangewezen werkwijze: ‘The basic
methodological principle of all comparative law is that of functionality. From this basic principle stem all the
other rules which determine the choice of laws to compare, the scope of the undertaking, the creation of a sys-
tem of comparative law, and so on. Incomparables cannot usefully be compared, and in law the only things
which are comparable are those which fulfil the same function.’
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Toch is bij de structuur van dit boek in de landenhoofdstukken primair gekozen
voor een dogmatische methode. In de hoofdstukken over het Duitse, Engelse en
Nederlandse recht wordt het leerstuk van aantastbaarheid van handelingen wegens
schuldeisersbenadeling per land geanalyseerd en beschreven. De analyse van het
Duitse, Engelse en Nederlandse recht van de aantastbaarheid van handelingen
wegens benadeling van schuldeisers vormt daarmee in omvang het leeuwendeel
van dit boek. Mijns inziens is dit de enige manier om de verschillende stelsels te
doorgronden. Vooral indien men meer dan een of twee veel voorkomende geval-
len van schuldeisersbenadeling wil bespreken, ontkomt men er mijns inziens niet
aan om te beginnen met een uiteenzetting van de structuur en werking van de
gehele rechtsfiguur. In elk rechtsstelsel wordt een probleem geplaatst in een
bepaald samenspel van regels welk samenstel men in abstracto dient te doorgron-
den wil men de uiteindelijke beoordeling van het probleem kunnen begrijpen.

In dit onderzoek wordt dus in de eerste plaats een vergelijking gemaakt tussen de
verschillende bepalingen die voorzien in aantastbaarheid van handelingen wegens
schuldeisersbenadeling. Het dogmatische element is er bovenal in gelegen dat de
rechtsregels worden onderzocht waarbij het gevolg is dat de handeling zelf wordt
aangetast. Teneinde tot een zinvolle vergelijking van de verschillende onderzoch-
te rechtsstelsels te komen en om de risico’s verbonden aan de dogmatische metho-
de te ondervangen, is het onderzoek echter op een aantal wijzen uitgebreid.

Bij de bestudering van literatuur is steeds bezien of bij de bespreking van een pro-
bleem zelf melding wordt gemaakt van de mogelijke toepasselijkheid van andere
rechtsfiguren. Anderzijds is bezien in hoeverre het onderzochte recht andere
gevallen onder de werking van de rechtsfiguur brengt waar het Nederlandse recht
en/of het Duitse en/of het Engelse recht dit niet doen. Voor zover dit het geval is,
wordt weer bezien welke andere rechtsfiguren hier mogelijk van toepassing zijn.

Ten tweede wordt per land steeds in de concluderende paragraaf een drietal vor-
men van benadeling centraal gesteld. Dit zijn de in § 1.4 hierboven uitgewerkte
drie vormen van schuldeisersbenadeling. Per land wordt onderzocht in hoeverre
deze drie vormen van benadeling onderkend zijn en in hoeverre het onderzochte
land objectieve dan wel subjectieve criteria voor aantastbaarheid stelt. Door in de
concluderende paragrafen van de landenhoofdstukken een vorm van benadeling
centraal te stellen en te bezien welke vereisten voor een geslaagd beroep gesteld
worden, kan men de landen eenvoudiger met elkaar vergelijken dan wanneer men
de gehele rechtsfiguur van aantastbaarheid wegens schuldeisersbenadeling verge-
lijkt. In hoofdstuk 5 worden de landen vervolgens expliciet per vorm van benade-
ling vergeleken. Daarbij wordt op basis van de analyse van het Duitse, Engelse en
Nederlandse recht de vraag beantwoord in hoeverre het per vorm van benadeling
mogelijk en wenselijk is tot een objectieve regeling te komen. Hierbij is dus een
vergelijking van het probleem (een bepaalde vorm van benadeling) leidend en niet
zozeer de dogmatische vorm van een rechtsfiguur. In die zin hanteren de conclu-
derende paragrafen van de landenhoofdstukken en het rechtsvergelijkende hoofd-
stuk grotendeels de functionele methode.
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Ten derde worden de bezwaren verbonden aan de dogmatische methode onder-
vangen door de interne rechtsvergelijking, waarbij de criteria van de faillisse-
mentspauliana en haar equivalenten worden vergeleken met de criteria van de
onrechtmatige daad. Door deze rechtsfiguur te onderzoeken en de verhouding tot
het leerstuk van aantastbaarheid van handelingen wegens schuldeisersbenadeling
te beschrijven wordt verder voorkomen dat de dogmatische invalshoek tot een
onvolledig beeld leidt doordat te veel op de formele regel geconcentreerd wordt.

1.7 Leeswijzer

1.7.1 Structuur en opbouw van de hoofdstukken

In dit inleidende hoofdstuk is de problematiek van aantastbaarheid van handelin-
gen wegens schuldeisersbenadeling geïntroduceerd, de onderzoeksvraag geformu-
leerd en aangegeven hoe deze onderzoeksvraag zal worden beantwoord. Verder is
in dit inleidende hoofdstuk een onderverdeling naar drie vormen van benadeling
besproken waar steeds op teruggegrepen zal worden, te weten benadeling door: 
i) inbreuk op de integriteit van het verhaalsvermogen, 
ii) doorbreking van de paritas creditorum, en 
iii) een dubbele opstelling van aandeelhouders.

De hoofdstukken 2, 3 en 4 analyseren achtereenvolgens het Duitse, Engelse en
Nederlandse recht terzake. Per landenhoofdstuk wordt dezelfde structuur gehan-
teerd. Elk hoofdstuk begint met een inleiding (§ 2.1, § 3.1 en § 4.1), waarin onder
andere in algemene termen een overzicht wordt gegeven van de verschillende rele-
vante aantastingsgronden. Vervolgens worden in § 2.2, § 3.2 en § 4.2 de verschil-
lende aantastingsgronden behandeld. Het aantal relevante aantastingsgronden per
land verschilt, zodat ook het aantal subparagrafen varieert. Wel wordt steeds
dezelfde volgorde gehanteerd. Eerst wordt de gehele bepaling weergegeven, zodat
men het betoog ook goed kan volgen zonder dat men op zoek moet gaan naar bui-
tenlandse wet- en regelgeving. Vervolgens wordt bezien wat als het doel van de
bepaling wordt gezien en hoe ingrijpen wordt gerechtvaardigd. Vervolgens wor-
den per aantastingsgrond de objectieve en de subjectieve criteria besproken.
Paragrafen 2.3, 3.3 en 4.3 analyseren telkens de positie van aandeelhouders in for-
mele insolventie van de schuldenaar voor zover de aandeelhouder de vennoot-
schap niet met kapitaal maar met een lening of garanties heeft gefinancierd.
Paragrafen 2.4, 3.4 en 4.4 onderzoeken hoe het leerstuk zich verhoudt tot het leer-
stuk van de onrechtmatige daad. In de concluderende paragrafen (§ 2.5, § 3.5 en
§ 4.5) wordt steeds geanalyseerd in hoeverre in de landen een onderscheid is
gemaakt tussen de drie onderscheiden vormen van benadeling. Eveneens wordt
per land op hoofdlijnen geanalyseerd in hoeverre het onderzochte rechtsstelsel per
vorm van benadeling objectieve of subjectieve criteria hanteert.
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Hoofdstuk 5 vergelijkt het recht van de landen en beantwoordt aan de hand van
deze rechtsvergelijking de vraag in hoeverre het per vorm van benadeling moge-
lijk en wenselijk is tot een regeling van aantastbaarheid van handelingen wegens
schuldeisersbenadeling te komen met enkel objectieve criteria. In de Appendix
worden de conclusies samengevoegd en wordt uitgewerkt hoe een dergelijke rege-
ling eruit zou zien. De regeling wordt gepresenteerd als een nadere invulling van
de European Principles of Insolvency Law.

1.7.2 Gebruikte terminologie

In dit inleidende hoofdstuk en ook in de rechtsvergelijkende conclusies wordt
zoveel mogelijk getracht juridische vragen en problemen in neutrale termen te
beschrijven.82 Zo wordt niet gesproken van faillissement, maar van een formele
insolventieprocedure. De Nederlandse faillissementsprocedure werkt namelijk op
onderdelen anders dan het Duitse Insolvenzverfahren en de Engelse
Administration en Liquidation procedures. Zo wordt verder ook niet gesproken
van curator, maar van bewindvoerder. Ook wordt niet gesproken over de Engelse
of de Duitse faillissementspauliana, omdat de term daar niet gebruikt wordt en het
vooral ten aanzien van het Engelse recht ten onrechte de indruk zou wekken dat
een uniform equivalent te vinden is van de Nederlandse faillissementspauliana.
Ook kent men in Engeland geheel andere sancties dan enkel de vernietiging van
een handeling. Verder zal nog gezien worden dat in het Duitse recht niet enkel
rechtshandelingen aantastbaar zijn, maar ook handelingen met een rechtsgevolg
zonder dat de wil van partijen daarop gericht dient te zijn geweest. Teneinde tot
een zo neutraal mogelijke beschrijving van het Duitse, Engelse en Nederlandse
recht te komen, wordt dan ook enigszins omslachtig gesproken over het leerstuk
van aantastbaarheid van handelingen wegens schuldeisersbenadeling.

82 Zie voor de noodzaak van een dergelijke benadering, Zweigert en Kötz, An Introduction to Comparative Law,
p. 34: ‘The question to which any comparative study is devoted must be posed in purely functional terms: the
problem must be stated without any reference to the concepts of one’s own legal system.’
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2 Duits recht

2.1 Inleiding

Het Duitse recht voorziet zowel binnen als buiten een formele insolventieproce-
dure in de mogelijkheid om bepaalde handelingen die schuldeisers benadelen aan
te tasten, oftewel in het Duits ‘an zu fechten’. Voor de gevallen van schuldeisers-
benadeling buiten een formele insolventieprocedure is een aparte wet van toepas-
sing, het Anfechtungsgesetz. De bepalingen inzake de mogelijkheden om binnen
een insolventieprocedure een handeling aan te tasten zijn opgenomen in de arti-
kelen 129 tot en met 147 Insolvenzordnung (‘InsO’).1

De Insolvenzordnung dateert van 1994 en is in 1999 van kracht geworden. In dat
jaar verving de Insolvenzordnung de Konkursordnung. Bij deze omvangrijke wij-
ziging van de Duitse faillissementswet is de Insolvenzanfechtung ingrijpend
gewijzigd. Reden voor deze wijziging was dat algemeen het beeld bestond dat de
Insolvenzanfechtung niet aan haar doel voldeed, hetgeen voornamelijk werd toe-
geschreven aan een te zware bewijslast voor de bewindvoerder.2 In de nieuwe
regeling van de Insolvenzanfechtung is de bewijslast dan ook verlicht en is op
onderdelen afstand genomen van subjectieve criteria ten faveure van objectieve
criteria.

De opzet van dit hoofdstuk is als volgt. § 2.1.1 bespreekt de bepalingen op grond
waarvan een insolventieprocedure kan worden geopend. § 2.1.2 bespreekt de
hoofdlijnen en uitgangspunten van de verschillende gronden waarop een bewind-
voerder een handeling verricht voor formele insolventie kan aantasten. § 2.2
behandelt vervolgens in § 2.2.1 tot en met § 2.2.6 de verschillende gronden waar-
op een handeling kan worden aangetast (artikel 130 tot en met 136 InsO). Hierbij
wordt, overeenkomstig de hoofdstukken Engeland en Nederland, steeds de gehele
bepaling weergegeven waarna eerst bezien zal worden wat de wetgever kennelijk

1 Hieronder zullen slechts de bepalingen in de Insolvenzordnung besproken worden en blijft het
Anfechtungsgesetz buiten beschouwing.

2 Zie V. Gessner, B. Rohde, G. Strate en K.A. Ziegert, Die Praxis der Konkursabwicklung in der Bundesrepublik
Deutschland; eine rechtssoziologische Untersuchung, Köln: Bundesanzeiger Verlagges.mbH 1978. Zie hier-
over ook o.a. M. Huber, Insolvenzanfechtung, in: P. Gottwald (red.), Insolvenzrechts-Handbuch, München:
C.H. Beck 2006, p. 774.



als rechtvaardiging heeft gezien om in te grijpen en vervolgens de objectieve en
de subjectieve criteria geanalyseerd worden.

§ 2.3 beziet in hoeverre het Duitse recht de belangen van de schuldeisers
beschermt tegen een dubbele opstelling van aandeelhouders. Twee vormen van
deze dubbele opstelling zijn in het inleidende hoofdstuk (zie § 1.4.3) onderschei-
den, te weten de aandeelhouder die de vennootschap met leningen in plaats van
kapitaal financiert en de aandeelhouder die zich jegens bepaalde schuldeisers
sterk maakt. Anders dan het Nederlandse en het Engelse recht, kent het Duitse
recht hier een uitgebreide regeling. Dit leerstuk is recent onderwerp geweest van
een ingrijpende vernieuwing. Deze vernieuwing heeft plaatsgevonden middels de
zogenoemde MoMiG (Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur
Bekämpfung von Missbräuchen). MoMiG is op 1 november 2008 in werking
getreden. Hoewel de belangrijkste regeling in verband met verhaalsbenadeling in
artikel 135 InsO is geplaatst, en dus in § 2.2 behandeld zou kunnen worden als een
grond waarop handelingen verricht voor formele insolventie kunnen worden aan-
getast, is gekozen voor de behandeling in een separate paragraaf (§ 2.3). Hiermee
sluit de structuur van dit hoofdstuk inzake het Duitse recht zoveel mogelijk aan op
de structuur van de hoofdstukken inzake het Nederlandse en het Engelse recht.

In § 2.4 wordt vervolgens ingegaan op de verhouding van de kernbepalingen van
de Insolvenzanfechtung tot het Duitse onrechtmatigedaadsrecht en bestuurders-
aansprakelijkheid. Onderzocht zal worden in hoeverre de Insolvenzanfechtung
verklaard kan worden door de gedachte dat de wederpartij en/of de schuldenaar
een vorm van onrechtmatige daad jegens de schuldeisers heeft/hebben gepleegd.

In § 2.5 worden samenvattende conclusies ten aanzien van het Duitse recht gege-
ven. De rechtsvergelijkende conclusies voortbouwend op de analyse van het
Duitse, Engelse en Nederlandse recht zijn opgenomen in hoofdstuk 5. In het
onderhavige hoofdstuk zal slechts bij uitzondering verwezen worden naar het
Engelse en Nederlandse recht om opvallende verschillen te signaleren of om het
voorliggende probleem scherper te stellen.

2.1.1 Gronden voor het openen van een insolventieprocedure

Voor een goed begrip van de regeling van de Insolvenzanfechtung is een zekere
bekendheid met de regels omtrent het openen van de insolventieprocedure vereist.
Pas met de insolventverklaring verliest de schuldenaar de vrije beschikking over
zijn vermogen. De benadelende handelingen waartegen de Insolvenzanfechtung

3 Waar artikel 130, 131 en 132 InsO spreken over de periode van drie maanden voor de aanvraag, gold voor het
oude recht onder de Konkursordnung, dat buiten het bereik van de bijzondere Insolvenzanfechtung (thans art.
130, 131, 132 InsO) vielen de handelingen die meer dan zes maanden voor de opening van de procedure waren
verricht. Zie hierover H.P. Kirchhof, Insolvenzanfechtung, in: Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung,
München: C.H. Beck 2002, p. 507.
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waakt, worden veelal ook verklaard door de dreigende insolventieprocedure waar-
mee de schuldenaar het vrije beheer over zijn vermogen verliest. Er bestaat daar-
mee een nauw verband tussen de regels inzake de insolventverklaring en de aan-
vraag daartoe enerzijds en de regels omtrent de aantasting van benadelende han-
delingen anderzijds. Onder het Duitse recht is dit in het bijzonder het geval omdat
de verschillende bepalingen op grond waarvan een handeling aangetast kan wor-
den, niet de aanvang van een insolventieprocedure nemen, maar de aanvraag daar-
toe.3 Verder vormen de gronden waarop een insolventieprocedure gestart kan wor-
den – betalingsonmacht (Zahlungsunfähigkeit), dreigende betalingsonmacht (dro-
hende Zahlungsunfähigkeit) en materiële insolventie (Überschuldung) – belang-
rijke begrippen binnen de regeling van de Insolvenzanfechtung.

Het Duitse recht hanteert een uniforme insolventieprocedure, das Insolvenz-
verfahren, waarbinnen zowel reorganisatie als liquidatie mogelijk is. Welke wijze
van afwikkeling wordt gekozen maakt niet uit voor de vraag of de
Insolvenzanfechtung kan worden ingeroepen.4 Verder is er een procedure waarbij
de schuldenaar zelf de beschikking houdt over het vermogen (Eigenverwaltung).
Ook is er een speciale procedure voor ‘consumenten’. De regels inzake de aan-
tasting van benadelende handelingen en de vraag aan wie deze bevoegdheid toe-
komt, varieert enigszins al naar gelang de toepasselijke procedure.5 Hier zal steeds
de meest voorkomende procedure van Insolvenzverfahren als uitgangspunt geno-
men worden.

Het Duitse recht voorziet in uitgebreide regels omtrent de procedure tot insol-
ventverklaring. Het geeft in de artikelen 17 tot en met 19 InsO verschillende gron-
den waarop de formele insolventie kan worden uitgesproken. Artikel 17 InsO
geeft als openingsgrond betalingsonmacht (Zahlungsunfähigkeit). Artikel 17 InsO
bepaalt dat een schuldenaar in betalingsonmacht verkeert indien hij zijn opeisba-
re schulden niet kan voldoen.6 Artikel 18 InsO bepaalt dat de schuldenaar ook zelf
insolventverklaring kan verzoeken indien betalingsonmacht dreigt (drohende
Zahlungsunfähigkeit). Dreigende betalingsonmacht wordt aangenomen indien
‘het zich laat aanzien dat de schuldenaar niet aan zijn verplichtingen zal kunnen

4 Zie H. Hirte, Insolvenzanfechtung, in: W. Uhlenbruck (red.), Insolvenzordnung Kommentar, München: Franz
Vahlen 2003, p. 1956. De introductie van een enkelvoudige procedure, waarbinnen zowel reorganisatie op basis
van een vastgesteld plan als liquidatie mogelijk is, vormt een verruiming van het werkingsgebied van de
Insolvenzanfechtung vergeleken met de oude Konkursordnung. Zie hierover Toelichting op het
Regeringsontwerp (M. Balz en H.G. Landfermann, Die Neuen Insolvenzgesetze, Düsseldorf: IDW-Verlag 1995,
p. 227): ‘Insoweit wird der Anwendungsbereich des Anfechtungsrechts im Vergleich zum geltenden Recht erwei-
tert, wo eine Anfechtung zwar im Konkurs- und im Gesamtvollstreckungsverfahren, nicht aber im
Vergleichsverfahren möglich ist.’

5 Zie over de bijzonderheden Hirte, Insolvenzordnung Kommentar, p. 1968 e.v.
6 Artikel 17 InsO bepaalt het volgende: ‘(1) Allgemeiner Eröffnungsgrund ist die Zahlungsunfähigkeit. (2) Der

Schuldner ist zahlungsunfähig, wenn er nicht in der Lage ist, die fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen.
Zahlungsunfähigkeit ist in der Regel anzunehmen, wenn der Schuldner seine Zahlungen eingestellt hat.’ Zie
over de versoepeling ten aanzien van het aannemen van betalingsonmacht ten opzichte van het recht van voor
1999, J. Dauernheim, Das Anfechtungsrecht in der Insolvenz, Neuwied: Luchterhand 1999, p. 60.
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voldoen zodra deze opeisbaar worden’.7 Artikel 19 InsO bepaalt dat materiële
insolventie (Überschuldung) ook een grond vormt om een insolventieprocedure te
starten ten aanzien van een schuldenaar/rechtspersoon. Een dergelijke schuldenaar
wordt geacht materieel insolvent te zijn indien zijn totale activa niet meer vol-
doende zijn om de bestaande verplichtingen te dekken.8 De waardering van de
activa dient op continuïteitsbasis te geschieden, indien de voortzetting van de
onderneming overwegend waarschijnlijk is (ten aanzien van welke laatste omstan-
digheid de bewijslast bij de schuldenaar ligt).9

Een belangrijk vereiste voor het openen van een insolventieprocedure is dat de
beschikbare activa tenminste voldoende zullen zijn om de kosten van de procedu-
re, inclusief de gerechtelijke kosten en het salaris van de bewindvoerder, te dra-
gen.10 Om vast te stellen of aan dit vereiste voldaan is, benoemt de rechtbank in
voorkomende gevallen een deskundige. De regels omtrent de insolventverklaring
resulteren erin dat in de regel veel tijd verstrijkt tussen de aanvraag en de uitein-
delijke insolventverklaring. Wel heeft de rechtbank de mogelijkheid om een voor-
lopige bewindvoerder te benoemen.

2.1.2 Insolvenzanfechtung 

2.1.2.1 De verschillende aantastingsgronden
Artikel 129 InsO stelt een aantal basisvereisten waaraan in alle gevallen voldaan
moet zijn voor het kunnen inroepen van de Insolvenzanfechtung. In alle gevallen
is vereist dat er een i) handeling is geweest die tot ii) benadeling van iii) schuld-
eisers heeft geleid. De artikelen 130 tot en met 136 InsO geven vervolgens aan
onder welke omstandigheden uiteenlopende handelingen bestreden kunnen wor-

7 Artikel 18 InsO bepaalt het volgende: ‘(1) Beantragt der Schuldner die Eröffnung des Insolvenzverfahrens, so
ist auch die drohende Zahlungsunfähigkeit Eröffnungsgrund. (2) Der Schuldner droht zahlungsunfähig zu wer-
den, wenn er voraussichtlich nicht in der Lage sein wird, die bestehenden Zahlungspflichten im Zeitpunkt der
Fälligkeit zu erfüllen. (3) (...).’

8 Artikel 19 InsO bepaalt het volgende: ‘(1) Bei einer juristischen Person ist auch die Überschuldung
Eröffnungsgrund. (2) Überschuldung liegt vor, wenn das Vermögen des Schuldners die bestehenden
Verbindlichkeiten nicht mehr deckt. Bei der Bewertung des Vermögens des Schuldners ist jedoch die
Fortführung des Unternehmens zugrunde zu legen, wenn diese nach den Umständen überwiegend wahrschein-
lich ist. Forderungen auf Rückgewähr von Gesellschafterdarlehen oder aus Rechtshandlungen, die einem sol-
chen Darlehen wirtschaftlich entsprechen, für die gemäß § 39 Abs. 2 zwischen Gläubiger und Schuldner der
Nachrang im Insolvenzverfahren hinter den in § 39 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 bezeichneten Forderungen vereinbart wor-
den ist, sind nicht bei den Verbindlichkeiten nach Satz 1 zu berücksichtigen.’

9 In reactie op de economische crisis is middels het Finanzmarktstabilisierungsgesetz een tijdelijke beperking
van de werking van artikel 19 InsO opgenomen, welke vooralsnog slechts zal werken tot 31 december 2013.
Een nieuw lid 2 bepaalt het volgende: ‘Überschuldung liegt vor, wenn das Vermögen des Schuldners die beste-
henden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt, es sei denn, die Fortführung des Unternehmens ist nach den
Umständen überwiegend wahrscheinlich. Forderungen auf Rückgewähr von Gesellschafterdarlehen oder aus
Rechtshandlungen, die einem solchen Darlehen wirtschaftlich entsprechen, für die gemäß § 39 Abs. 2 zwischen
Gläubiger und Schuldner der Nachrang im Insolvenzverfahren hinter den in § 39 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 bezeichne-
ten Forderungen vereinbart worden ist, sind nicht bei den Verbindlichkeiten nach Satz 1 zu berücksichtigen.’
Hierdoor geldt toch Überschuldung niet als een openingsgrond indien de voortzetting van de onderneming
overwegend waarschijnlijk is.

10 Zie artikel 26 InsO.
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den. Het werkingsgebied van de verschillende bepalingen kan als volgt worden
samengevat:

– Kongruente Deckung: Artikel 130 InsO ziet op handelingen die een verplich-
ting inlossen op het moment en op de wijze waarop de schuldeiser aanspraak
kon maken, verricht in de drie maanden voor de aanvraag tot insolventverkla-
ring en daarna.

– Inkongruente Deckung: Artikel 131 InsO ziet op handelingen die een ver-
plichting inlossen op een ander moment of op een andere wijze dan waarop
de schuldeiser aanspraak kon maken, verricht in de drie maanden voor de aan-
vraag tot insolventverklaring en daarna. 

– Unmittelbare Benachteiligung: Artikel 132 InsO ziet op rechtshandelingen
van de schuldenaar die onmiddellijk leiden tot benadeling van schuldeisers,
verricht in de drie maanden voor de aanvraag tot insolventverklaring en daar-
na.

– Vorsätzliche Benachteiligung: Artikel 133 InsO ziet op rechtshandelingen van
de schuldenaar waarmee deze zijn schuldeisers opzettelijk benadeelt in de
periode van 10 jaren voorafgaand aan de aanvraag tot insolventverklaring.

– Unentgeltliche Leistung: Artikel 134 InsO ziet op rechtshandelingen van de
schuldenaar zonder tegenprestatie in de periode van vier jaren voorafgaand
aan de aanvraag tot insolventverklaring.

– Aandeelhoudersleningen en aandeelhoudersgaranties: Artikel 135 InsO ziet
op handelingen die een betaling vormen van, of een zekerheid creëren voor,
een aandeelhouderslening in de periode van respectievelijk één en tien jaren
voorafgaand aan de aanvraag tot insolventverklaring. Verder kent artikel 135
InsO een regeling voor het geval de aandeelhouder zich sterk heeft gemaakt
jegens een bepaalde schuldeiser van de schuldenaar en de schuldenaar in de
aanloop naar de insolventverklaring (juist) deze schuldeiser voldoet.

– Stille Gesellschaft: Artikel 136 InsO ziet op handelingen tussen een personen-
vennootschap en een vennoot in het jaar voor de aanvraag tot insolventverkla-
ring en daarna.

De artikelen 139 tot en met 147 InsO geven algemene regels11 van meer procedu-
rele aard zoals bepalingen over de gevolgen van de Insolvenzanfechtung,12 regels
over derdenbescherming13 en bepalingen inzake verjaring.14 Deze zullen niet zelf-
standig besproken worden.

11 Binnen deze artikelen vormt artikel 142 InsO een uitzondering in de zin dat het artikel een nadere afbakening
van het werkingsgebied van artikel 130 en 131 InsO enerzijds en artikel 133 InsO anderzijds biedt, zodat het
van meer materiële aard is. Artikel 142 InsO wordt besproken in § 2.2.1, § 2.2.2 en § 2.2.4 hieronder.

12 Zie artikel 143 en 144 InsO.
13 Zie artikel 145 InsO.
14 Artikel 146 InsO bepaalt wanneer de aanspraak tot Insolvenzanfechtung verjaard is en verklaart de algemene

regels van het BGB van toepassing. Artikel 146 lid 2 InsO bepaalt daarbij dat ook al is een vordering tot
Anfechtung verjaard, de bewindvoerder nakoming van een verplichting kan weigeren indien de handeling welke
de verplichting heeft gecreëerd met de Insolvenzanfechtung bestreden zou kunnen worden.
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2.1.2.2 Algemene uitgangspunten
Artikel 129 InsO is het basisartikel dat een aantal criteria geeft waaraan in alle
gevallen voldaan moet zijn, wil de bewindvoerder een beroep kunnen doen op de
Insolvenzanfechtung. Het artikel bepaalt het volgende:

1) Rechtshandlungen, die vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens vorge-
nommen sind und die Insolvenzgläubiger benachteiligen, kann der
Insolvenzverwalter nach Maßgabe der §§ 130 bis 146 anfechten.

2) Eine Unterlassung steht einer Rechtshandlung gleich.

Wil de bewindvoerder een beroep kunnen doen op de aantastingsgronden in arti-
kel 130 InsO e.v., dan is vereist dat er een handeling is geweest die heeft geleid tot
benadeling van schuldeisers.15 De toets om vast te stellen of benadeling heeft
plaatsgevonden is de vraag of de schuldeisers meer in de insolventieprocedure
zouden hebben ontvangen zonder de gewraakte handeling dan het geval is wan-
neer deze in stand wordt gelaten.16 Aantasting is niet mogelijk indien alle schuld-
eisers volledig kunnen worden voldaan.17 Behalve in geval van artikel 132 InsO en
artikel 133 lid 2 InsO, is niet vereist dat benadeling het onmiddellijke gevolg was
van de rechtshandeling,18 zodat in de regel middellijke benadeling volstaat.
Benadeling kan optreden zowel door een afname van het beschikbare actief als
een toename van het passief. De benadeling moet haar beslag hebben gekregen
uiterlijk bij pleidooi voor de hoogste rechter die over de feiten oordeelt.19

Artikel 129 InsO spreekt over Rechtshandlung. Het Duitse begrip Rechtshandlung
is ruimer dan het Nederlandse begrip rechtshandeling, omdat bij een
Rechtshandlung onder het Duitse recht het rechtsgevolg ook intreedt zonder dat
vereist is dat de wil van de persoon op dit rechtsgevolg gericht was. Het
Nederlandse begrip rechtshandeling komt meer overeen met het begrip
Rechtsgeschäft.20 Onder het Duitse begrip Rechtshandlung vallen daarmee ook
handelingen die onder het Nederlandse recht niet, althans niet zonder meer, als

15 Dit geldt ook wanneer achtergestelde schuldeisers als in artikel 39 InsO zijn benadeeld. Zie P. de Bra,
Insolvenzanfechtung, in: E. Braun (red.), Insolvenzordnung Kommentar, München: C.H. Beck 2007, p. 813 en
Dauernheim, Das Anfechtungsrecht in der Insolvenz, p. 46.

16 Zie hierover Smid (S. Smid, Grundzüge des Insolvenzrechts, München: C.H. Beck 2002, p. 313): ‘Eine
Gläubigerbenachteilung liegt demnach dann vor, wenn sich die Befriedigung der Konkursgläubiger im Fall des
Unterbleibens der Rechtshandlung günstiger gestaltet hätte.’ Zie overeenkomstig Dauernheim, Das
Anfechtungsrecht in der Insolvenz, p. 45 en Henckel, Anfechtung im Insolvenzrecht, Berlijn: De Gruyter Recht
2008, p. 43.

17 Dauernheim, Das Anfechtungsrecht in der Insolvenz, p. 45.
18 Voorbeelden van onmiddellijke benadeling van schuldeisers zijn de verkoop en overdracht door de schuldenaar

voor een te lage prijs of onder omstandigheden, de koop door de schuldenaar voor een te hoge prijs. Zie hier-
over § 2.2.3 hieronder.

19 Dauernheim, Das Anfechtungsrecht in der Insolvenz, p. 50.
20 Rechtsgeschäft wordt als volgt gedefinieerd: ‘Privatwillenserklärungen, gerichtet auf die Hervorbringung

eines Rechtserfolges, welcher nach der Rechtsordnung deswegen eintritt, weil es gewollt ist.’ Zie hierover Hirte,
Insolvenzordnung Kommentar, p. 1974 met verwijzing naar rechtspraak. Zie uitgebreid over de achtergrond van
ons begrip rechtshandeling en het Duitse begrip Rechtsgeschäft, J.H.A. Lokin, ‘Van handeling naar rechtshan-
deling, een kwestie van definitie’, Groninger Opmerkingen en Mededelingen, 2000, p. 17-42.
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rechtshandeling zouden worden bestempeld. Voor de Insolvenzanfechtung is het
bijvoorbeeld relevant dat het plaatsen van roerende goederen in een gehuurde
onroerende zaak als Rechtshandlung kwalificeert. Met deze Rechtshandlung ver-
krijgt de verhuurder rechten ten aanzien van de geplaatste roerende goederen.21

Schuldeisers kunnen door deze Rechtshandlung benadeeld worden. Hieronder zal
steeds het Duitse begrip Rechtshandlung met ‘handeling’ vertaald worden. In arti-
kel 132 InsO wordt gesproken over Rechtsgeschäft, welke term vertaald zal wor-
den met ‘rechtshandeling’.

Belangrijk is te onderkennen dat artikel 129 InsO niet spreekt over een handeling
van de schuldenaar. Lezing van de artikelen 130 tot en met 136 InsO leert dat een
onderscheid gemaakt kan worden tussen bepalingen die wel en bepalingen die niet
een handeling van de schuldenaar zelf vereisen. Artikel 132 tot en met 136 InsO
zijn slechts van toepassing indien de schuldenaar zelf een handeling heeft verricht.
De artikelen 130 en 131 InsO daarentegen vereisen slechts een handeling en stel-
len niet als bijkomend vereiste dat dit een handeling van de schuldenaar dient te
zijn.

Artikel 129 lid 2 InsO bepaalt dat het nalaten een handeling te verrichten gelijk
gesteld dient te worden met het verrichten ervan. Bepalend is de vraag of het ver-
richten van een handeling of het nalaten ervan gevolg heeft in het materiële recht
of het procesrecht.22 Voor zover het een nalaten betreft, is vereist dat het nalaten
willens en wetens geschiedde.23 Verder bepaalt artikel 141 InsO dat aantasting niet
uitgesloten is indien de handeling middels executie heeft plaatsgevonden.24

2.1.2.3 Inroepen en gevolgen
Uit artikel 129 InsO volgt dat in een insolventieprocedure alleen de bewindvoer-
der een handeling kan aantasten. Er bestaat hier echter een uitzondering.
Schuldeisers met het recht van separatisme kunnen nog steeds de gewone
Anfechtung als opgenomen in het Anfechtungsgesetz inroepen indien zij door een
handeling benadeeld zijn.25

De gevolgen van het succesvol inroepen van de Insolvenzanfechtung blijken uit
artikel 143 InsO. Artikel 143 InsO bepaalt dat hetgeen op grond van een aantast-
bare handeling uit het vermogen van de schuldenaar is gevloeid aan de boedel
geretourneerd moet worden (muß zur Insolvenzmasse zurückgewährt werden). Het

21 Zie verder over gelijke gevallen zoals natrekking (Einbau von Gegenstände in eine fremde Sache) Hirte,
Insolvenzordnung Kommentar, p. 1973.

22 Smid, Grundzüge des Insolvenzrechts, p. 312.
23 Zie hierover Dauernheim, Anfechtungsrecht in der Insolvenz, p. 41: ‘Das Unterlassen muß jedoch bewußt und

gewollt geschehen.’ Zie ook Kreft (G. Kreft en W. Gerhardt, Aktuelle Probleme der Insolvenzanfechtung, Köln:
RWS Verlag Kommunikationsforum 2006, p. 3): ‘Zu den Rechtshandlungen gehören nach § 129 Abs. 2 auch
Unterlassungen; dies aber nur, wenn das Unterlassen wissentlich und willentlich geschieht.’ Zie ook De Bra,
Insolvenzordnung Kommentar, p. 829 en Hirte, Insolvenzordnung Kommentar, p. 1973.

24 Zie over deze bepaling meer uitgebreid Dauernheim, Das Anfechtungsrecht in der Insolvenz, p. 143 en vol-
gende.

Hoofdstuk 2 49



Duitse recht werkt dus niet met vernietiging, en heeft ook afstand gedaan van het
voorheen gebruikte begrip van onwerkzaamheid (‘unwirksam’).26

In het inleidende hoofdstuk is het onderscheid gemaakt tussen handelingen die
een inbreuk maken op de integriteit van het verhaalsvermogen enerzijds en han-
delingen die een doorbreking van de paritas creditorum vormen anderzijds.
Betoogd is dat, om de gevolgen van het aantasten van een handelingen voor de
wederpartij te bezien, niet een vergelijking gemaakt zou moeten worden tussen de
situatie waarin deze wederpartij verkeert voor een geslaagd beroep en na een
geslaagd beroep. Bij die vergelijking zal de wederpartij altijd wel slechter af zijn.
De relevante vergelijking is bovenal de vergelijking tussen de situatie waarin de
wederpartij zou hebben verkeerd zonder de gewraakte handeling en na een
geslaagd beroep op de Insolvenzanfechtung. 

Voor zover de wederpartij in strijd met de paritas creditorum voldaan is, dient hij
het ontvangene af te staan. Zijn vordering kan hij gewoon indienen. Artikel 144
lid 1 InsO bepaalt dit met zoveel woorden.27 In deze zin is de wederpartij
(Anfechtungsgegner) niet slechter af dan wanneer hij de gewraakte handeling niet
zou hebben verricht. Indien de vordering verzekerd was met een zekerheidsrecht,
herleeft ook dit recht weer.28

Indien de wederpartij echter zelf een prestatie heeft geleverd en de transactie
wordt later aangetast, dan is de vraag wat met de geleverde prestatie dient te
gebeuren. Hierbij dient bijvoorbeeld gedacht te worden aan de overdracht door de
schuldenaar van een auto voor 40% van de marktwaarde. Indien de bewindvoer-
der een geslaagd beroep doet op de Insolvenzanfechtung, wat dient dan te gebeu-
ren met de prestatie geleverd door de wederpartij (de 40%)? Artikel 144 InsO
geeft hiervoor de volgende regeling:

25 De Bra, Insolvenzordnung Kommentar, p. 834, Hirte, Insolvenzordnung Kommentar, p. 1968 en Henckel,
Anfechtung im Insolvenzrecht, p. 154, 155.

26 De toelichting op artikel 129 InsO stelt nog het volgende ten aanzien van het karakter van de Anfechtung. ‘Auf
die Übernahme der Worte “als den Konkursgläubigern gegenüber unwirksam’ (§ 29 KO (de oude InsO, RdW)
ist bewußt verzichtet worden. Schon zum geltenden Recht hat sich die Auffassung durchgesetzt, daß die
Anfechtbarkeit einer Rechtshandlung nicht als relative Unwirksamkeit aufzufassen ist, sondern im Regelfall
einen obligatorischen Rückgewähranspruch begründet (§ 143 des Entwurfs). Eine weitergehende
Stellungnahme zum Streit um die dogmatische Einordnung der Anfechtung ergibt sich aus dem Entwurf nicht.’
(Toelichting op het Regeringsontwerp van art. 129 InsO, Balz en Landfermann, Die neuen Insolvenzgesetze, p.
229). Hiermee is afstand genomen van de dingliche Theorie. Onenigheid blijft echter bestaan of de verplich-
ting het verkregene af te staan ten behoeve van de boedel gezien moet worden als een schuld van de weder-
partij (schuldrechtliche Theorie) of dat het vermogensbestanddeel in kwestie nog steeds door de schuldeisers
uitgewonnen kan worden (haftungsrechtliche Theorie). Zie hierover De Bra, Insolvenzordnung Kommentar, p.
827, 828. De schuldrechterlijke theorie leidt daarbij slechts tot een insolventievordering van de bewindvoerder
in een eventuele insolventieprocedure van de wederpartij, waarbij de haftungsrechtliche Theorie de bewind-
voerder een recht met goederenrechtelijke kenmerken (i.c. Aussonderungsrecht) verleent. Zie over de theo-
rieënstrijd ook Dauernheim, Anfechtungsrecht in der Insolvenz, p. 36, Kirchhof, Münchener Kommentar zur
Insolvenzordnung, p. 407 tot en met 412 en Hirte, Insolvenzordnung Kommentar, p. 1995 e.v.

27 Artikel 144 lid 1 InsO: ‘Gewährt der Empfänger einer anfechtbaren Leistung das Erlangte zurück, so lebt seine
Forderung wieder auf.’

28 Henckel, Anfechtung im Insolvenzrecht, p. 559. Dit geldt voor accessoire en niet accessoire zekerheidsrechten
en ook voor zekerheidsrechten verschaft door een derde (zie Henckel, Anfechtung im Insolvenzrecht, p. 560 en
561). 
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Eine Gegenleistung ist aus der Insolvenzmasse zu erstatten, soweit sie in die-
ser noch unterscheidbar vorhanden ist oder soweit die Masse um ihren Wert
bereichert ist. Darüber hinaus kann der Empfänger der anfechtbaren Leistung
die Forderung auf Rückgewähr der Gegenleistung nur als Insolvenzgläubiger
geltend machen.

Deze regeling komt er dus op neer dat, voor zover de boedel gebaat is door de
prestatie, de wederpartij een boedelvordering heeft. Voor zover de boedel echter
niet gebaat is, blijft de wederpartij met een concurrente vordering achter. De
Insolvenzanfechtung kan dus als effect hebben dat de wederpartij uiteindelijk aan-
zienlijk slechter af is indien men zijn situatie vergelijkt met die waarin hij de
gewraakte handeling nooit had verricht.

De Insolvenzanfechtung richt zich in principe tegen de gehele handeling en bij het
sluiten van een overeenkomst op de gehele overeenkomst.29 Het Duitse recht
maakt een uitzondering voor die bepalingen in een overeenkomst die slechts
beogen te werken in geval van insolventie. Deze bepalingen kunnen zelfstandig
met de Insolvenzanfechtung bestreden worden.30 Verder kan een zekerheidsrecht
dat voor meerdere vorderingen wordt gevestigd, ten dele als een congruente en ten
dele als een incongruente voldoening hebben te gelden, afhankelijk van de vraag
ter zekerheid van welke vordering de zekerheid strekt. Indien het zekerheidsrecht
wel als een incongruente maar niet als een congruente voldoening aantastbaar is,
is het zekerheidsrecht ten dele aantastbaar althans ten dele niet inroepbaar.31

Dezelfde aanpak wordt gevolgd indien het zekerheidsrecht ten dele strekt ter ver-
zekering van oud krediet en ten dele strekt tot zekerheid voor nieuw krediet, en
het zekerheidsrecht voor het oude krediet wel en voor het nieuwe krediet niet met
de Insolvenzanfechtung bestreden kan worden.32

29 Dauernheim, Das Anfechtungsrecht in der Insolvenz, p. 45 en Huber, Insolvenzrechts-Handbuch, p. 789.
Henckel, Anfechtung im Insolvenzrecht, p. 130: ‘Grundsätzlich sind Rechtsgeschäfte und Rechtshandlungen
nur im Ganzen anfechtbar, eine Teilanfechtung ist ausgeschlossen. Ob und wieweit ausnahmeweise eine
Teilanfechtung zugelassen werden kann, muss für die einzelnen Anfechtungstatbestände differenziert geklärt
werden.’

30 Zie over deze ‘nachteilige Vertragsklauseln speziell für den Insolvenzfall’ § 2.2.4 hieronder.
31 Henckel, Anfechtung im Insolvenzrecht, p. 131: ‘Bestand vor den kritischen Zeit eine fällige Verpflichtung des

Schuldners zur Bestellung einer Sicherheit der gewährten Art für eine der gesicherten Forderungen, für die
andere Forderungen dagegen nicht, und wird für eine der beiden Forderungen eine voll deckende Sicherheit
bestellt, so ist diese nur insoweit nach § 131 anfechtbar, als sie die zweite Forderung sichert. Die einheitliche
Rechtshandlung, nämlich die Bestellung einer Sicherheit, ist also nur teilweise nach § 131 anfechtbar.’

32 Henckel, Anfechtung im Insolvenzrecht, p. 132: ‘Ist dagegen eine einheitliche Sicherungsübertragung vorge-
nommen worden, sollte mit ihr sowohl der Altkredit als auch der Neukredit gesichert werden und reichte die
Sicherheit sowohl zur Deckung des Altkredites als auch des Neukredites aus, ist sie nur insoweit anfechtbar, wie
sie den Altkredit sichert. Denn hinsichtlich des Neukredites ist sie eine unanfechtbare Bardeckung (§ 142).’ Er
blijven echter risico’s bestaan voor de bank indien niet duidelijk is waarvoor de zekerheid is gevestigd. Zie hier-
over ook Hirte (Insolvenzordnung Kommentar, p. 2017): ‘Dementsprechend liegt umgekehrt regelmäßig eine
inkongruente Sicherung vor, wenn eine Sicherungsübereignung neben einem gewährten Neukredit auch sämt-
liche Altverbindlichkeiten des Gläubigers sichern soll. Geht aus den getroffenen Vereinbarungen nicht eindeu-
tig hervor, dass die Sicherheit vorrangig die Rückzahlung des im Gegenzug gewährten Kredits abdecken soll,
ist das gesamte Geschäft in vollem Umfang anfechtbar.’
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2.2 Aantastingsgronden

De artikelen 130 tot en met 136 InsO kunnen in drie categorieën onderverdeeld
worden. De verschillende categorieën geven inzicht in de rechtvaardiging die ten
grondslag ligt aan de verschillende bepalingen. Artikel 130, 131 en 132 InsO wor-
den de bijzondere aantastingsgronden genoemd (besondere Insolvenzanfechtung),
welke naam verklaard wordt door het feit dat deze bepalingen geen equivalent
hebben in de gewone civiele aantastingsgronden.33 De tweede categorie wordt
gevormd door artikel 133 en 134 InsO, die de algemene Insolvenzanfechtung vor-
men en die op bepaalde handelingen van de schuldenaar zien. De derde categorie
wordt gevormd door artikel 135 en 136 InsO, waarbij aansluiting gezocht wordt
bij de wijze van financieren door aandeelhouders en vennoten van een vennoot-
schap.34

2.2.1 Artikel 130 InsO: kongruente Deckung

Artikel 130 InsO voorziet onder omstandigheden in de mogelijkheid om congru-
ente voldoeningen aan te tasten. Artikel 130 InsO bepaalt het volgende:

1) Anfechtbar ist eine Rechtshandlung, die einem Insolvenzgläubiger eine
Sicherung oder Befriedigung gewährt oder ermöglicht hat, 
i) wenn sie in den letzten drei Monaten vor dem Antrag auf Eröffnung des

Insolvenzverfahrens vorgenommen ist, wenn zur Zeit der Handlung der
Schuldner zahlungsunfähig war und wenn der Gläubiger zu dieser Zeit
die Zahlungsunfähigkeit kannte oder 

ii) wenn sie nach dem Eröffnungsantrag vorgenommen worden ist und
wenn der Gläubiger zur Zeit der Handlung die Zahlungsunfähigkeit
oder den Eröffnungsantrag kannte.

(…)35

2) Der Kenntnis der Zahlungsunfähigkeit oder des Eröffnungsantrags steht
die Kenntnis von Umständen gleich, die zwingend auf die Zahlungs-
unfähigkeit oder den Eröffnungsantrag schließen lassen.

3) Gegenüber einer Person, die dem Schuldner zur Zeit der Handlung nahe-
stand (§ 138), wird vermutet, daß sie die Zahlungsunfähigkeit oder den
Eröffnungsantrag kannte.

33 Dauernheim, Das Anfechtungsrecht in der Insolvenz, p. 37 en p. 53.
34 Zie voor deze driedeling o.a. G. Kayser, Höchstrichterliche Rechtsprechung zum Inzolvenzrecht.

Unternehmensinsolvenz und Insolvenzanfechtung, Keulen: Carl Heymanns Verlag 2009, p. 171, 172.
35 Artikel 130 InsO lid 1 sub 2 is uitgebreid in verband met de implementatie van de Europese richtlijn

(2002/47/EG) inzake de financiëlezekerheidsovereenkomst. De toevoeging luidt als volgt: Dies gilt nicht,
soweit die Rechtshandlung auf einer Sicherungsvereinbarung beruht, die die Verpflichtung enthält, eine
Finanzsicherheit, eine andere oder eine zusätzliche Finanzsicherheit im Sinne des § 1 Abs. 17 des
Kreditwesengesetzes zu bestellen, um das in der Sicherungsvereinbarung festgelegte Verhältnis zwischen dem
Wert der gesicherten Verbindlichkeiten und dem Wert der geleisteten Sicherheiten wiederherzustellen
(Margensicherheit).
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Artikel 130 InsO is nauw verwant met artikel 131 InsO. Deze twee bepalingen
vormen samen de Deckungsanfechtung. Als de handeling beoogt een bestaande
schuld teniet te doen gaan of daartoe zekerheid creëert of in nog ruimere zin, de
voldoening van die schuld mogelijk maakt,36 dan is een dergelijke handeling aan-
tastbaar indien voldaan is aan de vereisten in artikel 130 of 131 InsO. De artike-
len 130 en 131 InsO introduceren een voor het Duitse recht zeer belangrijk onder-
scheid tussen congruente en incongruente voldoeningen. Het theoretische onder-
scheid tussen deze twee bepalingen is helder en eenvoudig. De praktische toepas-
sing is dat zeker niet. Een voldoening geldt kort gezegd als een congruente vol-
doening (kongruente Deckung) als de handeling een schuld teniet doet gaan of een
zekerheidsrecht creëert op de wijze en op het tijdstip waarop de schuldeiser daar
aanspraak op kon maken. Een voldoening kwalificeert als een incongruente vol-
doening (inkongruente Deckung) als de handeling weliswaar een bestaande schuld
teniet doet gaan of een zekerheidsrecht creëert, maar op een andere wijze of op
een ander tijdstip dan waar de schuldeiser aanspraak op kon maken.37

Incongruente voldoeningen zijn uiteraard makkelijker aan te tasten dan congru-
ente voldoeningen.

2.2.1.1 Doel en rechtvaardiging van artikel 130 InsO
In het inleidende hoofdstuk is het onderscheid gemaakt tussen handelingen die
een inbreuk maken op de paritas creditorum enerzijds en handelingen die de inte-
griteit van het vermogen van de schuldenaar aantasten anderzijds. Artikel 130
InsO (gelijk artikel 131 InsO) beoogt de paritas creditorum zoals die geldt tijdens
formele insolventie werking te geven in de aanloop naar formele insolventie. Zie
in deze zin Kirchhof:

‘Die Vorschrift erklärt – wie die §§ 131 und 132 als die weiteren Tatbestände
“der besonderen Insolvenzanfechtung” – bestimmte Handlungen für anfecht-
bar, die während der wirtschaftlichen Krise des Schuldners vorgenommen
worden sind. Sie soll damit den Grundsatz der Gleichbehandlung aller
Gläubiger schon für den Zeitpunkt des Eintritts derjenigen
Vermögensverschlechterung durchsetzen, welche die Insolvenz zur Folge hat,
soweit die Interessen der einzelnen begünstigten Partner nicht Vorrang verdie-
nen.’38

Artikel 130 en 131 InsO zien op de bescherming van de gelijkheid van crediteu-
ren en niet op het voorkomen van benadeling door geheel nieuwe, nadelige han-
delingen waarmee de integriteit van het verhaalsvermogen wordt aangetast. Het
onderscheid tussen een doorbreking van de paritas creditorum en een aantasting

36 Hierna zal, ten behoeve van de leesbaarheid, niet steeds de derde variant ‘de voldoening mogelijk maken’
genoemd worden.

37 Van een incongruente voldoening is ook sprake indien de schuldeiser geen aanspraak op voldoening kon maken
zoals het geval is bij het voldoen van een verjaarde vordering of een vordering uit spel of weddenschap. Zie
verder § 2.2.2 hieronder.

38 Kirchhof, Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, p. 507.
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van de integriteit van het verhaalsvermogen van de schuldenaar wordt in het
Duitse recht nog aangescherpt door de zogenoemde Bargeschäft-regeling. Deze
regeling, opgenomen in artikel 142 InsO,39 bepaalt dat elke prestatie waar een
onmiddellijke en gelijkwaardige prestatie van de wederpartij tegenover staat,
alleen aangetast kan worden op grond van artikel 133 InsO. Indien de wederpartij
niet een tegenprestatie levert, maar ‘slechts’ zijn reeds bestaande schuld betaald
krijgt, kan deze voldoening vernietigd worden op grond van artikel 130 of 131
InsO.

De gedachte die ten grondslag ligt aan de aantastingsgronden die tezamen de
‘besondere Insolvenzanfechtung’40 vormen, is dat het vermogen van de schulde-
naar reeds voor de formele insolventie strekt ter voldoening van de gezamenlijke
schuldeisers.41 Dauernheim:

‘Die besondere Insolvenzanfechtung beruht auf dem Gedanken, daß schon vor
Eröffnung des Insolvenzverfahrens mit der Zahlungsunfähigkeit, dem Eröff-
nungsantrag oder innerhalb eines bestimmten Zeitraumes vor Verfahrens-
eröffnung (§131 InsO) das Vermögen des Schuldners der Allgemeinheit der
Gesamtgläubigerschaft verhaftet ist.’42

Zie in deze zin ook Kayser:43

‘Die Tatbestände der §§ 130, 131 (und auch § 132) InsO regeln die
Anfechtbarkeit von Handlungen, die in der wirtschaftlichen Krise vorgenom-
men werden. Sie bestimmen, unter welchen Voraussetzungen und in welchem
Umfang die materiellen Wirkungen der Insolvenz schon vor der formellen
Eröffnung des Verfahrens (vgl. § 27 Abs. 2 Nr. 3 Abs. 3 InsO) eintreten.’44

Het uitgangspunt dat reeds voor de formele insolventie de materiële insolventie
van de schuldenaar leidt tot een beperking van de vrije beschikkingsbevoegdheid
omdat de insolventie zich reeds heeft aangekondigd,45 gold ook reeds onder de

39 Zie uitgebreider § 2.2.1.2 hieronder.
40 Zoals hierboven in § 2.2 is opgemerkt wordt de besondere Insolvenzanfechtung gevormd door de bepalingen

van artikel 130, 131 en 132 InsO. Oftewel door de Deckungsanfechtung (opgenomen in artikel 130 en 131
InsO) en artikel 132 InsO. Deze bepalingen hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat ze slechts van toepas-
sing zijn op handelingen verricht in de periode van drie maanden voor de aanvraag tot insolventverklaring en
daarna.

41 Zie over de achtergrond van de besondere Insolvenzanfechtung ook Schoppmeyer, ‘Besondere und allgemeine
Insolvenzanfechtung am Beispiel der Anfechtung von Zwangvollstreckungen’, NZI 2005, p. 185 tot en met
194.

42 Dauernheim, Das Anfechtungsrecht in der Insolvenz, p. 53.
43 Artikel 132 InsO is weliswaar net als artikel 130 en 131 InsO een besondere Anfechtungsgrund, maar is toch

van een ander karakter dan deze twee bepalingen. Zie verder § 2.2.3.
44 Kayser, Höchstrichterliche Rechtsprechung zum Insolvenzrecht, p. 206.
45 Zie in deze zin Huber (Insolvenzrechts-Handbuch, p. 774) waar hij de eerste categorie van de hoofdcategorieën

als volgt omschrijft: ‘Die unter dem Oberbegriff besondere Insolvenzanfechtung zusammengefassten
Tatbestände (§§ 130 – 132 InsO), deren Kennzeichen es ist, dass im Zeitpunkt der Vornahme der nun anzu-
fechtenden Rechtshandlung schon “Vorboten der Insolvenz” aufgetreten waren (Zahlungsunfähigkeit oder
Eröffnungsantrag).’
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Konkursordnung (de voorloper van de Insolvenzordnung). Ten aanzien van de be-
sondere Insolvenzanfechtung, daar opgenomen in artikel 30 KO als besondere
Konkursanfechtung, merkte Uhlenbruck het volgende op:

‘Die besondere Konkursanfechtung beruht auf dem Gedanken, daß von der
Zahlungseinstellung oder dem Konkursantrag ab das Vermögen des
Schuldners der Allgemeinheit seiner persönlichen Gläubiger verfangen ist
(BGHZ 58, 240, 242/43; WM 1972, 471, 472), und trägt dem Rechnung, daß
sich der Schuldner mit der Zahlungseinstellung oder dem Antrag auf
Eröffnung des Konkursverfahrens in einer Lage befindet, die man als materi-
ellen Konkurs bezeichnen kann.’46

Artikel 130 InsO als besondere Insolvenzanfechtungs-bepaling wordt daarmee
verklaard door de gedachte dat reeds voor de formele insolventie het vermogen
van de schuldenaar niet meer geheel tot zijn vrije beschikking stond. Op grond
van de rechtszekerheid wordt deze periode voor alle gevallen begrensd tot drie
maanden voor de aanvraag.47 Het principe dat reeds voor de formele insolventie
de schuldenaar niet meer vrij over zijn vermogen kan beschikken wordt echter
begrensd door een nog ander principe, namelijk dat een schuldeiser die krijgt waar
hij aanspraak op kan maken, er in beginsel op moet kunnen vertrouwen dat de
prestatie van de schuldenaar definitief en onaantastbaar is.48

Er zijn dus twee botsende principes bij de rechtvaardiging en onderbouwing van
artikel 130 InsO. In de eerste plaats is dat het principe dat het vermogen reeds voor
de opening strekt ter voldoening van de gezamenlijke schuldeisers (welke periode
op grond van de rechtszekerheid in tijd wordt begrensd) en anderzijds de bescher-
menswaardigheid van de belangen van de wederpartij. De reden waarom wordt
ingegrepen in congruente voldoeningen, wordt dan ook niet in de eerste plaats
gevonden in een subjectief element aan de zijde van de schuldenaar of diens
wederpartij. In de kern is het de reeds ingetreden betalingsonmacht die het ver-
mogen van de schuldenaar als het ware beslaat, althans de vrije beschikkings-
macht van de schuldenaar aantast. Er wordt echter een uitzondering gemaakt voor
de wederpartij die niet wist van de betalingsonmacht. De goede trouw van de ver-
krijger, die datgene krijgt waar hij aanspraak op heeft, wordt beschermd.49 De

46 W. Uhlenbruck, Konkursordnung Kommentar, München: Verlag Franz Vahlen 1994, p. 544. Zie bijna woorde-
lijk gelijk ten aanzien van het huidige recht Hirte, Insolvenzordnung Kommentar, p. 1998.

47 Zie Toelichting op het Regeringsontwerp artikel 130 (Balz en Landfermann, Die Neuen Insolvenzgesetze, p.
231): ‘Die Anfechtbarkeit vor dem Eröffnungsantrag vorgenommener Rechtshandlungen muß im Interesse der
Rechtssicherheit zeitlich begrenzt werden.’

48 Zie in deze zin de Toelichting op het Regeringsontwerp artikel 130 InsO (Balz en Landfermann, Die Neuen
Insolvenzgesetze, p. 231): ‘Ein Gläubiger, der eine vertraglich geschuldete Leistung erhalten hat, muß
grundsätzlich darauf vertrauen können, daß er die ihm zustehende Leistung behalten darf. Dieses Vertrauen
verdiente jedoch dann keinen Schutz, wenn er wußte, daß die Krise eingetreten war.’ Zie hierover ook
Dauernheim, Das Anfechtungsrecht in der Insolvenz, p. 53.

49 Deze benaderingswijze lijkt ook Kirchhof (Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, p. 506) te volgen ten
aanzien van de besondere Insolvenzanfechtung: ‘Sie soll damit den Grundsatz der Gleichbehandlung aller
Gläubiger schon für den Zeitpunkt des Eintritts derjenigen Vermögensverschlechterung durchsetzen, welche die
Insolvenz zur Folge hat, soweit die Interessen der einzeln begünstigten Partner nicht Vorrang verdienen.’
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bescherming van de goede trouw van de wederpartij kan gezien worden als uit-
werking van de bescherming van het rechtsverkeer (Verkehrsschutzes) dan wel de
bescherming van de rechtszekerheid.50 Zie in deze zin ten aanzien van de grond-
slagen van artikel 130 InsO, Henckel:

‘Weil jedoch die materielle Insolvenz – anders als die Eröffnung des
Insolvenzverfahrens – nicht publiziert werden kann, hat der Gesetzgeber in
den §§ 130 und 132 davon abgesehen, die Insolvenzwirkungen allein schon mit
dem objektiven Tatbestand des materiellen Insolvenz eintreten zu lassen.
Vielmehr ist aus Gründen des Verkehrsschutzes die besondere
Insolvenzanfechtung hier davon abhängig, dass der Anfechtungsgegner die
Krise des Schuldners oder jedenfalls Umstände kennt, die auf die Krise
schließen lassen.’51

Artikel 130 InsO verbindt dus aan de ingetreden betalingsonmacht bepaalde
gevolgen, welke niet intreden of niet tegengeworpen kunnen worden aan de
wederpartij indien deze te goeder trouw is. De bewoordingen van artikel 130 InsO
gaan echter aan deze genuanceerde achtergrond van de bepaling voorbij en stellen
als vereiste dat de schuldenaar in betalingsonmacht verkeerde en dat de weder-
partij daarvan wist.

Ter vergelijking met het Nederlandse recht, het volgende. De Nederlandse wetge-
ver verbindt naar eigen zeggen geen enkel gevolg aan het intreden van betalings-
onmacht.52 Onder het Nederlandse recht wordt het ingrijpen gerechtvaardigd met
een beroep op de wetenschap van benadeling onder artikel 42 Fw en wetenschap
van een hangende faillissementsaanvraag en samenspanning onder artikel 47 Fw,
dus subjectieve vereisten. Onder het Duitse recht is het dus veeleer zo dat de be-
talingsonmacht zelf het ingrijpen rechtvaardigt en dat het subjectieve element, i.c.
goede trouw zijdens de wederpartij, een uitzondering vormt.

50 Het oorspronkelijke Regeringsvoorstel (zie ook hieronder § 2.2.1.2.2) stelde dat voldoende was voor het inroe-
pen van de Insolvenzanfechtung onder artikel 130 InsO dat de wederpartij ernstig nalatig (grobe Fahrlässigkeit)
was ten aanzien van zijn wetenschap van de bestaande betalingsonmacht. Dit werd later geschrapt omdat een
te ruime mogelijkheid om congruente voldoeningen aan te tasten in strijd werd geacht met de rechtszekerheid.
Zie Ausschußbericht bij artikel 130 InsO (Balz en Landfermann, Die Neuen Insolvenzgesetze, p. 232): ‘Die
Anfechtbarkeit von Geschäften, bei denen der Vertragspartner des Schuldners nicht anderes als die geschulde-
te Leistung erhält, darf im Interesse der Rechtssicherheit nicht zu weit ausgedehnt werden. Der Begriff der
“groben Fahrlässigkeit” sollte vermieden werden.’

51 Henckel, Anfechtung im Insolvenzrecht, p. 167.
52 Zie expliciet in deze zin, MvT, Van der Feltz, 1896, p. 436: ‘Op den regel: geen nietigheid van verplichte han-

delingen, kent het Ontwerp slechts twee uitzonderingen, in artikel 47 aangewezen en bij dat artikel nader toe
te lichten. Reeds hier dient echter uitdrukkelijk geconstateerd te worden, dat het geenszins de bedoeling is
daarmede te huldigen de theorie van den Konkursanspruch, die in de Motiven tot de Konkursord. f. d. Deutsche
Reich wordt voorgesteld als de juridieke basis voor de nietigheid van door den schuldenaar gedane betalingen
en in navolging der Motiven ook hier te lande door enkele schrijvers is verdedigd. De zg. Konkursanspruch,
een op het onvermogen van de schuldenaar gegrond objectief recht van de schuldeischers jegens een ieder
(zoowel den schuldenaar als jegens elkander) op door faillissement te verwezenlijken uitsluitende en gemeen-
schappelijke bevrediging uit den boedel huns schuldenaar), staat lijnrecht tegenover het stelsel van het
Ontwerp dat aan het onvermogen als zodanig geen enkel rechtsgevolg verbindt, en is buitendien ook weten-
schappelijk niet verdedigbaar.’
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2.2.1.2 Objectieve vereisten artikel 130 InsO
In scherp contrast met de artikelen 132 tot en met 136 InsO, vereist artikel 130
InsO, evenals artikel 131 InsO, niet een handeling van de schuldenaar zelf. Artikel
130 en 131 InsO zijn zelfs toepasselijk als de schuldenaar niet alleen niet heeft
meegewerkt of ingestemd met de handeling, maar ook als deze heeft geprotesteerd
tegen de gewraakte handeling.53 Artikel 130 InsO is van toepassing als een han-
deling is te identificeren die een betaling vanuit het vermogen van de schuldenaar
van een schuld vormt of een zekerheidsrecht creëert54 of in meer indirecte zin vol-
doening mogelijk gemaakt heeft.55

Hoewel artikel 130 InsO steevast wordt aangeduid als het artikel dat betrekking
heeft op congruente voldoening (kongruente Deckung), wordt de term ‘congruent’
in het artikel zelf niet gehanteerd. Artikel 130 InsO stelt dan ook niet als vereiste
dat sprake is van een congruente voldoening. De verklaring hiervoor is dat de wer-
king van artikel 130 InsO niet beperkt is tot de aantasting van congruente voldoe-
ningen, maar zich ook uitstrekt tot incongruente voldoeningen. Als een incongru-
ente voldoening kan worden aangetast op grond van artikel 130 InsO, dan zal
altijd ook aan de vereisten van artikel 131 InsO voldaan zijn. Een gevolg hiervan
is dat, indien aan de voorwaarden van artikel 130 InsO is voldaan, niet meer
onderzocht hoeft te worden of de handeling als een congruente of een incongru-
ente voldoening kwalificeert.56 Wel is vereist dat onder artikel 130 InsO (evenals
onder artikel 131 InsO) sprake is van het voldoen van een reeds eerder gecreëer-
de of ontstane aanspraak.57

Ten aanzien van de werking van artikel 130 InsO zijn twee perioden te onder-
scheiden. Ten eerste de periode van drie maanden voorafgaand aan het verzoek tot
insolventverklaring. Ten tweede de periode voorafgaand aan de insolventieproce-
dure maar na de aanvraag daartoe. Los van de subjectieve vereisten, welke sepa-
raat besproken zullen worden in § 2.2.1.3 hieronder, is vereist dat de schuldenaar
in betalingsonmacht verkeerde (Zahlungsunfähigkeit) op het moment dat de han-
deling werd verricht of dat deze was verricht op een moment nadat de aanvraag
was gedaan.

53 Zie Dauernheim, Das Anfechtungsrecht in der Insolvenz, p. 53, Kirchhof, Münchener Kommentar zur
Insolvenzordnung, p. 510 en Hirte, Insolvenzordnung Kommentar, p. 2000.

54 Een voorbeeld wordt hier gevormd door de overname van vorderingen om deze onder bestaande zekerheden te
brengen. Zie hierover verder § 2.2.2.1.

55 De Toelichting op het Regeringsontwerp van artikel 130 InsO (Balz en Landfermann, Die Neuen
Insolvenzgesetze, p. 230) stelt het volgende: ‘Dabei ist vor allem an Prozeßhandlungen gedacht, die – wie z.B.
ein Anerkenntnis – selbst zwar keine Deckung gewähren, jedoch zu einer solchen führen können.’

56 Zie De Bra, Insolvenzordnung Kommentar, p. 841 en Kirchhof, Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung,
p. 508.

57 Zie hierover Kirchhof (Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, p. 513): ‘Der Anspruch des
Insolvenzgläubigers muss grundsätzlich bereits vor der Deckungshandlung bestanden haben.’ Zie verder Kreft
(Aktuelle Probleme der Insolvenzanfechtung, p. 112): ‘Wie § 30 Nr.1 Fall 2 und § 30 Nr. 2 KO erfassen auch
§§ 130 f InsO nur Deckungen. Das sind Rechtshandlungen, die eine Forderung des Gläubigers erfüllen oder
sichern (oder eine Erfüllung oder Sicherung ermöglichen). Voraussetzung ist jeweils, dass im Zeitpunkt der
Rechtshandlung bereits eine solche Forderung bestand.’
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Het begrip betalingsonmacht in artikel 130 InsO is hetzelfde begrip betalingson-
macht als in artikel 17 InsO.58 Voor toepasselijkheid van artikel 130 InsO59 is het
in dit verband voldoende dat de schuldenaar in betalingsonmacht verkeert en is
niet vereist dat de schuldenaar ook daadwerkelijk gestopt is betalingen te verrich-
ten (Zahlungseinstellung).60 Vereist voor het aannemen van betalingsonmacht is
dat de schuldenaar van zijn opeisbare vorderingen een wezenlijk61 deel niet kan
voldoen en dat hij ook geen concreet vooruitzicht heeft op korte termijn62 alsnog
over de daartoe benodigde middelen de beschikking te krijgen.63 Artikel 130 InsO
is ook toepasselijk als door de voldoening de betalingsonmacht intreedt.64 In de
gevallen waarin artikel 130 InsO toegepast kan worden, zal in de regel sprake zijn
van het reeds gestopt zijn van het verrichten van betalingen. De wetgever heeft het
werkingsgebied echter willen uitbreiden tot die gevallen waarin de schuldenaar
niet meer zijn opeisbare schulden kan voldoen, maar nog wel een of enkele
schuldeisers betaalt.65

Vereist onder artikel 130 InsO (evenals onder artikel 131 InsO) is, zoals gezegd,
dat sprake is van het voldoen van een reeds eerder gecreëerde of ontstane aan-
spraak.66 Hier staat niet aan in de weg dat de aanspraak mogelijk nog niet afge-
dwongen kon worden. Artikel 130 InsO ziet daarmee dus niet op het aangaan van
een geheel nieuwe relatie. De werking van artikel 130 InsO wordt aanzienlijk
ingeperkt door artikel 142 InsO. De meeste overeenkomsten creëren verplichtin-

58 Hirte (Insolvenzordnung Kommentar, p. 2006) onderstreept het belang van gelijke toepassing van het begrip
betalingsonmacht in artikel 130 InsO en artikel 17 InsO en waarschuwt voor zowel een ruimere interpretatie
als een beperktere interpretatie van het begrip in artikel 130 InsO in vergelijking met artikel 17 InsO. Als in
artikel 130 InsO een ruimer begrip zou worden gehanteerd, dan zou volgens Hirte het onwenselijke gevolg zijn,
dat een aanvraag onder omstandigheden zou worden afgewezen, terwijl een executie door een individuele
schuldeiser later wel alsnog op grond van artikel 130 InsO aangetast zou kunnen worden. Bedacht dient hier-
bij te worden dat dreigende betalingsonmacht overeenkomstig artikel 18 InsO weliswaar een openingsgrond
oplevert, maar dat dit niet volstaat voor een geslaagd beroep op de Insolvenzanfechtung onder artikel 130 InsO.

59 De voorloper van artikel 130 InsO, het oude artikel 30 KO, vereiste dat de schuldenaar reeds gestopt was be-
talingen te verrichten (Zahlungseinstellung), aan welk vereiste minder snel voldaan is dan het verkeren in be-
talingsonmacht (Zahlungsunfähigkeit).

60 Hoewel artikel 17 InsO bepaalt dat betalingsonmacht aangenomen kan worden zodra de schuldenaar stopt met
betalingen, kan de betalingsstop door betalingsonmacht voorafgegaan worden. Zie verder over deze begrippen
§ 2.1.1 hierboven.

61 Het is niet in het algemeen duidelijk wanneer er sprake zal zijn van een ‘wezenlijk deel’. Kirchhof, Münchener
Kommentar zur Insolvenzordnung, p. 517, spreekt over 10%.

62 Indien de schuldenaar op het moment zelf niet alle schuldeisers kan voldoen, maar wel op korte termijn vol-
doende middelen kan krijgen om deze alsnog te voldoen, ook wanneer deze middels een bankkrediet verkre-
gen worden, wordt geen betalingsonmacht aangenomen. Over de vraag op welke termijn deze middelen ver-
kregen moeten kunnen worden bestaat geen consensus. De discussie concentreert zich voornamelijk op de
vraag of dit een termijn van twee of drie weken moet zijn.

63 Zie ten aanzien van de vraag hoe de feitenrechter de betalingsonmacht dient vast te stellen, BGH 12 oktober
2006, IX ZR 228/03. Niet vereist is dat de bewindvoerder een liquiditeitsbalans opstelt en overlegt. ‘Eine sol-
che Liquiditätsbilanz ist jedoch nicht erforderlich, wenn anderweitig festgestellt werden kann, dass der
Schuldner einen wesentlichen Teil seiner fälligen Verbindlichkeiten nicht bezahlen konnte.’

64 Kirchhof, Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, p. 514. Kirchhof voegt nog toe dat het bewijs van de
wetenschap aan de zijde van de wederpartij in deze gevallen in de regel wel moeilijkheden zal opleveren.

65 Zie Toelichting op het Regeringsvoorstel artikel 130 InsO (Balz en Landfermann, Die Neuen Insolvenzgesetze,
p. 231). Zie hierover ook De Bra, Insolvenzordnung Kommentar, p. 842 en Dauernheim, Das Anfechtungsrecht
in der Insolvenz, p. 60.

66 Kirchhof, Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, p. 513.
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gen over en weer. Men kan deze verplichtingen over en weer van elkaar scheiden
op de juridische snijtafel. De verkoop van bijvoorbeeld een kast, creëert een ver-
plichting aan de zijde van de verkoper om de eigendom van de kast te verschaffen
en aan de zijde van de koper om de koopprijs te betalen. Indien men onder de
bepalingen van de Insolvenzanfechtung deze scheiding zou hanteren, dan zou de
werking van artikel 130 InsO (en artikel 131 InsO eveneens) zeer ruim worden.
Dit is echter niet wat is beoogd met deze artikelen. Artikel 142 InsO67 bepaalt
daarom dat elke prestatie verricht door de schuldenaar waar een onmiddellijke en
gelijkwaardige prestatie van de schuldeiser/wederpartij tegenover staat,68 alleen
aangetast kan worden op grond van artikel 133 InsO. Artikel 133 InsO voorziet in
de aantastbaarheid van opzettelijk benadelende rechtshandelingen. Rechtshande-
lingen waarbij onmiddellijk69 gelijkwaardige prestaties over en weer70 worden ver-
richt, zijn daarmee slechts in beperkte mate aantastbaar.71 Wordt een geheel nieu-
we relatie aangegaan dan zijn mogelijk de artikelen 132 InsO en verder van toe-
passing, waarbij met name aan artikel 133 InsO gedacht kan worden. Artikel 130
InsO en artikel 131 InsO zien dan ook op de bescherming van de gelijkheid van
crediteuren72 en niet op het voorkomen van benadeling door het aangaan door de
schuldenaar van geheel nieuwe nadelige handelingen.

Hoewel niet opgenomen in de bepalingen ten aanzien van de Insolvenzanfechtung
dient hier nog artikel 88 InsO genoemd te worden. Het artikel bepaalt dat zeker-
heidsrechten die bij wijze van executie in de maand voor de aanvraag gecreëerd
zijn, niet ingeroepen kunnen worden (unwirksam sein).73 Hoewel artikel 141 InsO
reeds transacties verricht bij wijze van executie binnen het bereik van de

67 Artikel 142 luidt: ‘Eine Leistung des Schuldners, für die unmittelbar eine gleichwertige Gegenleistung in sein
Vermögen gelangt, ist nur anfechtbar, wenn die Voraussetzungen des § 133 Abs. 1 gegeben sind.’

68 Zie voor de complicaties bij reeds eerder gesloten raamovereenkomsten, Henckel, Anfechtung im
Insolvenzrecht, p. 457, 458.

69 Artikel 142 InsO hanteert het begrip ‘unmittelbar’, hetgeen een ‘nauwe’ temporele samenhang veronderstelt.
Kreft, Aktuelle Probleme der Insolvenzanfechtung, p. 144: ‘Das Merkmal der Unmittelbarkeit der
Gegenleistung für die Leistung des Schuldners weist auf den für ein Bargeschäft typischen engen zeitlichen
Zusammenhang des Leistungsaustauschs hin.’ Niet van belang is welke partij eerst presteert.

70 Artikel 142 InsO hanteert het begrip gleichwertige Gegenleistung. Ook de betaling van de kosten van het
inschakelen van een advocaat kunnen kwalificeren als onderdeel van een Bargeschäft. Indien de advocaat reeds
bij aanvang duidelijk is dat een herstructurering niet meer mogelijk is, geldt zijn prestatie niet als een gelijk-
waardige tegenprestatie en is de betaling van het honorarium vernietigbaar op grond van artikel 130 InsO. Zie
BGH 26 oktober 2000, IX ZR 289/99: ‘War, wie der Kläger behauptet, wegen der finanziellen Lage der
Schuldnerin die von den Beklagten erbrachte Tätigkeit von vornherein nicht sachgerecht, so scheitert eine
Insolvenzanfechtung auch nicht unter dem Gesichtspunkt der Bardeckung.’ Zie hierover ook Kreft, Aktuelle
Probleme der Insolvenzanfechtung, p. 145.

71 Zie ten aanzien van het doel en de achtergrond van deze regeling, Kreft, Aktuelle Probleme der
Insolvenzanfechtung, p. 141.

72 Zie ten aanzien van de achtergrond van artikel 130 en 131 InsO ook Kayser, Höchstrichterliche Rechtsprechung
zum Insolvenzrecht, p. 206: ‘Im Rahmen der besonderen Insolvenzanfechtung wird den Gläubigern folglich die
Pflicht zu wechselseitiger Rücksichtnahme auferlegt.’

73 Artikel 88 InsO bepaalt: ‘Hat ein Insolvenzgläubiger im letzten Monat vor dem Antrag auf Eröffnung des
Insolvenzverfahrens oder nach diesem Antrag durch Zwangsvollstreckung eine Sicherung an dem zur
Insolvenzmasse gehörenden Vermögen des Schuldners erlangt, so wird diese Sicherung mit der Eröffnung des
Verfahrens unwirksam.’
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Insolvenzanfechtung brengt, vormt artikel 88 InsO wel een verruiming van de
mogelijkheden voor de bewindvoerder vergeleken met artikel 130 InsO. Waar arti-
kel 130 InsO nog een subjectief vereiste stelt, is dat niet het geval onder artikel 88
InsO.

2.2.1.3 Subjectieve vereisten artikel 130 InsO
Er zijn twee gronden in artikel 130 InsO waarop een congruente voldoening kan
worden aangetast en elke aantastingsgrond kent zijn eigen subjectieve criteria. De
eerste grond is dat de schuldenaar al in betalingsonmacht (Zahlungsunfähigkeit)
verkeerde. Het subjectieve vereiste is er in gelegen dat de wederpartij van de be-
talingsonmacht moet hebben geweten. Reeds hierboven is in § 2.2.1.1 aangegeven
dat deze aantastingsgrond beperkt is tot handelingen verricht in de periode van
drie maanden voorafgaande aan de aanvraag. De tweede aantastingsgrond onder
artikel 130 InsO is dat de aanvraag reeds was gedaan. Hier bestaat het subjectie-
ve vereiste er uit dat de wederpartij ofwel wist van de aanvraag of wist van de be-
talingsonmacht van de schuldenaar. Artikel 130 InsO stelt geen subjectieve ver-
eisten aan de zijde van de schuldenaar, zodat slechts subjectieve elementen aan de
zijde van de wederpartij hier een rol spelen.

In het oorspronkelijke regeringsvoorstel voor artikel 130 InsO ging de objective-
ring van de vereiste subjectieve elementen nog een stap verder. Bepaald werd dat
voldoende zou zijn dat de wederpartij ‘aanzienlijk nalatig’74 was ten aanzien van
zijn bekendheid met de betalingsonmacht of de aanvraag. Dit is niet overgenomen,
zodat nu vereist is dat de wederpartij bekend was met de betalingsonmacht of met
omstandigheden die daar dwingend op wijzen.

Wil aangenomen kunnen worden dat de wederpartij wist van de betalingsonmacht
van de schuldenaar, dan is vereist dat de wederpartij weet van de feiten die artikel
17 InsO veronderstelt voor het bestaan van de betalingsonmacht. De wederpartij
moet dus weten dat de schuldenaar van zijn opeisbare vorderingen een wezenlijk
deel niet kan voldoen en dat de schuldenaar ook geen concreet vooruitzicht heeft
op korte termijn alsnog over de daartoe benodigde middelen de beschikking te
krijgen.75 Ten aanzien van de vereiste kennis van de betalingsonmacht, is niet vol-
doende dat de wederpartij de insolventverklaring van de schuldenaar vreesde of

74 In het Duits grober Fahrlässigkeit. Zie voor de tekst van het oorspronkelijke Regeringsvoorstel, Balz en
Landfermann, Die Neuen Insolvenzgesetze, p. 230. Zie hierover ook De Bra, Insolvenzordnung Kommentar, p.
845. Illustratief voor de gedetailleerde onderscheiden die het Duitse recht bereid is te maken, is dat de aanvan-
kelijk voorgestelde regeling weer een uitzondering maakte voor het geval de handeling de verkrijging van
onroerend goed betreft, omdat hier het verkeersbelang een zwaardere wetenschap zou vereisen. ‘Es entspricht
dem erhöhten Verkehrsschutzbedürfnis auf diesem Rechtsgebiet, hier den Nachweis positiver Kenntnis zu ver-
langen.’ Zie Toelichting op het oorspronkelijke Regeringsvoorstel, Balz en Landfermann, Die Neuen
Insolvenzgesetze, p. 231.

75 Zie over de criteria van betalingsonmacht nader § 2.1.1 hierboven. 
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twijfelde aan diens kredietwaardigheid.76 Er dient meer te zijn. De vraag wanneer
de vereiste wetenschap van de betalingsonmacht kan worden aangenomen, is
moeilijk in nadere, algemene bewoordingen te vangen. Lid 2 van artikel 130 InsO
bepaalt dat bekendheid met omstandigheden die rechtstreeks duiden op betalings-
onmacht, gelijkgesteld worden met bekendheid van de betalingsonmacht.77

Tekenen (Beweisanzeichen) van betalingsonmacht worden volgens de literatuur
o.a. gevormd door het staken van de ondernemingsactiviteiten, mededelingen van
de schuldenaar dat executiemaatregelen niets zullen opleveren, wetenschap dat
eigendomsvoorbehouden worden ingeroepen door leveranciers en de wetenschap
dat de schuldenaar alleen nieuwe schulden voldoet.78 Ook het gegeven dat de
schuldenaar enkel presteert onder druk van aangekondigde executiemaatregelen
of ter afwering van een verzoek tot insolventverklaring, vormt een teken van be-
talingsonmacht. Ten slotte kan nog als een sterk teken van betalingsonmacht
genoemd worden, achterstand van betaling van sociale verzekeringspremies. Het
ontstaan van een dergelijke achterstand bij een liquide schuldenaar vormt name-
lijk een strafbare gedraging (artikel 266 a StGB79).80

Een tweede grond in artikel 130 InsO om congruente voldoeningen aan te tasten
is dat reeds een aanvraag was gedaan op het moment van de handeling en dat de
wederpartij op dat moment wist van ofwel de aanvraag ofwel van bestaande be-
talingsonmacht. Ten aanzien van de wetenschap van een aanvraag, is niet vereist
dat de wederpartij wist van de aanvraag waarop de insolventverklaring is uitge-
sproken. Voldoende is dat de wederpartij wist van een gedane aanvraag.81 Indien
de wederpartij wist van een aanhangige aanvraag is niet tevens vereist dat de
schuldenaar reeds in betalingsonmacht verkeerde, hetgeen van belang is te onder-
kennen omdat de insolventie ook kan worden uitgesproken op grond van dreigen-
de betalingsonmacht (artikel 18 InsO) of Überschuldung (artikel 19 InsO). Ook
hier relativeert lid 2 van artikel 130 InsO de vereiste kennis aan de zijde van de

76 Zie Dauernheim, Das Anfechtungsrecht in der Insolvenz, p. 62. Kirchhof (Münchener Kommentar zur
Insolvenzordnung, p. 517) stelt het volgende: ‘Anderseits genügt weder, dass der Gläubiger nur die ungewisse
Möglichkeit einer Zahlungsunfähigkeit befürchtet und jene bewusst in Kauf nimmt (..) noch dass er in allge-
meiner Form den Vermögensverfall des Schuldners kennt und Bedenken gegen dessen weitere Kreditwürdigkeit
hat, noch dass er eine Zahlungsstockung des Schuldners und sogar dessen drohende Zahlungsunfähigkeit posi-
tive kennt.’

77 Zie voor voorbeelden Kirchhof, Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, p. 518 nr. 37 en 38. Kirchhof
noemt als voorbeeld het geval waarbij een schuldeiser ondanks beslagpogingen maandenlang niet betaald krijgt
en de schuldenaar vervolgens ter afwering van een aanvraag tot insolventverklaring alleen die schuldeiser vol-
doet. Hiermee wordt over de band van artikel 130 InsO beperkingen gesteld aan de mogelijkheden van het uit-
oefenen van dwang door een verzoek tot insolventverklaring. Een betaling die op deze wijze wordt afgedwon-
gen kan zeer wel mogelijk op grond van artikel 130 lid 2 InsO aangetast worden. Er bestaat echter een grote
bereidheid bij het Bundesgerichtshof om handelingen die verricht zijn onder druk van een aanhangige aanvraag
of zelfs de dreiging daarmee, als incongruent te bestempelen. Zie hierover hieronder § 2.2.2.2.

78 Dauernheim, Das Anfechtungsrecht in der Insolvenz, p. 61, 62.
79 Artikel 266 a StGB lid 1 luidt als volgt: ‘(1) Wer als Arbeitgeber Beiträge des Arbeitnehmers zur

Sozialversicherung oder zur Bundesanstalt für Arbeit der Einzugsstelle vorenthält, wird mit Freiheitsstrafe bis
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.’

80 Zie hierover Huber, Insolvenzrechts-Handbuch, p. 821.
81 Kirchhof, Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, p. 524 e.v.
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wederpartij en bepaalt dat bekendheid met omstandigheden die rechtstreeks dui-
den op een aanvraag, gelijkgesteld worden met bekendheid met de betalingson-
macht of de aanvraag zelf.82

Indien de wederpartij een gerelateerde persoon in de zin van artikel 138 InsO is,
dan wordt vermoed dat de wederpartij de vereiste wetenschap had. Dit geldt zowel
voor de wetenschap van een aanhangige aanvraag als de wetenschap van be-
talingsonmacht. De bewindvoerder dient echter nog immer de objectieve vereis-
ten te stellen en bewijzen. De bewindvoerder zal dan ook moeten aantonen dat de
schuldenaar ten tijde van de handeling reeds in betalingsonmacht verkeerde83 of
dat reeds een aanvraag aanhangig was, indien hij een congruente voldoening in de
drie maanden voor de aanvraag wil aantasten. Wanneer de bewindvoerder het
bewijsvermoeden kan inroepen, kan de wederpartij trachten het vermoeden te
weerleggen door aan te tonen dat hij niet wist van de betalingsonmacht of de geda-
ne aanvraag.84

2.2.2 Artikel 131 InsO: inkongruente Deckung

Waar artikel 130 InsO in een beperkt aantal gevallen voorziet in de mogelijkheid
om congruente voldoeningen aan te tasten, voorziet artikel 131 InsO in ruimere
mogelijkheden incongruente voldoeningen aan te tasten, waarbij alle gevallen die
op grond van artikel 130 InsO aantastbaar zijn ook aantastbaar zijn op grond van
artikel 131 InsO.

Artikel 131 InsO bepaalt het volgende:

(1) Anfechtbar ist eine Rechtshandlung, die einem Insolvenzgläubiger eine
Sicherung oder Befriedigung gewährt oder ermöglicht hat, die er nicht
oder nicht in der Art oder nicht zu der Zeit zu beanspruchen hatte:
i. wenn die Handlung im letzten Monat vor dem Antrag auf Eröffnung des

Insolvenzverfahrens oder nach diesem Antrag vorgenommen worden ist,
ii. wenn die Handlung innerhalb des zweiten oder dritten Monats vor
dem Eröffnungsantrag vorgenommen worden ist und der Schuldner zur
Zeit der Handlung zahlungsunfähig war oder,

ii. wenn die Handlung innerhalb des zweiten oder dritten Monats vor dem
Eröffnungsantrag vorgenommen worden ist und dem Gläubiger zur Zeit
der Handlung bekannt war, daß sie die Insolvenzgläubiger benachtei-
ligte.

82 Een voorbeeld wordt hier gevormd door de benoeming van een voorlopige bewindvoerder.
83 Zie in deze zin Dauernheim (Das Anfechtungsrecht in der Insolvenz, p. 60): ‘Im Fall der Anfechtung nach § 130

Abs. 1 Nr. 1 InsO kann Gegenstand der Kenntnis nur die tatsächlich vorliegende Zahlungsunfähigkeit sein.’ Zie
ook Dauernheim, Das Anfechtungsrecht in der Insolvenz, p. 64.

84 Kirchhof, Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, p. 526.
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(2) Für die Anwendung des Absatzes 1 Nr. 3 steht der Kenntnis der
Benachteiligung der Insolvenzgläubiger die Kenntnis von Umständen
gleich, die zwingend auf die Benachteiligung schließen lassen. Gegenüber
einer Person, die dem Schuldner zur Zeit der Handlung nahestand (§ 138),
wird vermutet, daß sie die Benachteiligung der Insolvenzgläubiger kannte.

2.2.2.1 Doel en rechtvaardiging van artikel 131 InsO
Artikel 131 InsO vormt samen met artikel 130 InsO (en 132 InsO) de bijzondere
Insolvenzanfechtungs-gronden. Hierboven in § 2.2.1.1 is reeds besproken dat de
gedachte die ten grondslag ligt aan deze bepalingen is dat ook reeds voor de for-
mele insolventverklaring het vermogen met het intreden van de crisis strekt ter
voldoening van de schuldeisers. Hiermee verbindt het Duitse recht rechtsgevolgen
aan het intreden van de crisis, in elk geval de wettelijke crisis van de periode van
drie maanden voorafgaand aan de aanvraag. Hierboven is bij de bespreking van
artikel 130 InsO reeds aangegeven dat hier twee beginselen botsen. Het beginsel
dat met het intreden van de crisis de schuldenaar niet meer de volledig vrije
beschikking over zijn vermogen heeft enerzijds en de goede trouw van de verkrij-
ger anderzijds. Nu de wederpartij onder artikel 131 InsO op incongruente wijze
voldoening krijgt, verdient de eventuele subjectieve goede trouw van de weder-
partij minder bescherming onder artikel 131 InsO dan het geval is onder artikel
130 InsO.85 De bewindvoerder kan dus gemakkelijker een incongruente voldoe-
ning aantasten op grond van artikel 131 InsO. Zie in deze zin de
Regeringstoelichting op artikel 131 InsO:

‘Ein Gläubiger, der eine ihm nicht zustehende Leistung erhält, erscheint weni-
ger schutzwürdig als ein Gläubiger, dem eine kongruente Deckung gewährt
wird.’86

Een ietwat afwijkende positie binnen de bijzondere Insolvenzanfechtung neemt
artikel 131 lid 1 sub 3 InsO in. Deze bepaling vormt weliswaar een onderdeel van
artikel 131 InsO, maar gezien de aard van de bepaling wordt deze ten dele als een
verbijzondering van artikel 133 InsO gezien.87

2.2.2.2 Objectieve vereisten artikel 131 InsO
Artikel 131 InsO stelt als vereiste dat sprake is van een incongruente voldoening.
Het artikel is dus niet van toepassing als sprake is van een congruente voldoening.
Zoals uit de bewoordingen van artikel 131 InsO volgt, zal sprake zijn van een
incongruente voldoening indien de wederpartij voldaan wordt of een zekerheids-

85 Toelichting op het Regeringsontwerp, Balz en Landfermann, Die Neuen Insolvenzgesetze, p. 233. Zie overeen-
komstig Dauernheim, Das Anfechtungsrecht in der Insolvenz, p. 65.

86 Toelichting op het Regeringsontwerp, Balz en Landfermann, Die Neuen Insolvenzgesetze, p. 233. 
87 Toelichting op Regeringsontwerp artikel 131 InsO (Balz en Landfermann, Die Neuen Insolvenzgesetze, p. 234).
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recht krijgt op een wijze of op een tijdstip waarop hij hier geen,88 of niet op die
wijze of niet op dat tijdstip, aanspraak kon maken. Eveneens onder artikel 131
InsO vallen handelingen die niet direct tot een incongruente voldoening leiden,
maar deze wel mogelijk maken.

Naast het vereiste dat sprake is van een incongruente voldoening, zijn twee ver-
schillende perioden te onderscheiden binnen het temporele werkingsgebied van
artikel 131 InsO. De te onderscheiden perioden worden in de eerste plaats
gevormd door de periode van een maand voorafgaand aan de aanvraag doorlopend
tot aan de insolventverklaring, waarbij weer een nader onderscheid gemaakt kan
worden in de periode voor en na de aanvraag. De tweede periode is die van twee
en drie maanden voorafgaand aan de aanvraag. Afhankelijk van de vraag in welke
periode de incongruente voldoening plaatsvond, worden voor de aantastbaarheid
van de voldoening nog nadere vereisten gesteld.

Alle incongruente voldoeningen in de maand voorafgaand aan en na de aanvraag,
zijn zonder meer aantastbaar. Hier worden geen nadere vereisten gesteld, met
name geen subjectieve. Hiermee heeft het Duitse recht dus een helder systeem dat
in ruime mate de paritas creditorum beschermt, voor zover een schuldeiser nog op
een ietwat afwijkende wijze (incongruente wijze) voldaan wordt voor de andere
schuldeisers of althans voor de rang die hij heeft in formele insolventie.

Incongruente voldoeningen in de periode van twee tot en met drie maanden voor
de aanvraag zijn aantastbaar indien de schuldenaar toen reeds in betalingsonmacht
verkeerde. Het betreft een zuiver objectief vereiste en bekendheid van de weder-
partij of de schuldenaar met de betalingsonmacht is hier dus niet vereist.

Alleen de derde grond onder artikel 131 InsO ten aanzien van incongruente vol-
doeningen stelt een subjectief vereiste. Indien in de periode van twee tot drie
maanden voor de aanvraag de wederpartij op incongruente wijze voldaan werd, is
deze ook aantastbaar als de wederpartij toen wist dat de schuldeisers benadeeld
zouden worden. De derde grond opgenomen in artikel 131 InsO voorziet daarmee
in de aantastbaarheid van incongruente voldoeningen indien de wederpartij
wetenschap van benadeling had waarbij niet vereist is dat de schuldenaar in be-
talingsonmacht verkeerde of dat de schuldenaar zelf voldeed aan bepaalde sub-
jectieve vereisten.89

88 Een voorbeeld waarbij een schuldeiser wordt voldaan waarbij hij geen aanspraak op voldoening kon maken,
wordt gevormd door het nakomen van niet afdwingbare verplichtingen uit spel en weddenschap of het nako-
men van reeds verjaarde aanspraken. Mogelijk zijn dergelijke rechtshandelingen ook aantastbaar op grond van
artikel 134 InsO. Zie De Bra, Insolvenzordnung Kommentar, p. 852, Dauernheim, Das Anfechtungsrecht in der
Insolvenz, p. 66 en Kreft, Aktuelle Probleme der Insolvenzanfechtung, p. 123.

89 Dauernheim, Das Anfechtungsrecht in der Insolvenz, p. 66.
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Van belang is te onderkennen dat de mogelijkheden van het aantasten van incon-
gruente voldoeningen niet beperkt zijn tot artikel 131 InsO. Indien dit wel het
geval zou zijn, zou dit tot gevolg hebben dat incongruente voldoeningen slechts
aantastbaar zouden zijn in een relatief korte periode van 3 maanden voorafgaand
aan de aanvraag. Indien de incongruente voldoening voor de periode van 3 maan-
den voor de aanvraag heeft plaatsgevonden, dan is deze mogelijk nog aantastbaar
op grond van artikel 133 InsO, mits een handeling van de schuldenaar voorligt.90

De bedoeling van artikel 131 InsO is dan ook veeleer aan te geven wanneer incon-
gruente voldoeningen in elk geval aantastbaar zijn.

Alvorens in § 2.2.2.3 nader in te gaan op de subjectieve vereisten en de redenen
van het ten dele ontbreken daarvan, wordt hier het toepassingsgebied van artikel
131 InsO uitgewerkt. Besproken worden de gevallen waarin vragen kunnen rijzen
of een handeling als een congruente of een incongruente voldoening kwalificeert
en gevallen waarin de vraag opkomt of het handelen überhaupt wel als een vol-
doening (Deckung) valt te kwalificeren. De volgende zeven gevallen verdienen in
dit verband de aandacht: i) het verstrekken van zekerheden op basis van eerder
overeengekomen algemene voorwaarden (de problematiek van algemene bank-
voorwaarden), ii) cessie van toekomstige vorderingen die ontstaan in de drie
maanden voorafgaand aan de aanvraag, iii) herstructureringen, iv) betalingen ver-
richt onder druk van een aanhangige aanvraag tot insolventverklaring of dreiging
daarmee, v) het overnemen van vorderingen teneinde deze onder bestaande zeker-
heden te brengen, vi) het overnemen van vorderingen op de schuldenaar teneinde
deze met een schuld aan de schuldenaar te verrekenen en vii) betalingen van debi-
teuren van de schuldenaar op een rekening-courant met een debetstand gevolgd
door verrekening door de bank.

i) Een belangrijk geval dat onder artikel 131 InsO valt, betreft het geval waarbij
de schuldenaar als kredietnemer aan zijn bank op verzoek van de bank extra zeker-
heden verstrekt. Duitsland kent een op het Nederlandse artikel 26 (oud artikel 20)
Algemene Bankvoorwaarden91 gelijkende bepaling in artikel 13 van de AGB-
voorwaarden.92 Indien de schuldenaar gehoor geeft aan het verzoek van de bank
extra zekerheden te verstrekken, kwalificeert deze zekerheidsverstrekking in de
regel als een incongruente voldoening.93 Wil een latere zekerheidverschaffing als
een congruente voldoening aangemerkt worden, dan dient zowel het object waar-
op het zekerheidsrecht gevestigd wordt als het bedrag waarvoor zekerheid ver-

90 Zie Kirchhof ten aanzien van de toepasselijkheid van artikel 133 InsO op incongruente voldoeningen
(Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, p. 569): ‘Keinesfalls hindert diese Neuregelung jedoch daran,
das – schwächere – bloße Beweisanzeichen der Inkongruenz für Zeiträume anzuwenden, die länger als drei
Monate vor einem Eröffnungsantrag liegen.’

91 Zie over de werking hiervan en het belang van deze bepaling voor de faillissementspauliana, hoofdstuk 4 
§ 4.2.3.2.1.

92 Gelijke bepalingen zijn te vinden in artikel 22 AGB-Sparkassen.
93 Zie De Bra, Insolvenzordnung Kommentar, p. 842 met verwijzing naar BGH, ZIP 1995, S. 1078 ff., 1082. Zie

ook Dauernheim, Das Anfechtungsrecht in der Insolvenz, p. 68 en Henckel, Anfechtung im Insolvenzrecht, 
p. 254.

Hoofdstuk 2 65



schaft zal worden, van tevoren overeengekomen te zijn. Bij gebreke hiervan wordt
de zekerheidsverschaffing als incongruente voldoening beschouwd.94 Opvallend
genoeg is deze regel ook van toepassing indien de schuldenaar (nog) maar over
één vermogensbestanddeel beschikt dat zich voor zekerheidverstrekking leent.95

ii) Een enigszins met de problematiek van de algemene bankvoorwaarden verge-
lijkbaar probleem wordt gevormd door de inpassing van Globalzession künftiger
Forderungen, waarbij toekomstige vorderingen bij voorbaat worden gecedeerd.
De vraag die zich aandient is of, indien deze vorderingen pas ontstaan in de perio-
de van drie maanden voor de aanvraag en daarmee de overdracht pas in deze kri-
tieke periode voltooid is, een dergelijk geval onder artikel 130 of 131 InsO valt.
Het OLG Karlsruhe oordeelde in 2005 dat de verkrijging door de bank als een
incongruente voldoening kwalificeert en daarmee onder artikel 131 InsO valt.96

De waarde van een debiteurenportefeuille als zekerheidsobject, vooral ingeval het
vorderingen met een hoge omloopsnelheid betreft, zou sterk teruglopen indien de
beslissing van het OLG Karlsruhe gevolgd zou worden.97 Inmiddels heeft het
Bundesgerichtshof een einde gemaakt aan de onzekerheid die ontstond na de
beslissing van het OLG Karlsruhe. Het Bundesgerichtshof heeft eind 2007 geoor-
deeld dat de verpanding bij voorbaat van vorderingen die pas ontstaan in de drie
maanden voor de aanvraag als een congruente voldoening hebben te gelden.98

94 Zie in deze zin De Bra (Insolvenzordnung Kommentar, p. 854): ‘Umfang und Art der Sicherheit und die
Auswahl der Sicherungsgegenstände dürfen niet offen gelassen werden.’ Zie ook Dauernheim, Das
Anfechtungsrecht in der Insolvenz, p. 59.

95 De Bra, Insolvenzordnung Kommentar, p. 854 met verwijzing naar BGH, ZIP 1999, S. 76.
96 OLG Karlsruhe, 8 april 2005 ZIP 2005, 1248: ‘Die Konkretisierung in kritischer Zeit führt jedoch nicht zur

Kongruenz; der Erwerb der Forderung ist daher als inkongruente Deckung anfechtbar.’
97 Zie hierover o.a. Kayser, G. Kayser, Höchstrichterliche Rechtsprechung zur Insolvenzanfechtung und zur

Unternehmensinsolvenz, Köln: Carl Heymanns Verlag 2006, p. 132 en 133: ‘Hiermit ist das Problem jedoch
noch nicht zu Ende gedacht. Es stellt sich die Anschlussfrage, welche anfechtungsrechtliche Behandlung das
Sicherungseigentum in den Fällen von Raumsicherungsverträgen zu erfahren hat. Bei “Schnelldrehern” wäre
auch diese Sicherheit zumindest stark entwertet. Der BGH ist aufgerufen, den von Kirchhof (aaO) in diesem
Zusammenhang herausgestellten Gläubigergleichbehandlungsgrundsatz gegen das berechtigte Sicherungs-
bedürfnis des Geldkreditgeber abzuwägen und die Fälle der Globalsicherheiten einer befriedigenden anfech-
tungsrechtlichen Gesamtlösung zuzuführen.’

98 BGH 29 november 2007, IX ZR 30/07: ‘Globalzessionsverträge sind auch hinsichtlich der zukünftig entste-
henden Forderungen grundsätzlich nur als kongruente Deckung anfechtbar.’ Zie hierover o.a. V. Kammel en C.
Staps, ‘Die Deckungsanfechtung von Globalzessionen’, NZI 2008/3, p. 143-146. BGH 26 juni 2008 herhaalt
dit oordeel en bepaalt dat deze regel ook geldt ten aanzien van een vordering die de schuldenaar verkrijgt door-
dat een werknemer van de schuldenaar een prestatie verricht. Dit oordeel is principieel van aard omdat de vraag
naar de benadeling problematisch is. Er gaat immers niet meteen een vermogensrecht van de schuldenaar ver-
loren. De arbeidskracht van de werknemer vertegenwoordigt echter ook waarde en indien deze wordt omgezet
in een vordering en deze vordering slechts toekomt aan een individuele schuldeiser, is hiermee sprake van bena-
deling. Zie Dahl en Schmitz, ‘BGH: Anfechtung bei Werthaltigmachung einer global abgetretenen Forderung
durch Arbeitnehmerleistungen, mit Anmerkung Dahl/Schmitz’, NZI 2008/9, p. 541: ‘Auch die Arbeitskraft stellt
einen Vermögenswert dar, deren Entzug zu einer Gläubigerbenachteiligung führt. Im Ergebnis steht damit als
gefestigte Rechtsprechung fest: Auf welche Weise auch immer der Insolvenzschuldner eine global zedierte
Forderung werthaltig macht – insbesondere, indem er etwa Waren liefert oder Werk – oder Dienstleistungen
erbringt und seinem Drittschuldner die Einrede des nicht erfüllten Vertrags (§ 320 BGB) nimmt –, es besteht
soweit dies im von § 130 InsO erfassten Zeitraum erfolgt, ein Anfechtungsrisiko für den Zessionar.’ Zie voor
een nadere bespreking van de problematiek, Kayser, Höchstrichterliche Rechtsprechung zum Insolvenzrecht, p.
215-220.
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Hoewel hier nog een zeker quid pro quo element te onderkennen is (financiering
tegen zekerheid) heeft het Bundesgerichtshof nog toegevoegd dat de bank geen
bescherming geniet onder de Bargeschäft-regeling.99

iii) Indien een incongruente voldoening onderdeel uitmaakt van een samenstel van
handelingen die samen een herstructurering beogen, dan is het Bundesgerichtshof
bereid gebleken om artikel 133 InsO toe te passen en artikel 131 InsO buiten toe-
passing te laten.100 Ook een zekerheidverschaffing die anders als een incongruen-
te voldoening aangemerkt zou worden, wordt dan niet als zodanig aangemerkt. Zie
kritisch ten aanzien van deze benadering Smid.101

iv) Een vierde geval dat vragen oproept ten aanzien van de kwalificatie als con-
gruent of incongruent wordt gevormd door betalingen verricht onder druk van een
aanhangige aanvraag tot insolventverklaring in de drie maanden voorafgaand aan
de aanvraag. Het Bundesgerichtshof heeft bepaald dat dergelijke ‘druk-betalin-
gen’ incongruente voldoeningen vormen:

‘Leistet der Schuldner zur Abwendung eines angekündigten Insolvenzantrags,
den der Gläubiger zur Durchsetzung seiner Forderung angedroht hat, bewirkt
dies eine inkongruente Deckung.’102

99 BGH 29 november 2007, IX ZR 30/07: ‘Die Insolvenzanfechtung von global abgetretenen, zukünftig entste-
henden Forderungen scheitert grundsätzlich nicht am Vorliegen eines Bargeschäfts.’ Zie op onderdelen kritisch
ten aanzien van de motivering en systematische inpassing van dit oordeel R. Leithaus, ‘Rehabilitation der revol-
vierenden Sicherheit’ oder ‘Das Warten hat ein Ende’, NZI 2008/2, NZI Aktuell p. vi.

100 BGH ZIP 1993, 276. Zie hierover uitgebreider hieronder de bespreking van artikel 133 InsO in § 2.2.4. Onder
omstandigheden kan echter ook artikel 132 InsO van toepassing zijn, namelijk wanneer er weliswaar prestaties
worden geleverd, maar er geen vooruitzicht op verbetering bestaat. Zie daarover de bespreking van artikel 132
InsO in § 2.2.3 hieronder.

101 Smid verwoordt zijn kritiek als volgt (Smid, Grundzüge des Insolvenzrechts, p. 323, 324): ‘So hat der BGH mit
Urt. v. 12. November 1992 im Falle einer fehlgeschlagenen Sanierung entschieden, die Inkongruenz der
Deckung sei ein Beweiszeichen für das Vorliegen der Benachteiligungsabsicht, das aber bei Geringfügigkeit der
Inkongruenz “herabgesetzt” werde und gar entkräftet werde, wenn die angefochtene Rechtshandlung in unmit-
telbarem Zusammenhang mit der Durchführung eines Sanierungskonzepts steht. Dieser Entscheidung muß
nachdrücklich widersprochen werden, da sie nicht nur die ökonomischen Interessen bei Sanierungsversuchen
verkennt, sondern, gravierender, daran vorbeigeht, daß der vorkonkursliche Sanierungsversuch eine schwer-
wiegende Einflußnahme auf das Verhältnis zwischen späterem Gemeinschuldner und den übrigen Gläubigern
darstellt, deren Rechtsdurchsetzungsaussichten beim Fehlschlagen der Sanierung oftmals nachdrücklich
geschmälert werden, in aller Regel ohne daß sie Möglichkeiten haben, auf den Gang des Sanierungsversuches
einzuwirken. Der Sanierungsversuch widerlegt daher nicht die Gläubigergefährdung.’

102 BGH 18 december 2003, IX ZR 199/02. Zie hierover Kreft, Aktuelle Probleme der Insolvenzanfechtung, p. 135.
Zie ook Kayser (Höchstrichterliche Rechtsprechung zum Insolvenzrecht, p. 207) die een ruime werking van het
arrest voorstaat: ‘Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs versteht den Begriff der Inkongruenz in einem
weiten Sinne, weil nur so ein objektiver Gläubigerschutz in der gesetzlichen Krise erreicht werden kann. Daher
ist in diesem Zeitraum jede Leistung des Schuldners, die im Wege der Zwangvollstreckung, durch einen
Insolvenzantrag oder durch Drohung mit diesen Maßnahmen erlangt wird, inkongruent (vgl. BGHZ 155, 75,
80; 157, 242 , 245ff).’
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Een vergelijkbare regel geldt wanneer de schuldenaar presteert ter afwending van
individuele executiemaatregelen.103 Deze benadering lijkt echter op gespannen
voet te staan met het uitgangspunt dat de vraag of een handeling congruent of
incongruent is, objectief vastgesteld moet worden en los van de voorstelling van
partijen.104 Vooral ‘Finanzämter’ en ‘Socialversicherungsträger’ liepen tegen de
ruimhartige interpretatie van het begrip incongruent aan, waardoor deze aanzien-
lijke bedragen moesten afstaan aan bewindvoerders.105 Dit heeft aanvankelijk
geleid tot een zeer omstreden wetsvoorstel dat in algemene zin een einde aan deze
ruime benadering beoogde te maken, te weten het Gesetz zum Pfändungsschutz
der Altervorsorge und zur Anpassung des Rechts der Insolvenzanfechtung (hierna
te noemen ‘Wetsvoorstel aanpassing Insolvenzanfechtung’). Onder het wetsvoor-
stel zou slechts relevant zijn of de schuldeiser krijgt waar hij recht op heeft op een
tijdstip waarop hij er recht op had. Niet meer relevant zou dan zijn de manier
waarop de schuldenaar tot betaling bewogen is.106 Dit voorstel is op veel kritiek
gestuit107 en lijkt van de baan te zijn.108

103 Zie BGH 15 mei 2003, IX ZR 194/02: ‘Die Leistung zur Abwendung der Zwangsvollstreckung ist eine inkon-
gruente Deckung, wenn der Schuldner zur Zeit seiner Leistung damit rechnen muß, daß ohne sie der Gläubiger
nach dem kurz bevorstehenden Ablauf einer letzten Zahlungsfrist mit der ohne weiteres zulässigen
Zwangsvollstreckung beginnt.’ Zie hierover ook Kayser, Höchstrichterliche Rechtsprechung zum
Insolvenzrecht, p. 226 en 227.

104 Zie Dauernheim (Das Anfechtungsrecht in der Insolvenz, p. 66): ‘Ob eine Inkongruenz gegeben ist, ist objek-
tiv zu beurteilen unabhängig von den Vorstellungen der Parteien.’

105 De Regeringstoelichting op het wetsvoorstel spreekt over meerdere honderden miljoenen euro’s per jaar. Zie
Regeringstoelichting in S. Smid, Gro‚ e Insolvenzrechtsreform 2006, Berlijn: De Gruyter Recht 2006, p. 60:
‘Diesem wirtschafts- und sozialpolitisch notwendigen Bestreben läuft es zuwider, wenn den Sozialkassen jähr-
lich mehrere 100 Mio. Euro an Beitragsaufkommen im Wege der Insolvenzanfechtung durch Insolvenzverwalter
entzogen werden und dies, wie die Praxis zeigt, mit zunehmender Tendenz.’

106 De voorgestelde aanpassing zag op een uitbreiding van artikel 131 lid 1 InsO, dat volgens het ontwerp als volgt
zou moeten komen te luiden: ‘Eine Rechtshandlung wird nicht allein dadurch zu einer solchen nach Satz 1,
dass der Gläubiger die Sicherung oder Befriedigung durch Zwangvollstreckung erlangt.’ De tekst zelf dekt niet
geheel de lading. Zie hierover in kritische zin Huber, Insolvenzrechts-Handbuch, p. 826. De
Regeringstoelichting maakt echter duidelijk dat beoogd werd alle hier genoemde nuanceringen op congruente
voldoeningen af te schaffen. Zie Regeringstoelichting (Smid, Große Insolvenzrechtsreform 2006, p. 68): ‘Eine
zwangsweise Befriedigung durch Zwangsvollstreckung oder die Leistung unter dem Druck einer drohenden
Zwangvollstreckung soll künftig nicht mehr allein wegen der Art ihrer Erlangung als inkongruente Deckung
gewertet werden können. Die Zwangvollstreckung stellt nicht lediglich ein Erfüllungssurrogat dar, sondern ist
echte Erfüllung.’

107 Een samenvatting van de commentaren op het wetsvoorstel is te vinden in M. Zeuner, ‘Reform der Zustellung
insolvenzgerichtlicher Entscheidungen und des Rechts der Insolvenzanfechtung’, in: S. Smid (red.), Große
Insolvenzrechtsreform 2006, Berlijn: De Gruyter Recht 2006, p. 253 tot en met 257. De commentaren zijn over-
wegend zeer kritisch. Zie bijvoorbeeld de kritiek in de literatuur als samengevat door Zeuner: ‘Auch die insol-
venzrechtliche Fachliteratur stört sich erheblich an dem Entwurf der Bundesregierung. Die Kritik bezieht sich
hier vor allem auf die Gesetzbegründung. Es wird dem Gesetzgeber vorgeworfen, er beabsichtige mit schein-
heiligen Argumenten eine Aufhebung des zentralen Grundsatzes der Gläubigergleichbehandlung.’ (Zeuner, p.
256). Zie verder ook kritisch Huber (Insolvenzrechts-Handbuch, p. 826): ‘Die Konsequenzen aus der vorge-
schlagenen Änderung wären für die Praxis der Insolvenzverwaltung verheerend. Die stärksten und schnellsten
Gläubiger, also vornehmlich Finanzämter und Sozialversicherungsträger, die ihre Forderungen selbst titulie-
ren können, und darüber hinaus alle Titel-Gläubiger würden sich mit gesetzgeberischer Billigung sogar durch
“rüde” Methoden anfechtungsfest befriedigen und das so Erlangte trotz der Insolvenz ihres Schuldners behal-
ten dürfen.’

108 Zie R. Leithaus en M.C. Frege, ‘Erneuter Angriff auf die par conditio creditorum’, NZI 2007/10, NZI Aktuell,
p. v: ‘Dank erfolgreicher Interventionen aus Fachkreisen hat der Gesetzgeber jedoch von der Umsetzung die-
ses Vorhabens (zunächst?) abgesehen.’ Het stranden van het project heeft wel tot nieuwe wetgeving geleid
waarbij betalingen van sociale zekerheidsbijdragen de facto uitgezonderd worden. Zie hierover Chr. Sterzinger,
‘Auswirkungen des § 28 e I 2 SGB IV bei der Insolvenzanfechtung von Sozialversicherungsbeiträgen’, NZI
2008/4, p. 221-224. Zie hierover nader § 2.2.4 hieronder.
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v) Als gezegd109 is de werking van de artikelen 129 InsO en verder niet principieel
beperkt tot handelingen van de schuldenaar.110 Artikel 129 InsO, de grondbepaling
van de Insolvenzanfechtung, spreekt niet van een handeling van de schuldenaar,
maar meer algemeen van een handeling. Een geval dat rechtstreeks onder artikel
131 InsO valt, waarbij geen handeling van de schuldenaar is te identificeren, is het
overnemen van vorderingen teneinde deze onder bestaande zekerheden te bren-
gen. Onder het Duitse recht wordt dit geacht een incongruente voldoening op te
leveren.111 Een bewindvoerder hoeft dus niet toe te zien hoe zekerheden worden
uitgewonnen indien de overname van de vordering voldoet aan de eisen in artikel
131 InsO.112

vi) Een vergelijkbaar geval als hiervoor onder v) omschreven, wordt gevormd
door het overnemen van vorderingen teneinde deze met een schuld aan de schul-
denaar te verrekenen.113 Deze overname en verrekening valt niet rechtstreeks
onder artikel 129 InsO e.v., maar wel indirect. Artikel 96 InsO bepaalt namelijk
dat verrekening niet is toegestaan indien de verrekeningsmogelijkheid is
gecreëerd met een handeling die strijdig is met de bepalingen van de
Insolvenzanfechtung. Deze regel is echter aanzienlijk minder duidelijk dan zij op
het eerste gezicht lijkt. De vraag naar welke bepaling artikel 96 lid 1 sub 3 InsO
verwijst wordt noch in de wet, noch in de parlementaire geschiedenis beantwoord.
Het antwoord op de vraag welk artikel van toepassing is, is dan ook geruime tijd
onduidelijk geweest.114 Twee artikelen leken in aanmerking te komen: artikel 130
InsO en artikel 131 InsO. Uiteindelijk heeft het Bundesgerichtshof in 2006 duide-
lijkheid gegeven. In beginsel is artikel 131 InsO van toepassing. Dit is slechts
anders wanneer de schuldenaar zich reeds eerder had verbonden om mee te wer-
ken aan het creëren van de verrekeningsmogelijkheid. Het Bundesgerichtshof oor-
deelde als volgt:

109 Zie hierboven § 2.1.1.
110 Artikel 132, 133 en 134 InsO veronderstellen wel expliciet een handeling van de schuldenaar.
111 De Bra, Insolvenzordnung Kommentar, p. 855: ‘Läßt sich ein Gläubiger mit nicht voll ausgeschöpftem

Sicherungsumfang innerhalb der von § 131 abgedeckten Fristen ungesicherte Forderungen anderer Gläubiger
abtreten, so ist dieses Unterstellen unter die Sicherungen als inkongruente Deckung anfechtbar.’

112 Smid, Grundzüge des Insolvenzrechts, p. 318.
113 Onder het Nederlandse recht worden zowel de figuur van het overnemen van vorderingen om deze te verreke-

nen als het overnemen van vorderingen om deze onder bestaande zekerheden te brengen onder artikel 54 Fw
gebracht. Zie hierover hoofdstuk 4 (§ 4.2.4.3.4), met name de bespreking van het arrest HR 30 januari 1953,
NJ 1953, 578 (Doyer/Kalff).

114 Veel auteurs verwezen slechts naar de mogelijk toepasselijke bepalingen van artikel 130 en 131 InsO zonder
aan te geven welke bepaling volgens hen dan van toepassing zou zijn. Kirchhof, Münchener Kommentar zur
Insolvenzordnung, p. 533 schreef echter reeds eerder dat het overnemen van een vordering om deze met een
schuld te verrekenen onder artikel 131 InsO viel. ‘(…) dann ist die Deckung inkongruent. Ebenso verhält es
sich, wenn sich ein Schuldner des späteren Insolvenzschuldners in der Zeit seiner wirtschaftliche Krise eine
gegen diesen gerichtete Insolvenzforderung von deren Inhaber abtreten lässt, um mit ihr gegen die eigene
Verbindlichkeit aufzurechnen.’
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‘Ob die Begründung der Aufrechnungslage zu einer kongruenten oder einer
inkongruenten Deckung führt, richtet sich nach gefestigter Rechtssprechung
des BGH danach, ob der Aufrechnende einen Anspruch auf Abschluss der
Vereinbarung hatte, welche die Aufrechnungslage entstehen liess, oder ob dies
nicht der Fall war. (…) Die Vorschrift des §131 InsO bezeichnet jede
Rechtshandlung als inkongruent, die dem Insolvenzgläubiger eine
Befriedigung gewährt, auf die er keinen Anspruch hatte. Deshalb ist die
Herstellung einer Aufrechnungslage inkongruent, soweit die Aufrechnungs-
befugnis sich nicht aus dem zwischen dem Schuldner und dem Gläubiger
zuerst entstandenen Rechtsverhältnis ergibt.’115

vii) Een zevende geval dat vragen oproept in verband met de kwalificatie als con-
gruent of incongruent, betreft de betaling door de debiteuren van de schuldenaar
in een rekening-courant met een debetstand waarna de bank verrekent. De storting
door een debiteur van de schuldenaar stelt de bank in staat om de vordering die zij
heeft op de schuldenaar te verminderen. Het Duitse recht maakt een onderscheid
tussen het geval waarbij de bank wel en niet bevoegd was om de terugbetaling van
het openstaande debetsaldo te vorderen. Indien de bank gerechtigd is om bij een
debetstand terugbetaling te vorderen, vormt de verrekening door de bank na een
storting een congruente voldoening. Voor zover de bank niet bevoegd is het saldo
terug te vorderen,116 heeft de verrekening als incongruent te gelden.117

115 BGH 9.2.2006 – IX ZR 121/03 onder 14.
116 Zie voor een nadere uitwerking hiervan, De Bra, Insolvenzordnung Kommentar, p. 844. ‘Im Falle von

Kontokorrentverhältnissen sind Gutschriften dann kongruent, wenn die Bank einen fälligen Zahlungsanspruch
gegen ihren Kunden hat. Dies ist dann der Fall, wenn das Konto einseitig überzogen bzw. ein eingeräumter
Kontokorrentkredit (Dispositionskredit) überschritten wurde, soweit darin nicht eine konkludente vertragliche
Vereinbarung zu sehen ist. Eine Vereinbarung, wonach der Kontokorrentkredit “täglich fällig” sein soll, reicht
i.d.R. ebenfalls nicht zur Begründung von Kongruenz aus, sondern ist i.d.R. als jederzeitige
Kündigungsmöglichkeit zu verstehen. Bis zur Höhe der Rückführung des Kontostandes auf den vertraglich
zulässigen Rahmen ist die Verrechnung von Gutschriften daher nur nach § 130 anfechtbar.’ Zie over het onder-
scheid tussen gevallen waarin de bank wel en niet tot terugbetaling van het debetsaldo gerechtigd is
Dauernheim (Das Anfechtungsrecht in der Insolvenz, p. 66): ‘Inkongruenz liegt deshalb bei Rückführung eines
Annuitätendarlehens und sonstigen Ratenkrediten vor, nicht aber bei Überziehung eines Girokontos, da nach
Nr. 14 Abs. 3 der allgemeinen Geschäftsbedingungen der Banken bzw. Kreditgenossenschaften; Nr. 9 Abs. 4 der
AGB der Sparkassen diese jederzeitige Rückführung des Saldos bei dem Girokonto verlangen können.’ Zie ver-
der Hirte (Insolvenzordnung Kommentar, p. 2015): ‘Die Rückführung eines jederzeit fälligen Überziehungs-
kredits ist keine inkongruente Deckung (…). Hatte die Bank dagegen mit ihrem Kunden die Vereinbarung
getroffen, dass der Überziehungskredit für eine bestimmte Zeit zur Verfügung gestellt wird, stellt sich eine vor-
zeitige Rückführung als inkongruente Deckung dar.’

117 Indien de bank de kredietfaciliteit heeft beëindigd, wordt een creditering van de rekening door een storting door
een debiteur van de schuldenaar – latere failliet – in beginsel ook als een congruente voldoening gezien. Indien
de bank de schuldenaar – latere failliet – toestaat om betalingen ten laste van de rekening-courant te blijven
verrichten nadat ‘de crisis’ is ingetreden, worden de crediteringen gevolgd door verrekening behandeld als
‘Bargeschäft’ in de zin van artikel 142 InsO. Voorwaarde is wel dat er temporeel een nauw verband bestaat tus-
sen de betalingen ten laste van de rekening en de ontvangsten op deze rekening. Zie verder over deze proble-
matiek, met verwijzingen naar jurisprudentie en literatuur De Bra, Insolvenzordnung Kommentar, p. 844-845.
Zie ook Dauernheim, Das Anfechtungsrecht in der Insolvenz, p. 58, over de mogelijkheid om onder omstan-
digheden op te komen tegen het beëindigen van de kredietfaciliteit door de bank waarmee een verrekenings-
mogelijkheid wordt gecreëerd.
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2.2.2.3 Subjectieve vereisten artikel 131 InsO of het ontbreken daarvan
Het werkingsgebied van artikel 131 InsO is omvangrijker dan dat van artikel 130
InsO. Artikel 131 InsO biedt daarbij welbeschouwd drie aantastingsgronden,
waarbij slecht één grond subjectieve vereisten stelt.

2.2.2.3.1 Ontbreken subjectief criterium: maand voor aanvraag (en daarna)
Alle incongruente voldoeningen in de maand voorafgaand aan de aanvraag (en
daarna) zijn aantastbaar. De aanvraag geldt overeenkomstig artikel 139 InsO als
aanhangig zodra de aanvraag bij de rechtbank (Insolvenzgericht) is aangeboden.
Bekendheid van de schuldenaar met de gedane aanvraag is niet van belang voor
de toepasselijkheid van artikel 131 InsO. Deze eerste grond onder 131 InsO kan
als besondere Insolvenzanfechtungsbepaling, zoals gezien,118 verklaard worden
door de gedachte dat het vermogen als het ware reeds voor de formele insolventie
strekt ter bevrediging van de gezamenlijke schuldeisers. Gezien de zeer korte tijd
voor de aanvraag en de verdachte incongruente wijze waarop voldoening plaats-
vindt, is de handeling zonder meer aantastbaar.

Voor zover de insolventieprocedure wordt geopend op grond van artikel 17 InsO,
wegens betalingsonmacht, levert de rechtvaardiging van het ingrijpen op grond
van artikel 131 InsO als bijzondere Insolvenzanfechtungs-grond niet veel proble-
men op. Artikel 131 lid 1 sub 1 InsO is echter ook van toepassing indien de insol-
ventieaanvraag wordt gebaseerd op artikel 18 InsO wegens dreigende beta-
lingsonmacht (drohende Zahlungsunfähigkeit).119 In deze gevallen wordt de
besondere Insolvenzanfechtung ver opgerekt. Waar de onderliggende gedachte
van de besondere Insolvenzanfechtung is dat reeds voor de formele insolventie, de
schuldenaar zijn vrije beschikkingsbevoegdheid ingeperkt ziet omdat hij reeds
materieel insolvent is, past deze rechtvaardiging eigenlijk slecht bij die gevallen
waarin de schuldenaar wegens dreigende insolventie zijn insolventverklaring ver-
zoekt. Men zou kunnen stellen dat voor zover van belang voor artikel 131 InsO,
wat de openingsgrond ook moge zijn, de betalingsonmacht van de schuldenaar
reeds een maand voor de aanvraag wordt geacht te zijn ingetreden.120 De
toelichting op artikel 131 lid 1 sub 1 InsO geeft ook aan dat met een dubbel ver-
moeden wordt gewerkt, namelijk met een vermoeden ten aanzien van de ingetre-
den betalingsonmacht én een vermoeden ten aanzien van de bekendheid daarmee.
De Regeringstoelichting stelt het als volgt:

‘Wegen der besonderen Verdächtigkeit inkongruenten Erwerbs ist es gerecht-
fertigt, für einen Zeitraum von bis zu einem Monat vor dem Eröffnungsantrag
auf subjektive Voraussetzungen in der Person des Anfechtungsgegners ganz zu

118 Zie § 2.2.1.1 en § 2.2.2.1 hierboven.
119 Hirte, Insolvenzordnung Kommentar, p. 2021.
120 Zie in deze zin Hirte met een verwijzing naar de Regeringstoelichting (Insolvenzordnung Kommentar, p. 2021):

‘Das Vorliegen von Zahlungsunfähigkeit wird daher ab diesem Zeitpunkt unwiderleglich vermutet (Begr. RegE
zu § 131).’
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verzichten. Aus Nummer 1 ergibt sich daher, daß die innerhalb des letzten
Monats vor dem Eröffnungsantrag gewährten inkongruenten Deckungen ohne
Rücksicht auf subjektive Voraussetzungen und den tatsächlichen Eintritt der
Zahlungsunfähigkeit anfechtbar sind; Kenntnis und grob fahrlässige
Unkenntnis von der Krise sowie die Krise selbst werden insoweit unwiderleg-
lich vermutet.’121

Gelijk hierboven in § 2.2.1.1 ten aanzien van de bewoordingen van artikel 130
InsO is opgemerkt, zijn deze bewoordingen enigszins ongenuanceerd en inconsis-
tent met de rechtvaardiging van artikel 130 en 131 InsO als bijzondere
Insolvenzanfechtungs-bepalingen. Het Duitse recht verbindt reeds aan het intreden
van de crisis het gevolg dat de schuldenaar niet meer geheel de vrije beschikking
over zijn vermogen heeft. Indien de wederpartij te goeder trouw ontvangt waar hij
recht op heeft, wordt hier, in elk geval onder artikel 130 InsO, een uitzondering op
gemaakt omdat deze goede trouw bescherming verdient. Meer in overeenstem-
ming met de onderbouwing die gegeven wordt ten aanzien van artikel 130 InsO
zou geweest zijn indien de toelichting op artikel 131 InsO zou aangeven dat bij
incongruente voldoeningen in de maand voor de aanvraag aangenomen wordt dat
hier de wederpartij geacht wordt niet te goeder trouw te zijn geweest. De parle-
mentaire geschiedenis doet het nu, m.i. onjuist, voorkomen als zou de rechtvaar-
diging van het categorisch aantastbaar maken van incongruente voldoeningen in
deze periode gevonden worden in het aannemen van een soort van kwade trouw,
in de zin dat bepaalde wetenschap aanwezig geacht wordt. Het gaat echter niet
zozeer om het bestaan van kwade trouw maar om het ontbreken van goede trouw.
M.i. is het dus veeleer zo dat wordt aangenomen dat de wederpartij niet te goeder
trouw is, en gezien de aard van de prestatie en het tijdstip waarop deze verricht is,
ook niet kan zijn.122

121 Toelichting op Regeringsontwerp, Balz en Landfermann, Die Neuen Insolvenzgesetze, p. 233 en overeenkom-
stig Smid, Grundzüge des Insolvenzrechts, p. 317, De Bra, Insolvenzordnung Kommentar, p. 856 en
Dauernheim, Das Anfechtungsrecht in der Insolvenz, p. 65.

122 Zie ten aanzien van de grondslagen Henckel. Het citaat dat hierboven in § 2.2.1.1 is opgenomen ten aanzien
van artikel 130 InsO, vervolgt met een analyse van artikel 131 InsO. Het volledige citaat luidt als volgt
(Henckel, Anfechtung im Insolvenzrecht, p. 167): ‘Weil jedoch die materielle Insolvenz – anders als die
Eröffnung des Insolvenzverfahrens – nicht publiziert werden kann, hat der Gesetzgeber in den §§ 130 und 132
davon abgesehen, die Insolvenzwirkungen allein schon mit dem objektiven Tatbestand des materiellen
Insolvenz eintreten zu lassen. Vielmehr ist aus Gründen des Verkehrsschutzes die besondere
Insolvenzanfechtung hier davon abhängig, dass der Anfechtungsgegner die Krise des Schuldners oder jeden-
falls Umstände kennt, die auf die Krise schließen lassen. Lediglich bei den besonders verdächtigen inkongru-
enten Deckungen verzichtet das Gesetz auf subjektive Voraussetzungen, wenn die Handlung im letzten Monat
vor der Verfahrenseröffnung oder nach dieser vorgenommen worden ist oder im zweiten oder dritten Monat vor
dem Eröffnungsantrag und der Schuldner zur Zeit der Handlung zahlungsunfähig war (§ 131 I Nr 1 und 3).
Der Gläubiger, der in dieser Zeit eine inkongruente Deckung erhält oder dem sie ermöglicht wird, soll keinen
Verkehrsschutz genießen.’

72 Duits recht



Artikel 131 InsO zelf zwijgt over deze nuanceringen. Duidelijk is in elk geval wel
dat, hoewel artikel 131 InsO lid 1 onder 1 volledig afstand neemt van subjectieve
criteria, de bepaling wel gedeeltelijk subjectieve wortels heeft123 en de rechtvaar-
diging in de wetsgeschiedenis ook een beroep doet op subjectieve elementen, die
dan echter geacht worden te zijn vervuld.

2.2.2.3.2 Ontbreken subjectief criterium: betalingsonmacht
Incongruente voldoeningen in de tweede en de derde maand voor de aanvraag,
kunnen bestreden worden indien de schuldenaar toen reeds in betalingsonmacht
verkeerde (Zahlungsunfähigkeit). Subjectieve eisen worden niet gesteld. De
bewijslast dat de schuldenaar ten tijde van de voldoening reeds in betalingson-
macht verkeerde, rust op de bewindvoerder.124 Het is voldoende dat de schulde-
naar in betalingsonmacht verkeerde, niet vereist is dat de schuldenaar reeds
gestopt was met betalingen (Zahlungseinstellung).

Hoewel in dit geval geen subjectieve eisen worden gesteld, wordt ook125 deze
bepaling wel gedeeltelijk door subjectieve elementen aan de zijde van de weder-
partij verklaard. Of zoals de toelichting op artikel 131 lid 1 sub 2 InsO zegt, dat
hier ook de subjectieve criteria geacht worden te zijn vervuld.126 Evenals het geval
is bij de aantasting van incongruente voldoeningen in de maand voor de aanvraag,
lijkt daarmee de rechtvaardiging voor het ingrijpen bij incongruente voldoeningen
toch mede gevonden te worden in bepaalde subjectieve elementen aan de zijde van
de wederpartij.127 De omstandigheden rechtvaardigen echter niet een enkele
omkering in de bewijslast, maar dat de subjectieve elementen onweerlegbaar wor-
den geacht te zijn vervuld.

2.2.2.3.3 Subjectief criterium derde grond: wetenschap zijdens wederpartij
Incongruente voldoeningen kunnen op grond van artikel 131 lid 1 sub 3 InsO ook
aangetast worden indien de wederpartij wist dat benadeling van de schuldeisers
het resultaat zou zijn. De bewindvoerder zal zich op deze bepaling beroepen
indien hij niet zeker weet dat hij bij de incongruente voldoeningen in de twee tot

123 Ten aanzien van de wortels van artikel 131 lid 1 sub 1 InsO dient nog op de voorganger van het artikel gewe-
zen te worden, het oude artikel 30 lid 2 KO. Hieronder golden nog subjectieve criteria, in de zin dat het aan de
wederpartij was om te bewijzen dat hij te goeder trouw was. Artikel 30 lid 2 KO (oud): ‘(...) die nach der
Zahlungseinstellung oder dem Antrage auf Eröffnung des Verfahrens oder in den letzten zehn Tagen vor der
Zahlungseinstellung oder dem Eröffnungsantrage erfolgten Rechtshandlungen, welche einem
Konkursgläubiger eine Sicherung oder Befriedigung gewähren, die er nicht oder nicht in der Art oder nicht zu
der Zeit zu beanspruchen hatte, sofern er nicht beweist, daß ihm zur Zeit der Handlung weder die
Zahlungseinstellung und der Eröffnungsantrag, noch eine Absicht des Gemeinschuldners, ihn vor den übrigen
Gläubigern zu begünstigen, bekannt war.’

124 Kreft, Aktuelle Probleme der Insolvenzanfechtung, p. 136.
125 Zie hiervoor § 2.2.2.3.1.
126 Zie de Toelichting op Regeringsontwerp van artikel 131 lid 1 sub 2 InsO (Balz en Landfermann, Die Neuen

Insolvenzgesetze, p. 233): ‘die subjektiven Voraussetzungen (Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis von
der Zahlungsunfähigkeit) werden dagegen wegen der besonderen Verdächtigkeit inkongruenten Erwerbs unwi-
derleglich vermutet.’ Zie in dezelfde zin Smid, Grundzüge des Insolvenzrechts, p. 317.

127 Zie voor een kritische beschouwing van de rechtvaardiging van artikel 131 InsO en de rol die subjectieve ele-
menten daarbij spelen, hierboven § 2.2.2.3.1.
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en met drie maanden periode voor de aanvraag, zal slagen in het bewijs dat de
schuldenaar toen al in betalingsonmacht verkeerde. Het is onder lid 1 sub 3 ook
niet vereist dat de schuldenaar reeds in betalingsonmacht verkeerde.128 Hier wordt
het ingrijpen dan ook niet in de eerste plaats gerechtvaardigd doordat de schulde-
naar door de betalingsonmacht reeds de vrije beschikking over zijn vermogen is
verloren. Hier wordt het ingrijpen veel meer gerechtvaardigd door een subjectief
element aan de zijde van de wederpartij dan onder de eerste twee gevallen van
artikel 131 InsO.

In de onderbouwing stelt de parlementaire geschiedenis echter nog wel met zoveel
woorden dat het opzet te benadelen aan de zijde van de schuldenaar zelf geacht
wordt te hebben bestaan.129 Volgens de Regeringstoelichting op artikel 131 InsO
vormt lid 1 sub 3 InsO een bijzonder geval van de opzettelijke benadeling ex arti-
kel 133 InsO.130 In die zin gaat de onderbouwing van artikel 131 lid 1 sub 3 InsO
ten dele terug op subjectieve elementen aan de zijde van de wederpartij en wordt
in belangrijke mate aangesloten bij een verondersteld subjectief element aan de
zijde van de schuldenaar. Sommige Duitse schrijvers zien de derde grond onder
artikel 131 InsO dan ook grotendeels als een categorie van artikel 133 InsO.131 De
Bra, bijvoorbeeld, betoogt dat in praktisch alle gevallen die onder artikel 131 lid 1
sub 3 InsO vallen, ook aan de vereisten voor toepasbaarheid van artikel 133 InsO
is voldaan. De Bra meent dan ook dat de verschillen tussen artikel 131 lid 1 sub 3
InsO en artikel 133 InsO marginaal zijn, behalve voor de gevallen waarin de
wederpartij door middel van executie voldaan wordt of de zeldzame gevallen
waarin de wederpartij beter op de hoogte is van de stand van het vermogen van de
schuldenaar, dan de schuldenaar zelf.132 Het belangrijkste verschil tussen artikel
133 InsO en artikel 131 InsO is dat artikel 133 InsO bewijs vereist dat de schul-
denaar zelf zijn schuldeisers opzettelijk (vorsätzlich) benadeelde. Artikel 131
InsO daarentegen veronderstelt opzet aan de zijde van de schuldenaar en gaat ver-
der dan ook voorbij aan de subjectieve gesteldheid van de schuldenaar.

128 De Bra, Insolvenzordnung Kommentar, p. 856.
129 Zie Toelichting op Regeringsontwerp van artikel 131 lid 1 sub 3 InsO (Balz en Landfermann, Die Neuen

Insolvenzgesetze, p. 234): ‘Bei Rechtshandlungen des Schuldners wird unwiderleglich vermutet, daß er die
anderen Gläubiger benachteiligen wollte und daß dem Anfechtungsgegner dieser Wille bewußt war. Der
Insolvenzverwalter hat lediglich zu beweisen, daß dem Anfechtungsgegner die Benachteiligung der anderen
Gläubiger bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt war.’ In het oorspronkelijke ontwerp was vol-
doende dat de wederpartij ernstig nalatig was ten aanzien van zijn kennis omtrent de benadeling. Dit is inge-
perkt tot het huidige lid 2, waarin met de bekendheid met benadeling gelijkgesteld wordt bekendheid met
omstandigheden die dwingend op de benadeling wijzen.

130 Zie Toelichting op Regeringsontwerp van artikel 131 lid 1 sub 3 InsO (Balz en Landfermann, Die Neuen
Insolvenzgesetze, p. 234): ‘Bei dieser Reglung handelt es sich um einen auf inkongruente Deckungen bezoge-
nen Sonderfall der Anfechtung wegen vorsätzlicher Benachteiligung nach § 133 InsO.’

131 Zie Dauernheim (Das Anfechtungsrecht in der Insolvenz, p. 65): ‘Bei § 131 Abs. 1 Nr. 3 InsO handelt es sich
um einen auf inkongruente Deckung bezogenen Sonderfall der Anfechtung wegen vorsätzlicher
Benachteiligung nach §133 InsO. Während es in den Fällen der Nr. 1 und 2 auf den Kenntnisstand des
Anfechtungsgegner nicht ankommt, ist es für Nr. 3 irrelevant, ob der Schuldner zum Zeitpunkt der
Rechtshandlung zahlungsunfähig oder überschuldet war.’
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Vereist voor toepasbaarheid van lid 1 sub 3 is dat de wederpartij moest weten dat
de schuldeisers benadeeld zouden worden. Van groot belang is hier de vraag in
hoeverre de wederpartij bekend was met de kritische financiële positie van de
schuldenaar om van deze wetenschap van benadeling te kunnen spreken. Bij het
nader bepalen welke kennis voldoende is, dient bedacht te worden dat artikel 131
InsO beoogt de bewijslast van de bewindvoerder ten opzichte van artikel 130 InsO
te verlichten. Niet vereist is dan ook dat de wederpartij wist van betalingsonmacht
als gedefinieerd in artikel 17 InsO (welk vereiste artikel 130 InsO stelt voor de
aantastbaarheid van congruente voldoeningen133). Hoewel wetenschap van drei-
gende betalingsonmacht als gedefinieerd in artikel 18 InsO voldoende zal zijn om
bij incongruente voldoeningen in de drie maanden voor de aanvraag wetenschap
van benadeling aan te nemen, is ook deze wetenschap niet vereist.134 Gezien de
achtergrond van de bepaling, een verlichte bewijslast ten opzichte van artikel 130
InsO, de korte tijd dat de handeling voor de aanvraag wordt verricht en het feit dat
het om een incongruente voldoening gaat, worden niet al te zware eisen aan de
wetenschap van benadeling gesteld. Kayser schrijft ten aanzien van de bewijslast
van de bewindvoerder:

‘Die Feststellung der Kenntnis von der Gläubigerbenachteiligung wird zudem
bei Inkongruenz – über die gesetzliche Beweiserleichterung hinaus (vgl. § 131
Abs. 2 InsO) – durch die Rechtsprechung des BGH wesentlich erleichtert (vgl.
BGHZ 157, 242, 250).’135

Om de wetenschap van benadeling aan te nemen dient de wederpartij zowel te
weten dat door de handeling, hier de incongruente voldoening, het voor verhaal
beschikbare vermogen vermindert als dat daardoor de schuldeisers benadeeld zul-
len worden, doordat er onvoldoende zal zijn allen geheel te voldoen. Kreft stelt het
volgende ten aanzien van de wetenschap van benadeling:

‘Diese Kenntnis hat ein Gläubiger, der weiß, dass mit der Deckungshandlung
das Vermögen des Schuldners geschmälert wird und dieser wegen seiner finan-
ziell beengten Lage in absehbarer Zeit nicht in der Lage ist, sämtliche
Gläubiger zu befriedigen.’136

Aangezien incongruente voldoeningen vrijwel altijd het voor verhaal vatbare ver-
mogen verminderen ziet de vraag naar de wetenschap van benadeling bovenal op
kennis die de wederpartij heeft of moet hebben van de financiële positie van de
schuldenaar.137 De wetenschap van benadeling wordt onder artikel 131 lid 1 sub 3

132 De Bra, Insolvenzordnung Kommentar, p. 857 geeft als voorbeeld het geval waarin de bank zich al beraadt over
het opzeggen van de kredietfaciliteit.

133 Zie hierboven § 2.2.1.3.
134 Kirchhof, Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, p. 547.
135 Kayser, Höchstrichterliche Rechtsprechung zum Insolvenzrecht, p. 207.
136 Kreft, Aktuelle Probleme der Insolvenzanfechtung, p. 137.
137 Zie in deze zin Kirchhof, Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, p. 547.
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InsO in het algemeen aangenomen wanneer de wederpartij die op incongruente
wijze voldaan wordt, op grond van de economische situatie van de schuldenaar, de
toestand van de schuldenaar zo inschat dat deze binnen afzienbare tijd in de posi-
tie zal geraken dat hij niet al zijn schuldeisers volledig kan voldoen.138 Van belang
is daarbij tot op welke hoogte de wederpartij inzicht had in de activa en de passi-
va van de schuldenaar en mogelijk ook in de orderportefeuille.139

Artikel 131 lid 2 InsO biedt de bewindvoerder nog een verdere verlichting van zijn
bewijslast. Lid 2 stelt in de eerste plaats dat bekendheid met omstandigheden die
dwingend op benadeling wijzen, met wetenschap van benadeling gelijkgesteld
wordt. Indien de wederpartij een gerelateerde partij in de zin van artikel 138 InsO
is, wordt de vereiste wetenschap vermoed aanwezig te zijn geweest. Dit betreft
echter slechts een bewijsvermoeden, zodat de wederpartij kan proberen tegenbe-
wijs te leveren.

2.2.3 Artikel 132 InsO: unmittelbare Benachteiligung

Tezamen vormen de artikelen 130, 131 en 132 InsO de bijzondere Insolvenz-
anfechtungs-gronden.140 Artikel 130 en 131 InsO zien op de aantasting van con-
gruente en incongruente voldoeningen in de periode tot en met drie maanden voor
de aanvraag. Artikel 132 InsO biedt de mogelijkheid om rechtshandelingen aan te
tasten die eveneens in deze periode zijn verricht en die tot onmiddellijke benade-
ling van de schuldeisers hebben geleid.

138 Zie Kirchhof (Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, p. 547 en 548): ‘Vielmehr genügt es, wenn der
Begünstigte auf Grund der ihm bekannt gewordenen Tatsachen die Liquiditäts- und Vermögenslage des
Schuldners als so unzulänglich einschätzt, dass dieser in absehbarer Zeit voraussichtlich nicht mehr in der
Lage sein wird, alle seine Zahlungspflichten zu erfüllen, und dass dann Gläubiger wenigstens teilweise leer
ausgehen.’ Een gelijke maatstaf gold onder het oude artikel 30 sub 2 KO, waar de wederpartij diende te bewij-
zen dat deze niet bekend was met het opzet zijdens de schuldenaar deze schuldeiser boven de anderen te bevre-
digen (‘eine Absicht des Gemeinschuldners, ihn vor den übrigen Gläubigern zu begünstigen, bekannt war’). Zie
hierover, en de continuïteit van het oude criterium met het nieuwe artikel 131 lid 1 sub 3 InsO, Kreft, Aktuelle
Probleme der Insolvenzanfechtung, p. 137 en Kirchhof, Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, p. 548.
Dauernheim met verwijzing naar BGH ZIP 1995, 293 (296); ZIP 1996, 1015, lijkt tot een nog enigszins soe-
peler criterium in deze gevallen te komen (Das Anfechtungsrecht in der Insolvenz, p. 70, 71): ‘Diese Kenntnis
ist vorhanden, wenn er aufgrund der sich für ihn darstellenden wirtschaftlichen Lage des Schuldners nicht
davon ausgehen konnte, daß das Vermögen des Schuldners zur Befriedigung aller seiner Gläubiger jetzt oder
in absehbarer Zeit ausreichen wird.’ Dauernheim lijkt hier een soort van onderzoeksplicht te creëren die niet
terugkomt in latere literatuur nadat artikel 131 InsO is ingevoerd, waarmee de formulering van Dauernheim als
te ruim heeft te gelden.

139 Zie Dauernheim (Das Anfechtungsrecht in der Insolvenz, p. 71): ‘Maßgeblich ist dabei, inwieweit der
Anfechtungsgegner über das Aktivvermögen des Schuldners, dessen Verbindlichkeiten, die Realisierbarkeit von
Außenständen oder etwa auch seine Auftragslage informiert war.’

140 Zie hierboven § 2.2.
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Artikel 132 InsO bepaalt het volgende:

1) Anfechtbar ist ein Rechtsgeschäft des Schuldners, das die Insolvenzgläu-
biger unmittelbar benachteiligt,
i. wenn es in den letzten drei Monaten vor dem Antrag auf Eröffnung des

Insolvenzverfahrens vorgenommen worden ist, wenn zur Zeit des
Rechtsgeschäfts der Schuldner zahlungsunfähig war und wenn der
andere Teil zu dieser Zeit die Zahlungsunfähigkeit kannte oder 

ii. wenn es nach dem Eröffnungsantrag vorgenommen worden ist und
wenn der andere Teil zur Zeit des Rechtsgeschäfts die Zahlungs-
unfähigkeit oder den Eröffnungsantrag kannte.

(2) Einem Rechtsgeschäft, das die Insolvenzgläubiger unmittelbar benachtei-
ligt, steht eine andere Rechtshandlung des Schuldners gleich, durch die der
Schuldner ein Recht verliert oder nicht mehr geltend machen kann oder
durch die ein vermögensrechtlicher Anspruch gegen ihn erhalten oder
durchsetzbar wird.

(3) § 130 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend.

2.2.3.1 Doel en rechtvaardiging artikel 132 InsO
Artikel 132 InsO ziet, net als artikel 130 en 131 InsO, op de periode van drie
maanden voor de aanvraag tot insolventverklaring en de periode daarna. Het arti-
kel vormt samen met artikel 130 en 131 InsO de bijzondere Insolvenzanfechtungs-
bepalingen. Toch heeft artikel 132 InsO een eigen achtergrond en kent belangrijke
verschillen met artikel 130 en 131 InsO. Artikel 132 InsO beoogt benadeling van
schuldeisers door handelingen van de schuldenaar met wederpartijen die niet
reeds schuldeiser zijn tegen te gaan. De Bra schrijft over artikel 132 InsO:

‘§ 132 (…) ist als Auffangregel konzipiert, die eine Masseschmälerung durch
Rechtsgeschäfte oder Rechtshandlungen des Schuldners gegenüber anderen
Personen als den Insolvenzgläubigern erfassen soll. Im Unterschied zu den §§
130, 131 genügt es folglich für § 132, wenn die Rechtsbeziehungen zu dem
Anfechtungsgegner gerade durch das anfechtbare Rechtsgeschäft begründet
werden.’141

In het inleidende hoofdstuk is het onderscheid gemaakt tussen handelingen die
een inbreuk maken op de integriteit van het verhaalsvermogen enerzijds en han-
delingen die een doorbreking vormen van de paritas creditorum anderzijds. De
artikelen 130 en 131 InsO zien op die gevallen waarbij een bestaande schuld wordt
voldaan. De rechtvaardiging van het ingrijpen op grond van artikel 130 en 131
InsO dient gevonden te worden in de bewaking van de paritas creditorum. De
wederpartij die voldaan wordt, had de hoedanigheid van schuldeiser, maar tracht

141 De Bra, Insolvenzordnung Kommentar, p. 858.
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de dans te ontspringen. De paritas creditorum, de gelijkheid van schuldeisers
onderling, speelt geen directe rol bij artikel 132 InsO.142 Daar is de wederpartij
immers zonder de rechtshandeling geen (toekomstige) insolventieschuldeiser. Het
gaat bij artikel 132 InsO dan ook niet om de bescherming van de gelijkheid van
de schuldeisers onderling, maar om de bescherming van de belangen van de geza-
menlijke schuldeisers tegen handelingen die de integriteit van het verhaalsvermo-
gen aantasten.143

Tegen deze achtergrond is het m.i. ook onjuist om te oordelen dat de artikelen 130
en 131 InsO leges speciales144 vormen van artikel 132 InsO, zoals de Bra
betoogt.145 De Bra verwijst weliswaar naar de Toelichting op het Regerings-
antwoord, maar daar wordt ook niet van een lex specialis verhouding van de arti-
kelen 130 en 131 tot artikel 132 InsO gesproken.146 De artikelen 130 InsO en 131
InsO enerzijds en artikel 132 InsO anderzijds zien op geheel andere gevallen:
respectievelijk de doorbreking van de paritas creditorum en een inbreuk op de
integriteit van het verhaalsvermogen. Daar komt nog bij dat het toepassingsgebied
van artikel 131 InsO, zover het de subjectieve criteria betreft, ruimer is dan dat van
artikel 132 InsO. De subjectieve criteria van artikel 130 InsO komen immers over-
een met artikel 132 InsO (zie hieronder § 2.2.3.3) en artikel 131 InsO heeft qua
subjectieve criteria een duidelijk ruimer werkingsgebied dan artikel 130 InsO.
Artikel 130 en artikel 131 InsO zijn dan ook geen leges speciales van artikel 132
InsO, maar zien eenvoudig op andere gevallen en hanteren in artikel 131 InsO ook
nog ruimere criteria.

142 Anders en m.i. onjuist ten aanzien van artikel 132 InsO, schrijft Kirchhof dat het artikel als doel heeft de gelij-
ke behandeling van schuldeisers te waarborgen. Kirchhof (Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, p.
550) schrijft: ‘Die Vorschrift dient, ebenso wie § 130, der Gläubigergleichbehandlung. Während jene Norm die
Gewährung von Befriedigungen oder Sicherungen auf bereits bestehende Verbindlichkeiten des Schuldners er-
fasst, richtet sich § 132 Abs. 1 vor allem schon gegen das Begründen von Verbindlichkeiten zugunsten Einzelner
in der wirtschaftlichen Krise des Schuldners, für de ihm kein ausgleichender Gegenwert zufließen soll
(“Verschleuderungsgeschäfte”).’

143 In die zin komt het doel van artikel 132 InsO meer overeen met artikel 134 InsO dan met artikel 130 en 131
InsO. Artikel 134 InsO beschermt de gezamenlijke schuldeisers tegen benadelende rechtshandelingen om niet
van de schuldenaar. Ten aanzien van artikel 134 InsO wordt wel algemeen aangenomen dat dit artikel niet ziet
op de bescherming van de paritas creditorum oftewel de ‘gleiche Behandlung aller Gläubiger’. Zie over het
doel van artikel 134 InsO, Dauernheim (Dauernheim, Das Anfechtungsrecht in der Insolvenz, p. 82): ‘Die
Schenkungsanfechtung bezweckt nicht die Durchsetzung des Prinzips der gleichen Behandlung aller Gläubiger,
sondern will aus Billigkeitsgründen dem Insolvenzverwalter die Möglichkeit geben, unentgeltliche Leistungen
des Schuldners in den letzten vier Jahren vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens zugunsten der
Insolvenzgläubiger und zur Massemehrung rückgängig zu machen.’

144 Zie over de vraag wanneer er in het algemeen van een lex specialis gesproken kan worden § 4.4.
145 Zie in deze zin De Bra, Insolvenzordnung Kommentar, p. 858: ‘Neben den §§ 130, 131 kommt § 132 nicht zur

Anwendung: ist eine Anfechtung nach diesen Normen möglich, verdrängen sie als leges speciales den § 132.’
146 De Toelichting op het Regeringsvoorstel (Balz en Landfermann, Die Neuen Insolvenzgesetze, p. 235) stelt het

volgende ten aanzien van de reikwijdte van artikel 132 InsO: ‘Nicht zu den Rechtsgeschäften im Sinne dieser
Vorschrift gehören Rechtshandlungen, die einem Insolvenzgläubiger eine Sicherung oder Befriedigung gewäh-
ren oder ermöglichen; für sie gelten die besonderen Vorschriften der § 130, 131 InsO des Entwurfs.’ Kirchhof
(Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, p. 551) houdt een slag om de arm, waar hij spreekt over de
mogelijke samenloop van artikel 132 InsO tot de andere bepalingen en stelt dat wanneer de rechtshandeling als
een voldoening kwalificeert de speciale (spezielleren) artikelen 130 en 131 InsO de toepasselijkheid van arti-
kel 132 InsO uitsluiten.
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Wat de artikelen 130, 131 en 132 InsO met elkaar gemeen hebben is dat ze samen
de bijzondere Insolvenzanfechtung vormen en daarmee ten dele verklaard worden
door de gedachte dat de schuldenaar reeds enige tijd voor aanvang van de forme-
le insolventie, niet meer het vrije beheer over zijn vermogen heeft.147 Ook bij arti-
kel 132 InsO stelt de wetgever dat de wederpartij bij de benadelende rechtshan-
deling (of de partij die voordeel heeft gehad bij het niet verrichten van een rechts-
handeling) erop moet kunnen vertrouwen dat de ingetreden rechtsgevolgen in
stand blijven.148 Slechts wanneer hij wist van de betalingsonmacht of de aanvraag,
kan hij op grond van artikel 132 InsO geen beroep doen op de ingetreden rechts-
gevolgen.

De Toelichting op het Regeringsontwerp stelt dat, indien de wederpartij weet van
de betalingsonmacht of de aanvraag, het gerechtvaardigd is dat de wederpartij
afstand doet van het door hem behaalde voordeel.149 De toelichting gaat er echter
aan voorbij dat met het aantasten van de handeling, de wederpartij ook groot
nadeel kan ondervinden indien deze niet zijn prestatie geheel terugkrijgt (zie hier-
over ook § 2.1.2.3 ‘Inroepen en gevolgen’). Kirchhof meent dat de gekozen regel
een rechtvaardige oplossing is en dat de restitutieverplichting overeenkomstig
artikel 144 InsO niet beperkt moet worden tot het waardeverschil:

‘Für § 132 wäre eine automatische Saldierung auf die bloße
Leistungsdifferenz auch nicht gerechtfertigt, weil die vorausgesetzte Kenntnis
der Wirtschaftlichen Krise des Schuldners hinreichend vor unausgewogenen
Rechtshandlungen mit diesem warnt.’150

2.2.3.2 Objectieve vereisten artikel 132 InsO
Het karakteristieke element van artikel 132 InsO is er in gelegen dat er een rechts-
handeling van de schuldenaar moet zijn geweest die onmiddellijk tot benadeling
moet hebben geleid. Niet voldoende voor toepasselijkheid van artikel 132 InsO is
dat er een zeker causaal verband is tussen de handeling en de benadeling.151 Het
artikel is dan ook niet van toepassing indien de schuldenaar een handeling verricht
met een derde terwijl sprake is van een gelijkwaardige tegenprestatie waarna de
waarde van die tegenprestatie weer opgesoupeerd wordt of anderszins uit het ver-
mogen van de schuldenaar verdwijnt.152 Het meest typische voorbeeld van hande-
lingen die onder artikel 132 InsO vallen wordt gevormd door de verkoop door de
schuldenaar van een goed onder de marktprijs, of de aankoop van een goed voor

147 Zie hierboven § 2.2.1.1.
148 Toelichting op het Regeringsvoorstel, Balz en Landfermann, Die Neuen Insolvenzgesetze, p. 236.
149 Toelichting op het Regeringsvoorstel, Balz en Landfermann, Die Neuen Insolvenzgesetze, p. 236.
150 Kirchhof, Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, p. 557.
151 Toelichting op het Regeringsvoorstel, Balz en Landfermann, Die Neuen Insolvenzgesetze, p. 235. 
152 Indien de schuldenaar overeenkomt dat hetgeen hij verkrijgt uit de transactie zal aanwenden om een genoem-

de schuldeiser te voldoen, dan is er wel van onmiddellijke benadeling sprake. Zie in deze zin Dauernheim (Das
Anfechtungsrecht in der Insolvenz, p. 48): ‘Unmittelbar nachteilig ist ein Vertrag, in dem sich der Schuldner
verpflichtet, das durch den Vertrag Erlangte zur Befriedigung eines einzelnen Gläubigers zu verwenden.’
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een veel te hoge prijs.153 Ook andere afspraken van de schuldenaar met zijn weder-
partij die tot onevenredig hoge aanspraken in de insolventieprocedure leiden val-
len onder artikel 132 InsO.154

Het is ook mogelijk om op grond van artikel 132 InsO, bij een zogenoemde her-
structurering, ten aanzien van de honoraria van ingeschakelde adviseurs en zeker-
heden voor een saneringskrediet de Insolvenzanfechtung in te roepen, wanneer
geen vooruitzicht op redding bestond.155 Zie De Bra:

‘Sind bei der Gewährung von Sanierungskrediten und Honoraren für
Sanierungsberatung die ausgetauschten Leistungen (Sicherung für das
Sanierungsdarlehen: angemessenes Honorar für Beratungsleistungen) zwar
objektiv gleichwertig, bestehen aber von Anfang an keine Sanierungs-
aussichten, kann die Leistung – unabhängig von ihrem nominellen Wert – für
den Schuldner wirtschaftlich nicht werthaltig and damit nach § 132 Abs. 1
anfechtbar sein.’156

Artikel 132 InsO vereist voor toepasselijkheid dat sprake is van een Rechts-
geschäft des Schuldners. In afwijking van artikel 130 en 131 InsO vereist artikel
132 InsO daarmee een handeling van de schuldenaar. Artikel 132 InsO is dan ook
niet van toepassing op handelingen van derden waar de schuldenaar geen partij bij
is en ook niet aan meewerkt. In afwijking van artikel 129 InsO en ook in afwij-
king van artikel 130 en 131 InsO spreekt artikel 132 InsO niet over een
Rechtshandlung maar van Rechtsgeschäft. Rechtsgeschäft komt meer overeen met
het Nederlandse begrip rechtshandeling. Terwijl bij het Duitse begrip
Rechtshandlung rechtsgevolgen intreden onafhankelijk van de wil van de persoon,
is bij de Rechtsgeschäft in principe wel een op rechtsgevolg gerichte wilsverkla-
ring vereist.157

De reikwijdte van het begrip rechtshandeling dient onder artikel 132 InsO ruim te
worden geïnterpreteerd. Lid 2 van artikel 132 InsO breidt de reikwijdte expliciet
uit tot rechtshandelingen waardoor de schuldenaar een recht verliest of niet meer
geldend maken kan of waardoor een derde een aanspraak tegen de schuldenaar
krijgt of een aanspraak afdwingbaar wordt. Onder lid 2 valt onder meer het niet
tijdig instellen van een vordering en het laten verstrijken van een verjaringster-

153 De Bra, Insolvenzordnung Kommentar, p. 858 en 859.
154 Kreft schrijft ten aanzien van artikel 132 InsO (Aktuelle Probleme der Insolvenzanfechtung, p. 138) het vol-

gende: ‘Die Anfechtung dient in erster Linie dazu, durch einen auf sie gestützten Widerspruch des
Insolvenzverwalters eine Feststellung der aus den in Rede stehenden Rechtsgeschäften resultierenden
Gläubigerforderungen zur Tabelle zu verhindern.’

155 Zie ook Kirchhof, Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, p. 554.
156 De Bra, Insolvenzordnung Kommentar, p. 859.
157 Kirchhof schrijft (Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, p. 551): ‘Der Begriff des Rechtsgeschäfts ist

grundsätzlich im Sinne des BGB zu verstehen. Er bezeichnet also den aus einer oder mehreren privaten
Willenserklärungen, gegebenenfalls in Verbindung mit anderen Tatsachen, bestehenden Tatbestand, an den die
Rechtsordnung den Eintritt des in der Willenserklärung bezeichneten rechtlichen Erfolgs knüpft.’

80 Duits recht



mijn.158 De reikwijdte van artikel 132 InsO in lid 2 komt grotendeels overeen met
die van artikel 129 lid 2 InsO.159

Het temporele bereik van artikel 132 InsO kent twee te onderscheiden perioden;
de drie maanden voor de aanvraag en de periode na de aanvraag tot de insolvent-
verklaring. Voor zover de rechtshandeling in de drie maanden voor de aanvraag is
verricht, is voor aantastbaarheid vereist dat de wederpartij wist van de betalings-
onmacht aan de zijde van de schuldenaar. Voor rechtshandelingen verricht nadat
de aanvraag is gedaan, volstaat zowel de kennis van de betalingsonmacht als de
kennis van een gedane aanvraag. Voor zover artikel 132 InsO in de mogelijkheid
voorziet om direct benadelende rechtshandelingen verricht na de aanvraag te ver-
nietigen, is dit in overeenstemming met de algemene lijn waarin rechtshandelin-
gen verricht na de aanvraag bloot staan aan ruime aantastingmogelijkheden. Wel
dient daarbij bedacht te worden dat het Duitse recht geen algemene bepaling kent
op grond waarvan benadelende rechtshandelingen verricht na de aanvraag in het
algemeen aangetast kunnen worden. Ook in geval van artikel 132 InsO wordt ten
aanzien van onmiddellijk benadelende rechtshandelingen verricht na de aanvraag
nog een additioneel (subjectief) vereiste gesteld voor aantasting, namelijk dat de
wederpartij wist van ofwel de betalingsonmacht of van de aanvraag.

Artikel 132 InsO heeft als doel een gat te vullen dat zonder dit artikel zou bestaan
tussen artikel 130 en 131 InsO enerzijds en artikel 133 InsO anderzijds.160 Artikel
132 InsO voorziet in aantastbaarheid van rechtshandelingen die niet als ‘voldoe-
ning’ in de zin van artikel 130 en 131 InsO vallen. Anders dan artikel 130 en 131
InsO biedt artikel 132 InsO daarmee bescherming tegen rechtshandelingen van de
schuldenaar die een nieuwe rechtsrelatie in het leven roepen.161 Anders dan artikel
133 InsO gaat artikel 132 InsO voorbij aan subjectieve criteria aan de zijde van de
schuldenaar en beoogt het artikel daarmee mindere zware eisen te stellen aan ver-
nietigbaarheid dan artikel 133 InsO.162

158 Zie voor dit voorbeeld Dauernheim, Das Anfechtungsrecht in der Insolvenz, p. 74.
159 Zie De Bra, Insolvenzordnung Kommentar, p. 860.
160 Toelichting op het Regeringsvoorstel, Balz en Landfermann, Die Neuen Insolvenzgesetze, p. 235. Zie ook De

Bra, Insolvenzordnung Kommentar, p. 858 die ook meent dat dit voor artikel 132 InsO als geheel geldt.
Dauernheim (Das Anfechtungsrecht in der Insolvenz, p. 74) en Kirchhof (Münchener Kommentar zur
Insolvenzordnung, p. 555) lijken deze functie van het voorkomen van gaten voornamelijk toe te kennen aan
artikel 132 InsO lid 2.

161 De Bra, Insolvenzordnung Kommentar, p. 858.
162 Toelichting op het Regeringsvoorstel (Balz en Landfermann, Die Neuen Insolvenzgesetze, p. 235): ‘Es soll

erreicht werden, daß solche Rechtshandlungen nicht nur wegen vorsätzlicher Benachteiligung unter den stren-
geren Voraussetzungen des § 133 InsO anfechtbar sind, soweit nicht eine erleichterte (objektivierte) Anfechtung
nach § 134 des Entwurfs (unentgeltliche Zuwendung) in Betracht kommt.’
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2.2.3.3 Subjectieve vereisten artikel 132 InsO
De subjectieve vereisten onder artikel 132 InsO zijn dezelfde als die onder artikel
130 InsO, welke hierboven reeds besproken zijn in § 2.2.1.3.

Ten aanzien van de subjectieve vereisten onder artikel 132 InsO moet nog opge-
merkt worden dat, anders dan onder artikel 131 lid 3 InsO, niet vereist is dat de
wederpartij wist dat de schuldeisers benadeeld zouden worden. Voldoende voor
toepasselijkheid van artikel 132 InsO is dat de rechtshandeling direct tot benade-
ling van schuldeisers leidde en dat de wederpartij wist van de betalingsonmacht of
de aanvraag. In het Regeringsvoorstel was aanvankelijk opgenomen dat voldoen-
de was dat de wederpartij ernstig nalatig was in het niet weten van de betalings-
onmacht. Dit is echter niet overgenomen, zodat nu vereist is dat de schuldenaar de
betalingsonmacht kende.163

Lid 3 van artikel 132 InsO bepaalt dat de leden 2 en 3 van artikel 130 InsO van
overeenkomstige toepassing zijn. Onder artikel 132 InsO geldt dus ook dat
bekendheid met omstandigheden die direct op betalingsonmacht of een bestaande
aanvraag wijzen, gelijkgesteld moet worden met bekendheid met bestaande be-
talingsonmacht of een aanvraag. Bij direct benadelende transacties met een gere-
lateerd persoon wordt de vereiste wetenschap aan de zijde van de wederpartij ver-
moed, waarbij echter nog wel tegenbewijs mogelijk is.

2.2.4 Artikel 133 InsO: vorsatzliche Benachteiligung

Artikel 133 InsO biedt bescherming tegen handelingen van de schuldenaar waar-
mee deze opzettelijk zijn schuldeisers benadeelt. Terwijl het temporele werkings-
gebied van de artikelen 130, 131 en 132 InsO beperkt is tot de periode van drie
maanden voor de aanvraag tot insolventverklaring en de periode na deze aanvraag,
reikt het werkingsgebied van artikel 133 InsO tot rechtshandelingen verricht tot
10 jaar voor de aanvraag.

Artikel 133 InsO bepaalt het volgende:

(1) Anfechtbar ist eine Rechtshandlung, die der Schuldner in den letzten zehn
Jahren vor dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach
diesem Antrag mit dem Vorsatz, seine Gläubiger zu benachteiligen, vorge-
nommen hat, wenn der andere Teil zur Zeit der Handlung den Vorsatz des
Schuldners kannte. Diese Kenntnis wird vermutet, wenn der andere Teil
wußte, daß die Zahlungsunfähigkeit des Schuldners drohte und daß die
Handlung die Gläubiger benachteiligte.

163 Zie voor het oorspronkelijke Regeringsvoorstel, Balz en Landfermann, Die Neuen Insolvenzgesetze, p. 235.

82 Duits recht



(2) Anfechtbar ist ein vom Schuldner mit einer nahestehenden Person (§ 138)
geschlossener entgeltlicher Vertrag, durch den die Insolvenzgläubiger
unmittelbar benachteiligt werden. Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn
der Vertrag früher als zwei Jahre vor dem Eröffnungsantrag geschlossen
worden ist oder wenn dem anderen Teil zur Zeit des Vertragsschlusses ein
Vorsatz des Schuldners, die Gläubiger zu benachteiligen, nicht bekannt
war.

2.2.4.1 Doel en rechtvaardiging van artikel 133 InsO
Artikel 133 InsO voorziet in de aantastbaarheid van handelingen van de schulde-
naar waarmee deze opzettelijk zijn schuldeisers benadeelt. Het uitgangspunt van
artikel 133 InsO is dat handelingen van de schuldenaar waarmee deze opzettelijk
zijn schuldeisers benadeelt, niet werken in een insolventieprocedure.

De Insolvenzanfechtung ziet echter niet slechts op de relatie van de schuldenaar
tot diens schuldeisers, maar in de praktijk bovenal op de verhouding van de geza-
menlijke schuldeisers tot de wederpartij (Anfechtungsgegner). De rechtvaardiging
van het ingrijpen onder artikel 133 InsO wordt in de eerste plaats gevonden in de
subjectieve gesteldheid van de schuldenaar. De vrije beschikkingsmacht van de
schuldenaar vindt haar begrenzing daar waar de schuldenaar zijn schuldeisers
opzettelijk benadeelt. Deze verwerpelijke subjectieve gesteldheid vormt het aan-
grijpingspunt van de Insolvenzanfechtung. Dit biedt echter nog onvoldoende
rechtvaardiging om ook de gevolgen ten laste van de wederpartij te laten komen.
Vereist, maar ook voldoende, is daarom dat de wederpartij wist van deze subjec-
tieve gesteldheid van de schuldenaar. Niet vereist is dat de wederpartij zelf opzet-
telijk de gezamenlijke schuldeisers benadeelde.

In het inleidende hoofdstuk is een principieel onderscheid besproken tussen de
vormen van benadeling (zie § 1.4). Enerzijds zijn er handelingen die een inbreuk
maken op de integriteit van het verhaalsvermogen. Hierbij dient bovenal gedacht
te worden aan de verkoop van een goed door de schuldenaar onder de waarde.
Anderzijds zijn er de gevallen waarin de handeling de paritas creditorum door-
breekt. Hierbij dient bovenal gedacht te worden aan de betaling van een individu-
ele schuldeiser op de valreep. Kenmerkend van handelingen die de paritas credi-
torum doorbreken, is dat deze voor de schuldenaar zelf vermogensneutraal zijn. In
de inleiding is ook ingegaan op een aantal belangrijke verschillen tussen deze
twee vormen van benadelende handelingen.164 Geconcludeerd is daar ook dat een
handeling die tot benadeling van schuldeisers leidt, in de regel in één van de twee
categorieën valt: of de paritas creditorum wordt doorbroken of de integriteit van
het verhaalsvermogen wordt aangetast.165

164 Zie § 1.4.2.4.
165 De specifieke gevallen waarin aandeelhouders door een dubbele opstelling (financieren met leningen of het

verstrekken van garanties) een uitzondering maken op de uitgangspunten van rechtspersoonlijkheid met
beperkte aansprakelijkheid waarbij aandeelhouders met risicodragend kapitaal financieren, worden hier buiten
beschouwing gelaten.
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Artikel 133 InsO ziet nu op beide gevallen van schuldeisersbenadeling. Artikel
133 InsO is daarmee zowel van toepassing op handelingen die de integriteit van
het verhaalsvermogen aantasten als op handelingen die de paritas creditorum
doorbreken. Voor toepasselijkheid van artikel 133 InsO is dus, anders dan onder
de artikelen 130 en 131 InsO,166 niet vereist dat de wederpartij reeds een schuld-
eiser is en zonder de gewraakte handeling de hoedanigheid van insolventie-
schuldeiser zou hebben. Artikel 133 InsO kan dan ook niet enkel en alleen ver-
klaard worden door het streven de gelijkheid van crediteuren onderling te bewa-
ken. Het uitgangspunt dat crediteuren zich jegens elkaar redelijk hebben te gedra-
gen, is dan ook van minder belang voor de verklaring van artikel 133 InsO, dan
voor artikel 130 en 131 InsO. Waar artikel 130 en 131 InsO geen subjectieve ver-
eisten stellen aan de zijde van de schuldenaar, ligt dit anders bij artikel 133 InsO.
Artikel 133 InsO vereist zelfs een vorm van opzet aan de zijde van de schuldenaar.
Anderzijds geldt wel dat veel gevallen die onder artikel 133 InsO beslecht worden
wel degelijk zien op een voldoening van een bestaande schuld. Het gaat dan veel-
al om incongruente voldoeningen verricht onder druk. Het werkingsgebied van
artikel 133 InsO is echter ruimer en het artikel is dan ook niet in de eerste plaats
of bovenal geschreven voor handelingen van de schuldenaar die bestaande schuld-
eisers in een betere positie brengen. Te beperkt komt me dan ook voor de verkla-
ring die Kayser geeft van de achtergrond van artikel 133 InsO:

‘Steht die Vorschrift des § 133 InsO nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit
der materiellen Insolvenz, findet sie ihre innere Rechtfertigung in der
Missbilligung besonderer Verhaltenweisen des Schuldners. Sie ist Ausdruck
des Gedankens, dass ein Schuldner nicht berechtigt ist, vorsätzlich einzelne
Gläubiger gegenüber anderen zu bevorzugen. Schutzzweck ist das Interesse
der Gläubiger, dass der Schuldner ihre prinzipiell gleichen Befriedigungs-
chancen nicht beeinträchtigt.’167

Opvallend daarbij is dat Kayser vervolgens168 onder artikel 133 InsO slechts uit-
spraken bespreekt die zien op de voldoening van bestaande schuldeisers (einzelne
Gläubiger). Het toepassingsgebied van artikel 133 InsO is echter niet beperkt tot
het voldoen van bestaande schuldeisers en ziet ook op handelingen die de integri-
teit van het vermogen van de schuldenaar aantasten.

2.2.4.2 Objectieve vereisten artikel 133 InsO
Het kenmerk van artikel 133 InsO is dat het bescherming biedt tegen handelingen
waarmee de schuldenaar opzettelijk zijn schuldeisers benadeelt. Naast opzet aan
de zijde van de schuldenaar is vereist dat de wederpartij hier wetenschap van had.
Deze subjectieve vereisten worden hieronder in § 2.2.4.3 besproken.

166 Zie ten aanzien van de achtergrond van artikel 130 en 131 InsO ook Kayser (Höchstrichterliche Rechts-
prechung zum Insolvenzrecht, p. 206): ‘Im Rahmen der besonderen Insolvenzanfechtung wird den Gläubigern
folglich die Pflicht zu wechselseitiger Rücksichtnahme auferlegt.’

167 Kayser, Höchstrichterliche Rechtsprechung zum Insolvenzrecht, p. 233.
168 Kayser, Höchstrichterliche Rechtsprechung zum Insolvenzrecht, p. 149 tot en met p. 160.
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In tegenstelling tot artikel 130 en 131 InsO vereist artikel 133 InsO een hande-
ling169 van de schuldenaar.170 Anders dan de artikelen 130 en 131 InsO is voor toe-
pasbaarheid van artikel 133 InsO niet vereist dat de wederpartij reeds een schuld-
eiser is en zonder de gewraakte handeling de hoedanigheid van insolventie-
schuldeiser zou hebben.171 Hoewel het dus niet vereist is dat de wederpartij reeds
schuldeiser was op het moment van het verrichten van de handeling, staat het zijn
van schuldeiser niet aan de toepasselijkheid van artikel 133 InsO in de weg.
Congruente en incongruente voldoeningen zijn dan ook niet van het werkingsge-
bied van artikel 133 InsO uitgesloten. Een belangrijke consequentie hiervan is dat
zowel congruente als incongruente voldoeningen meer dan drie maanden voor de
aanvraag (buiten de wettelijke Krise), mogelijk nog op grond van artikel 133 InsO
aangetast kunnen worden.172 Wel is dan uiteraard vereist dat aan de subjectieve cri-
teria van artikel 133 InsO is voldaan.

Voor toepasselijkheid van artikel 133 InsO is niet vereist dat de schuldeisers
onmiddellijk door de handeling benadeeld zijn. Ook handelingen die de benade-
ling slechts middellijk hebben veroorzaakt vallen onder het bereik van artikel 133
InsO. Zo stelt de Toelichting op het Regeringsontwerp uitdrukkelijk dat ook over-
drachten waarbij een redelijke prijs overeengekomen is, binnen het bereik van de
Insolvenzanfechtung van 133 InsO kunnen komen indien de wederpartij wist dat
de schuldenaar het voornemen had om het geld aan het verhaal van de schuldei-
sers te onttrekken. De Toelichting stelt het als volgt:

‘So kann die Veräußerung eines Grundstücks auch dann wegen vorsätzlicher
Benachteiligung (§ 133 InsO) anfechtbar sein, wenn sie zwar zu einem ange-
messenen Preis erfolgt, wenn der Schuldner aber die dem anderen Teil bekann-
te Absicht hat, das Geld dem Zugriff der Gläubiger zu entziehen.’173

Artikel 133 InsO biedt ook het toetsingskader voor mislukte herstructureringen
(gescheiterte Sanierungsversuche). Zoals hierboven reeds ter sprake is gekomen
bij artikel 131 InsO,174 is het Bundesgerichtshof bereid gebleken om bepaalde han-
delingen die individueel beschouwd als een incongruente voldoening zouden
kwalificeren, te toetsen aan artikel 133 InsO in plaats van artikel 131 InsO, indien
deze handeling onderdeel uitmaakt van een meeromvattende herstructurering.

169 Zie over het Duitse begrip Rechtshandlung hierboven § 2.1.2.2.
170 Dauernheim, Das Anfechtungsrecht in der Insolvenz, p. 76. Niet onder artikel 133 InsO vallen daarmee execu-

tiemaatregelen of andere handelingen van derden. Zie Kreft, Aktuelle Probleme der Insolvenzanfechtung, p.
150. Voldoening door middel van executie valt wel onder het bereik van artikelen 130 en 131 InsO. Zie verder
hierover BGH 18 december, 2003, IX ZR 199/02.

171 Kirchhof, Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, p. 560.
172 Zie over de subjectieve criteria onder artikel 133 InsO en de aantastbaarheid van congruente en incongruente

voldoeningen op grond van artikel 133 InsO hieronder § 2.2.4.
173 Toelichting op Regeringsontwerp artikel 129 InsO (Balz en Landfermann, Die Neuen Insolvenzgesetze, p. 229).

Zie ten aanzien van de toepasselijkheid van artikel 133 InsO op overdrachten tegen de marktprijs ook Kirchhof,
Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, p. 571 en Hirte, Insolvenzordnung Kommentar, p. 1994.

174 Zie hierboven § 2.2.2.2.
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2.2.4.3 Subjectieve vereisten artikel 133 InsO
Alvorens in § 2.2.4.3.2 en § 2.2.4.3.3 de subjectieve vereisten onder artikel 133
InsO nader worden uitgewerkt, dienen eerst nog enkele opmerkingen gewijd te
worden aan de enigszins complexe structuur van het artikel.

2.2.4.3.1 Structuur artikel 133 InsO
Artikel 133 InsO kent in lid 1 en 2 verschillende bepalingen omtrent de bewijs-
last. Lid 1 bevat de algemene regel ten aanzien van de bewijslast. In principe moet
de bewindvoerder stellen en bewijzen dat de schuldenaar handelde met het ver-
eiste opzet te benadelen en dat de wederpartij daarvan wist. Er bestaat geen wet-
telijke regel die met zich brengt dat het vereiste opzet aan de zijde van de schul-
denaar wordt aangenomen of dat de wederpartij moet aantonen dat dit ontbrak.
Wel bevat lid 1 een algemene regel die een omkering van de bewijslast met zich
brengt ten aanzien van de vereiste wetenschap aan de zijde van de wederpartij van
opzet van de schuldenaar. Deze bewijslast wordt omgedraaid (waarbij dus nog
tegenbewijs mogelijk is)175 indien de wederpartij wist dat i) betalingsonmacht
dreigde (drohte) én ii) dat de handeling schuldeisers benadeelde. Opvallend
genoeg voorziet de wettelijke bepaling niet in een omkering van de bewijslast ten
aanzien van het opzet aan de zijde van de schuldenaar.176

In toevoeging op lid 1 bevat lid 2 nog een nadere regel ten aanzien van de bewijs-
last voor het geval de handeling is verricht met een gerelateerde persoon als
genoemd in artikel 138 InsO. Lid 2 is qua werking in tijd beperkt tot handelingen
verricht binnen twee jaar voor de aanvraag. Lid 2 keert de bewijslast om indien de
wederpartij een gerelateerde partij was en de handeling177 anders dan om niet178 tot
directe benadeling van schuldeisers heeft geleid. In dit geval is niet vereist dat de
bewindvoerder bewijst dat de schuldenaar opzettelijk zijn schuldeisers benadeel-
de.179 Dit leidt ertoe dat de bewindvoerder slechts hoeft te bewijzen dat een han-
deling heeft plaatsgevonden met een gerelateerde persoon die onmiddellijk tot

175 Zie over de eisen die aan dit tegenbewijs worden gesteld BGH 24 mei 2007, IX ZR 97/06: ‘Zur Widerlegung
der Vermutung des § 133 Abs. 1 Satz 2 InsO muss der Anfechtungsgegner konkrete Umstände darlegen und
beweisen, die es nahe liegend erscheinen lassen, dass ihm der Gläubigerbenachteiligungsvorsatz des
Schuldners nicht bekannt war.’

176 Hoe hier in concreto mee moest worden omgegaan, werd aan de rechter overgelaten. Zie voor een kritiek op
deze regeling waarbij het vaststellen van de vereiste opzet zijdens de schuldenaar in het gedrang komt,
Kirchhof, Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, p. 567. Het Bundesgerichtshof heeft in 2006 dit ‘gat’
gedicht. Zie hierover § 2.2.4.3.3 hieronder.

177 Lid 2 spreekt niet van Rechtshandlung, maar hanteert weer een eigen begrip, namelijk ‘Vertrag’ wat te verta-
len valt met ‘overeenkomst’. Ook dit begrip dient ruim uitgelegd te worden. Zie hierover De Bra
(Insolvenzordnung Kommentar, p. 865): ‘Der Begriff des “Vertrages” ist weit auszulegen; es fallen hierunter
nicht nur – schuld- und sachenrechtliche – Verträge des BGB, sondern alle auf wechselseitiger
Willensübereinstimmung beruhende Erwerbsvorgänge (…).’

178 Hoewel artikel 133 lid 2 InsO spreekt van handelingen anders dan om niet (entgeltlichkeit) vormt dit geen zelf-
standig vereiste. Ook indien een handeling om niet is verricht valt deze onder artikel 133 lid 2 InsO, maar aan-
gezien het temporele werkingsbereik van lid 2 beperkter is dan artikel 134 InsO, zal een bewindvoerder zijn
vordering op artikel 134 InsO baseren.

179 Het opzet van de schuldenaar wordt in deze gevallen verondersteld. Zie in deze zin, Kirchhof, Münchener
Kommentar zur Insolvenzordnung, p. 576.
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benadeling heeft geleid. De wederpartij heeft wel de mogelijkheid tot tegenbewijs.
Hij zal moeten bewijzen dat hij niet bekend was met een intentie aan de zijde van
de schuldenaar om zijn schuldeisers te benadelen. Indien een handeling slechts
middellijk tot benadeling heeft geleid, kan de bewindvoerder geen beroep doen op
lid 2, ook niet in geval van gerelateerde partijen. Hierdoor wordt een belangrijk
onderscheid gecreëerd binnen artikel 133 InsO ten aanzien van handelingen ver-
richt met het opzet schuldeisers te benadelen. Indien de benadeling onmiddellijk
wordt veroorzaakt en de wederpartij een gerelateerde persoon is, verschuift de
bewijslast naar de gerelateerde wederpartij. Indien de benadeling op een middel-
lijke wijze tot stand is gekomen, blijft de bewijslast bij de bewindvoerder.

De gekozen bewoordingen in lid 1 en vooral lid 2 kunnen tot verwarring leiden.
Lid 1 geeft een algemeen bewijsvermoeden, waarbij lid 2 nog weer een separate
bepaling bevat ten aanzien van handelingen met gerelateerde personen indien de
handeling binnen twee jaren voor de aanvraag is verricht.180 Van belang is op te
merken dat, indien een handeling niet aangetast kan worden op grond van lid 2
omdat deze meer dan twee jaren voor de aanvraag is verricht of anderszins niet
onder lid 2 valt, een handeling dan nog wel op grond van artikel 133 lid 1 InsO
kan worden aangetast. Lid 2 moet dan ook vooral gezien worden als een bepaling
die de bewijslast voor de bewindvoerder verlicht, maar niet als een bepaling die
een zelfstandige grond voor aantasting geeft.181

2.2.4.3.2 Invulling subjectieve vereisten artikel 133 InsO
Artikel 133 InsO kent twee subjectieve criteria. In de eerste plaats is vereist dat de
schuldenaar handelde met het opzet (Vorsatz) zijn schuldeisers te benadelen. In de
tweede plaats is vereist dat de wederpartij wist van dit opzet aan de zijde van de
schuldenaar. Het subjectieve vereiste dat artikel 133 InsO stelt ten aanzien van de
schuldenaar is anders van aard dan het vereiste dat gesteld wordt aan de zijde van
de wederpartij. Niet vereist is dat de wederpartij zelf handelde met de intentie of
opzet om de schuldeisers te benadelen.182 Ook vereist artikel 133 InsO niet een
vorm van bedrieglijke samenwerking of samenspanning van de schuldenaar met
diens wederpartij.183 Vereist, maar ook voldoende, is dat de wederpartij bekend
was met het opzet aan de zijde van de schuldenaar. Ook wanneer de wederpartij

180 Om het gevaar van antedateren te voorkomen, rust onder lid 2 de bewijslast ten aanzien van het tijdstip waar-
op de rechtshandeling is verricht op de wederpartij.

181 De Bra, Insolvenzordnung Kommentar, p. 866 en Kirchhof, Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, p.
574.

182 Zie De Bra, Insolvenzordnung Kommentar, p. 749.
183 Zie BGH 17 juli 2003, IX 272/02: ‘Der Gläubigerbenachteiligungsvorsatz nach § 133 Abs. 1 Satz 1 InsO setzt

kein unlauteres Zusammenwirken von Schuldner und Gläubiger voraus.’ Herhaald in BGH 13 mei 2004, IX ZR
190/03: ‘Zu Recht beanstandet die Revision jedoch die Auffassung des Berufungsgerichts, der
Gläubigerbenachteiligungsvorsatz nach § 133 Abs. 1 Satz 1 InsO setze ein unlauteres Handeln voraus. Für den
Benachteiligungsvorsatz reicht vielmehr auch bei kongruenten Deckungsgeschäften die Feststellung aus, der
Schuldner habe sich eine Benachteiligung nur als möglich vorgestellt, sie aber in Kauf genommen, ohne sich
durch die Vorstellung dieser Möglichkeit von seinem Handeln abhalten zu lassen (Senat, Urt. v. 17. Juli 2003 -
IX ZR 272/02).’
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weliswaar wist dat benadeling van de schuldeisers zou volgen, en mogelijk deze
zelfs wilde, dan is er geen ruimte voor de Insolvenzanfechtung wanneer bij de
schuldenaar dit opzet ontbrak.184

Artikel 133 InsO spreekt over opzet (Vorsatz) aan de zijde van de schuldenaar.
Niet vereist is echter dat de benadeling van de schuldeisers het enige of zelfs het
leidende doel was van het verrichten van de handeling. Vereist, maar ook vol-
doende is dat de schuldenaar wist dat benadeling van de schuldeisers het gevolg
van de handeling zou zijn, en deze benadeling als gevolg accepteerde.185 In die zin
is dus dolus eventualis voldoende.186 Indien de schuldenaar de mogelijkheid van
benadeling onderkende (Bewusstsein), maar niet verwachtte dat deze zou intreden
en evenmin wilde, dan is er onvoldoende grondslag om aan te nemen dat de schul-
denaar met het vereiste opzet handelde.187 Als de schuldenaar de mogelijkheid van
benadeling onderkent en deze op de koop toeneemt, dan bestaat in de regel188 de
vereiste opzet.189

De wederpartij hoeft niet zelf te hebben gehandeld met opzet de schuldeisers te
benadelen. Vereist, maar ook voldoende, is dat de wederpartij wist van het opzet
aan de zijde van de schuldenaar. Van groot belang is hier de omkering van de
bewijslast in lid 1 ten aanzien van de vereiste wetenschap aan de zijde van de
wederpartij van het opzet van de schuldenaar, indien de wederpartij wist dat i) be-
talingsonmacht dreigde (drohte) en ii) dat de handeling schuldeisers benadeelde.
De wederpartij die bekend is met omstandigheden die dwingend op een dreigen-
de betalingsonmacht wijzen wordt vermoed ook bekend te zijn met de dreigende
betalingsonmacht zelf.190

Bekendheid van partijen met de naderende insolventie is een belangrijke omstan-
digheid bij het beantwoorden van de vraag of partijen voldoen aan de gestelde
subjectieve vereisten onder artikel 133 InsO. Opvallend is dat artikel 133 InsO wel
een vermoeden geeft voor het aannemen van de vereiste wetenschap aan de zijde

184 Kirchhof, Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, p. 564.
185 Toelichting op het Regeringsvoorstel (Balz en Landfermann, Die Neuen Insolvenzgesetze, p. 237): ‘Danach ist

nicht erforderlich, daß die Gläubigerbenachteiligung Beweggrund oder überwiegender Zweck der Handlung
des Schuldners war. Entscheidend sind das Bewußtsein und der Wille, die Gläubiger zu benachteiligen; eine
dem bedingten Vorsatz des Strafrechts entsprechende “bedingte Benachteiligungsabsicht” wird dabei ausrei-
chend erachtet.’ Kirchhof, Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, p. 562: ‘Erforderlich und ausrei-
chend ist für § 133 also das Bewusstsein des Schuldners, durch seine Handlung Gläubiger im Allgemeinen zu
benachteiligen, und sein Handeln mit dem Willen, dieses Ziel (mit) zu ereichen.’

186 De Bra, Insolvenzordnung Kommentar, p. 863.
187 De Bra, Insolvenzordnung Kommentar, p. 863.
188 Zie Kirchhof over wanneer dit niet het geval is (Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, p. 563): ‘Hat

der Schuldner die masseschädigende Wirkung seiner Rechtshandlung erkannt und billigend in Kauf genommen,
kann sein Benachteiligungsvorsatz nur ausnahmsweise ausgeschlossen sein, nämlich wenn er auf Grund kon-
kreter Vorstellungen davon überzeugt war, in absehbarer Zeit alle seine Gläubiger befriedigen zu können, wenn
also aus seiner Sicht seine Insolvenz so gut wie ausgeschlossen war.’

189 Kirchhof, Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, p. 562.
190 Zie BGH 17 juli 2003, IX 272/02: ‘Von einem Gläubiger, der Umstände kennt, die zwingend auf eine mindes-

tens drohende Zahlungsunfähigkeit schließen lassen, ist zu vermuten, daß er auch die drohende Zahlungs-
unfähigkeit selbst kennt.’
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van wederpartij, maar niet aan de zijde van de schuldenaar zelf. Artikel 133 InsO
bepaalt immers dat de wederpartij moet weten van het opzet zijdens de schulde-
naar zijn schuldeisers te benadelen en dat deze wetenschap vermoed wordt indien
hij wist dat de betalingsonmacht van de schuldenaar dreigde en dat de handeling
de schuldeisers zou benadelen. Opvallend en niet goed te verklaren is dat deze
bepaling niet ook met zoveel woorden van toepassing is op het opzet van de schul-
denaar zelf. Het Bundesgerichtshof heeft in 2006 dit gat gedicht door te overwe-
gen dat deze regel ook geldt voor het vereiste opzet van de schuldenaar.191 Het
vereiste opzet zijdens de schuldenaar wordt in dat geval ook vermoed te hebben
bestaan indien de schuldenaar wist dat zijn betalingsonmacht dreigde (drohte) en
dat de handeling schuldeisers benadeelde.

2.2.4.3.3 Enige gevallen onder artikel 133 InsO
In deze paragraaf worden nog enige belangrijke gevallen die onder 133 InsO val-
len besproken. Achtereenvolgens komen aan bod i) de aantasting van congruente
en incongruente voldoeningen onder artikel 133 InsO, ii) de inpassing van druk
uitgeoefend op de schuldenaar iii) mislukte herstructureringen en iv) over het
graf-rechtshandelingen.

i) Hierboven is reeds ter sprake gekomen dat congruente en incongruente voldoe-
ningen op grond van artikel 133 InsO aangetast kunnen worden indien deze ver-
richt zijn buiten de drie-maands-periode van artikel 130 en 131 InsO. In deze
gevallen vormt een incongruente voldoening zelf een indicatie van zowel het ver-
eiste opzet aan de zijde van de schuldenaar192 als de wetenschap daarvan aan de
zijde van de wederpartij.193 Hierbij heeft te gelden dat hoe sterker de incongruen-
tie is, hoe sterker de indicatie.194 Het aantasten van congruente voldoeningen in de

191 BGH 13 april 2006, IX ZR 158/05: ‘Ein Schuldner, der seine Zahlungsunfähigkeit kennt, handelt in aller Regel
mit Benachteiligungsvorsatz (BGHZ 155, 75, 83 f; 162, 143, 153). Dessen Vorliegen ist jedoch schon dann zu
vermuten, wenn der Schuldner seine drohende Zahlungsunfähigkeit kennt. Dies ergibt sich mittelbar aus § 133
Abs. 1 Satz 2 InsO. Da für den anderen Teil die Kenntnis vom Gläubigerbenachteiligungsvorsatz des
Schuldners vermutet wird, wenn er wusste, dass dessen Zahlungsunfähigkeit drohte, können für den Schuldner
selbst keine strengeren Anforderungen gelten.’ Wel dient de toevoeging gemaakt te worden dat deze regeling
geldt voor incongruente voldoeningen, omdat daarmee ook reeds het element vervuld is dat het voor partijen
duidelijk moet zijn dat, zoals artikel 133 InsO als tweede vereiste voor het vermoeden stelt, de handeling bena-
delend is. Zie ook Kreft (Aktuelle Probleme der Insolvenzanfechtung, p. 158) die de regel van het
Bundesgerichtshof als volgt samenvat: ‘Weiß der Schuldner, dass seine Zahlungsunfähigkeit droht und dass
Gläubiger durch die Rechtshandlung benachteiligt werden, wird in entsprechender Anwendung von § 133 Abs.
1 Satz 2 InsO sein Benachteiligungsvorsatz vermutet.’

192 De Bra, Insolvenzordnung Kommentar, p. 864, Dauernheim, Das Anfechtungsrecht in der Insolvenz, p. 77. Zie
verder Kreft (Aktuelle Probleme der Insolvenzanfechtung, p. 155) die aangeeft dat aan deze indicatie geen bete-
kenis toekomt als buiten twijfel staat dat de schuldenaar liquide was. 

193 Kreft, Aktuelle Probleme der Insolvenzanfechtung, p. 159, 160. Deze indicatie komt wat betreft de wetenschap
van de wederpartij te vervallen indien de wederpartij niet serieus twijfelde aan de liquiditeit van de schulde-
naar. Zie in deze zin BGH 11 maart 2004, IX ZR 160/02: ‘Zwar kann die Indizwirkung einer inkongruenten
Deckung entfallen, wenn die Handlung zu einer Zeit vorgenommen wird, in welcher aus der Sicht des
Anfechtungsgegners noch keine ernsthaften Zweifel an der Liquidität des Schuldners zu bestehen scheinen.’

194 Kirchhof (Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, p. 569) schrijft: ‘Je geringer die Inkongruenz im
Einzelfall ist, desto mehr tritt sie als Beweisanzeichen in ihrer Bedeutung zurück.’ Zie in dezelfde zin De Bra,
Insolvenzordnung Kommentar, p. 864.
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periode voor de drie-maands-periode van artikel 130 InsO is niet uitgesloten maar
plaatst wel een zware bewijslast op de bewindvoerder.195 Hoewel in het algemeen
voldoende is voor het aannemen van het opzet te benadelen dat de schuldenaar
weet dat benadeling het gevolg zal zijn en deze gevolgen accepteert, wordt de lat
bij het aantasten van congruente voldoeningen met een beroep op artikel 133 InsO
aanzienlijk hoger gelegd. Het vereiste opzet te benadelen zal aangenomen kunnen
worden indien de schuldenaar hoofdzakelijk als doel had de activa buiten het
bereik van zijn schuldeisers te brengen en niet zozeer wenste te voldoen aan een
bestaande verplichting.196 Hiervan kan sprake zijn indien de schuldenaar goederen
aan verhaal wenst te onttrekken. Zie in deze zin Kreft en in vrijwel gelijke zin
Dauernheim:197

‘Das trifft zu, wenn der Schuldner mit dem Gläubiger in der Absicht zusam-
menwirkt, den anderen Gläubigern Zugriffobjekte zu entziehen.’198

Volgens Dauernheim zal hiervan sprake zijn indien de schuldenaar (of zijn
bestuurder) zijn positie na insolventie op een of andere wijze veilig wenst te stel-
len.199 Fischer stelt ook dat de lat hoger ligt bij de aantastbaarheid van congruen-
te voldoeningen, maar gaat ervan uit dat hier veelal sprake van zal zijn indien de
schuldenaar de wederpartij wenst te bevoordelen. 

‘Obwohl danach der Schuldner bereits dann mit Gläubigerbenachteili-
gungsvorsatz handelt, wenn er sich eine Benachteiligung der Gläubiger ledig-
lich als möglich vorgestellt und sie in Kauf genommen hat, ohne sich dadurch
von seinem Handel abhalten zu lassen, stellen beide Urteile200 bei einem kon-
gruenten Deckungsgeschäft erhöhte Anforderungen an die Darlegung und den
Beweis des Benachteiligungsvorsatzes. Diese Voraussetzungen seien dann
erfüllt, wenn der Schuldner wenigstens mittelbar mit seiner Leistung auch die
Begünstigung des betreffenden Gläubigers bezwecke. Wer Forderungen eines

195 Zie in dit verband ook BGH 13 mei 2004, IX ZR 190/03: ‘Bei einem kongruenten Deckungsgeschäft, bei dem
der Schuldner dem Gläubiger nur das gewährt, worauf dieser einen Anspruch hatte, sind allerdings erhöhte
Anforderungen an die Darlegung und den Beweis des Benachteiligungsvorsatzes zu stellen.’ Zie in het alge-
meen over deze problematiek, G. Fischer, ‘Gläubigerbenachteiligungsvorsatz bei kongruenter Deckung’, NZI
2008/10, p. 588-594. 

196 Kreft, Aktuelle Probleme der Insolvenzanfechtung, p. 152: ‘Auch bei kongruenten Deckung kann ein
Benachteiligungsvorsatz aber zu bejahen sein, wenn es dem Schuldner weniger auf die Erfüllung seiner
Pflichten als vielmehr auf die Vereitlung der Anspruche andere Gläubiger ankommt.’

197 Dauernheim (Das Anfechtungsrecht in der Insolvenz, p. 78) schrijft met verwijzing naar BGH ZIP 1998, 793
(798) het volgende: ‘Bei einer kongruenten Deckung sind strengere Anforderungen an die Feststellung des
Vorsatzes zu stellen, und eine Anfechtung kommt nur dann in Betracht, wenn es dem Insolvenzschuldner weni-
ger auf die Erfüllung seiner Vertragspflichten als auf Entziehung von Zugriffsobjekten zu Lasten der
Gesamtgläubigerschaft angekommen ist.’

198 Zie Kreft, Aktuelle Probleme der Insolvenzanfechtung, p. 152.
199 Dauernheim (Das Anfechtungsrecht in der Insolvenz, p. 78): ‘Dies ist insbesondere dann gegeben, wenn der

Schuldner Gläubiger befriedigt oder besichert, von denen er sich Vorteile für die Zeit nach Insolvenzeröffnung
verspricht, etwa in Rahmen einer Auffanggesellschaft oder bei der Begründung einer neuen wirtschaftlichen
Existenz.’

200 Zie BGH 27 mei 2003 en BGH 17 juli 2003. Zie ook § 2.2.4.3.2 hierboven.
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einzelnen Gläubigers vorwiegend deshalb ausgleiche, um diesen von der
Stellung eines Insolvenzantrags oder von einer unmittelbar bevorstehenden
Zwangvollstreckung abzuhalten, dem komme es nicht in Erster Linie auf die
Erfüllung seiner rechtlichen Pflichten, sondern auf die Begünstigung des
Empfängers der Leistung an.’201

Het perspectief van Fischer verschilt daarmee in zoverre van dat van Kreft en
Dauernheim dat Kreft en Dauernheim zich richten op de wens van de schuldenaar
om goederen aan verhaal te onttrekken en mogelijk zijn eigen positie te verster-
ken, en Fischer zich richt op de wens van de schuldenaar om de wederpartij te
bevoordelen. In beide gevallen zal echter sprake kunnen zijn van opzet zijdens de
schuldenaar schuldeisers te benadelen, ook al is sprake van een congruente vol-
doening.

ii) Het Duitse recht wijkt af van het Nederlandse en het Engelse recht ten aanzien
van de inpassing van gevallen waarin de schuldeiser druk uitoefent op de schul-
denaar. Onder het Nederlandse en het Engelse recht wordt wel de conclusie
getrokken dat hoe sterker de druk is die wordt uitgeoefend op de schuldenaar, hoe
minder de schuldenaar gezegd kan worden dat deze opzet had die schuldeiser te
bevoordelen.202 Geheel anders is de aanpak van het Bundesgerichtshof. Het
Bundesgerichtshof ziet het gehoor geven aan druk eerder als een teken dat er opzet
te benadelen was. Zie in deze zin het Bundesgerichtshof in 2003:

‘Die durch die Androhung eines Insolvenzantrags bewirkte inkongruente
Deckung bildet auch bei Anfechtungen nach § 133 Abs. 1 InsO in der Regel ein
starkes Beweisanzeichen für einen Gläubigerbenachteiligungsvorsatz des
Schuldners und eine Kenntnis des Gläubigers hiervon.’203

201 Fischer, Gläubigerbenachteiligungsvorsatz bei kongruenter Deckung, p. 589.
202 Zie met zoveel woorden ook voor het Nederlandse recht de Hoge Raad in Gispen q.q./IFN (HR 24 maart 1995,

NJ 1995, 628), r.o. 3.3: ‘Reeds de omstandigheid dat, naar ‘s Hofs oordeel, de Vennootschap is gezwicht voor
de druk van bedreiging met opzegging van het krediet en indiening van een strafklacht, sluit uit dat tussen de
Vennootschap en IFN het in art. 47 bedoelde overleg heeft plaatsgevonden.’

203 BGH 18 december 2003, IX ZR 199/02. Opmerking verdient dat voldoening door middel van executie niet
onder artikel 133 InsO valt. Tevens valt buiten artikel 133 InsO het geval waarin de schuldenaar voldoet om
executie die anders onvermijdelijk is en direct zal volgen te vermijden, omdat hier geen eigen vrijwillig han-
delen van de schuldenaar meer te identificeren is. Zie BGH 10 februari 2005 – IX ZR 211/02: ‘Hat der
Schuldner nur noch die Wahl, die geforderte Zahlung sofort zu leisten oder die Vollstreckung zu dulden, ist also
jede Möglichkeit eines selbstbestimmten Handelns ausgeschaltet, fehlt es an einer Rechtshandlung des
Schuldners im Sinne von § 133 Abs. 1 InsO.’ Zie hierover Kreft, Aktuelle Probleme der Insolvenzanfechtung,
p. 134. Indien de schuldenaar presteert ter afwending van executie, zal de prestatie in de regel als een incon-
gruente voldoening hebben te gelden en daarmee onder de voorwaarden als gesteld in artikel 131 InsO aan-
tastbaar zijn (Zie BGH 15 mei 2003, IX ZR 194/02: ‘Die Leistung zur Abwendung der Zwangsvollstreckung ist
eine inkongruente Deckung, wenn der Schuldner zur Zeit seiner Leistung damit rechnen muß, daß ohne sie der
Gläubiger nach dem kurz bevorstehenden Ablauf einer letzten Zahlungsfrist mit der ohne weiteres zulässigen
Zwangsvollstreckung beginnt.’ Indien de schuldenaar vervolgens na de gedwongen betaling onder druk van de
schuldeiser wacht met het indienen van de aanvraag tot insolventverklaring en daarmee bewerkstelligt dat arti-
kel 131 InsO vanwege de drie maandstermijn niet toepasselijk is, is nog immer geen aantasting op grond van
artikel 131 en 133 InsO mogelijk. Eventueel is de schuldeiser in een dergelijk geval aansprakelijk op grond van
onrechtmatige daad overeenkomstig artikel 826 of 823 BGB. Zie over de subtiele samenhang van de verschil-
lende leerstukken BGH 10 Februari 2005, IX ZR 211/02. Zie hierover ook Kayser, Höchstrichterliche
Rechtsprechung zum Insolvenzrecht, p. 233 tot en met 235. Al met al lijkt de benadering van de vraag of 

Hoofdstuk 2 91

→



Hierboven is in § 2.2.2 reeds gezien dat het Duitse recht als regel heeft ontwikkeld
dat indien de schuldenaar onder druk van zijn schuldeiser niet anders kan dan
presteren, de handeling als een incongruente voldoening in de zin van artikel 131
InsO kwalificeert. Deze regeling is niet zonder kritiek204 en leidde bovenal tot een
verzwakking van de positie van een aantal publiekrechtelijke schuldeisers zoals
Finanzämter en Socialversicherungsträger.205 Het reeds in § 2.2.2.2 besproken
Wetsvoorstel aanpassing Insolvenzanfechtung voorzag niet alleen in een inperking
van de reikwijdte van artikel 131 InsO, maar wenste meteen de reikwijdte van arti-
kel 133 InsO in te perken. Ten aanzien van artikel 133 InsO beoogde het wets-
voorstel zeker te stellen dat congruente voldoeningen (in de zin van het
Wetsvoorstel) slechts bij wijze van hoge uitzondering onder het bereik van de
Insolvenzanfechtung zouden vallen. De voorgestelde toevoeging van artikel 133
InsO bepaalde dat congruente voldoeningen slechts aangetast zouden kunnen
worden bij een onbehoorlijke opzet (unlauteres Verhalten) van de schuldenaar.206

Als gezegd, is het Wetsvoorstel aanpassing Insolvenzanfechtung op veel bezwaren
gestuit en, in elk geval voorlopig, van de baan.207 Wel is in een recordtempo208 ver-
volgens een wetswijziging van bescheidenere omvang doorgevoerd teneinde de
betaling van sociale zekerheidspremies in beginsel buiten de Insolvenzanfechtung
te plaatsen.209 De reikwijdte van deze regeling is daarmee aanzienlijk beperkter

een handeling congruent of incongruent is en of het überhaupt als een handeling van de schuldenaar te kwali-
ficeren valt, zeer gecompliceerd en gebukt te gaan onder uitzonderingen en speciale regels.

204 Zie voor een kritische beschouwing van de rechtspraak van het Bundesgerichtshof, U. Foerste, ‘Grenzen der
Vorsatzanfechtung bei kongruenter Deckung’, NZI 2006, p. 10: ‘Normzweck und systematische Auslegung des
§ 133 InsO zeigen, dass kongruente Deckungen grundsätzlich nicht der Vorsatzanfechtung unterliegen sollen.
Anderes gilt bei unlauterem Verhalten des Schuldners. Zahlungen des Schuldners unter dem Druck einer
Drohung mit Zwangsvollstreckung oder Insolvenzantrag sind nicht unlauter, sondern – im Gegenteil – nur zu
verständlich. Sie sind daher nicht nach § 133 InsO anfechtbar. Der gegenteilige Standpunkt des BGH wird dem
nicht gerecht; er ist wohl auch nicht schlüssig begründet.’

205 Zie het persbericht van 11 mei 2006 van het Duitse Ministerie van Justitie dat duidelijk maakt dat de voorge-
stelde wijziging bovenal zou zien op de verbetering van een aantal publiekrechtelijke schuldeisers: ‘Mit dem
Gesetzentwurf soll auch die Insolvenzanfechtung insbesondere gegenüber den Sozialversicherungsträgern ein-
geschränkt werden. Die Insolvenzanfechtung wurde durch die neuere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
für den Insolvenzverwalter deutlich erleichtert. Hierdurch sind insbesondere die öffentlich-rechtlichen
Gläubiger benachteiligt. Unter anderem wird die Anfechtung wegen vorsätzlicher Benachteiligung mit einer
allgemeinen Regelung auf Fälle unlauteren Verhaltens beschränkt. Damit trägt das Gesetz einerseits dem
Interesse der öffentlich-rechtlichen Gläubiger Rechnung und verletzt andererseits nicht den Grundsatz der
Gläubigergleichbehandlung.’

206 Het Wetsvoorstel aanpassing Insolvenzanfechtung voorzag in een uitbreiding van artikel 133 lid 1 InsO met de
volgende zin (Smid, Große Insolvenzrechtsreform 2006, p. 55): ‘Eine Rechtshandlung nach § 130 Abs. 1 kann
nach Satz 1 nur angefochten werden wenn ein unlauteres Verhalten des Schuldners vorliegt.’

207 Zie hierboven § 2.2.2.2.
208 Het nieuwe wetsvoorstel dateert van 10 augustus 2008, waarna het op 8 november 2008 door de Bundestag en

op 30 november 2008 door de Bundesrat is aangenomen, waarna de wet op 1 januari 2009 van kracht is gewor-
den. De volgende zin is toegevoegd: ‘Die Zahlung des vom Beschäftigten zu tragenden Teils des Gesamt-sozial-
versicherungsbeitrags gilt als aus dem Vermögen des Beschäftigten erbracht.’

209 Zie hierover Chr. Sterzinger, ‘Auswirkungen des § 28 e I 2 SGB IV bei der Insolvenzanfechtung von
Sozialversicherungsbeiträgen’, NZI 2008/4, p. 221-224. De dogmatische inpassing is enigszins onduidelijk,
maar lijkt plaats te vinden door met een soort van afgescheiden vermogen te werken, de zogenaamde Treuhand-
rechtsfiguur. Sterzinger, ‘Auswirkungen des § 28 e I 2 SGB IV bei der Insolvenzanfechtung von
Sozialversicherungsbeiträgen’, NZI 2008/4, p. 222: ‘Zweifelhaft ist, ob die Reglung eine treuhänderische
Mitberechnung des Arbeitsnehmers an dem vom Arbeitgeber and den Socialversicherungsträger abzuführende
Arbeitnehmeranteils in der Insolvenz des Arbeitsgebers entgegen der bisherigen Rechtsprechung des IX. Senats
des BGH ausschließt. (…) Die Neureglung soll nach der Begründung inbesondere die Rechtsprechung 
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dan het eerdere Wetsvoorstel aanpassing Insolvenzanfechtung. De aanpassing is
niet in de bepalingen ten aanzien van de Insolvenzanfechtung zelf opgenomen,
maar in het Sozialgesetzbuch. In de Duitse literatuur wordt wel betoogd dat deze
poging om in een andere wet de werking van Insolvenzanfechtung in te perken niet
haar beoogde doel zal hebben. Het is dus wachten op een oordeel van het
Bundesgerichtshof.210

iii) Hierboven in § 2.2.2.1 en § 2.2.4.1 is reeds aangegeven dat mislukte herstruc-
turering (gescheiterte Sanierungsversuche) ook worden getoetst aan artikel 133
InsO. Om (onderdelen van) een mislukte herstructurering buiten het bereik van de
Insolvenzanfechtung te houden is van belang dat een reorganisatieplan is opge-
steld waarbij het doel van de redding van de onderneming voorop stond en dat het
plan op basis van concrete prognoses haalbaar scheen. Niet vereist is dat de schul-
denaar overtuigd was dat de herstructurering zou slagen.211 Kirchhof:

‘Reicht, wie für § 133 Abs. 1, eine bloß mittelbare Gläubigerbenachteiligung
aus, kann ein ernsthaftes, wenngleich letztlich erfolgloses Sanierungsbemühen
im Einzelfall – nicht generell – den Gläubigerbenachteiligungsvorsatz aussch-
ließen. Dieser kann nach der Lebenserfahrung (§ 286 ZPO) insbesondere feh-
len, wenn der Sanierungsversuch für den Schuldner zwar erkennbar mit
Risiken belastet ist, die Bemühungen um eine Rettung des Unternehmens
jedoch ganz im Vordergrund stehen und auf Grund konkret benennbarer
Umstände eine positive Prognose nachvollziehbar und vertretbar erscheint.
Nicht nötig ist, dass der Schuldner bereits der sicheren Überzeugung sein durf-
te, der Sanierungsversuch werde gelingen.’212

des Großen Senats des BAG umsetzen und klarstellen, dass der vom Beschäftigten zu tragende und vom
Arbeitgeber einbehaltene Anteil am Gesamtsocialversicherungsbeitrag dem Vermögen des Beschäftigten
zugehörig ist.’Wel is duidelijk dat indien de betaling niet heeft plaatsgevonden, er in insolventie geen Treuhand
wordt aangenomen ten behoeve van de werknemer zelf. De gedachte is dat zodra er een (fictieve) Treuhand
wordt aangenomen, er geen sprake is van benadeling indien de derde ten wiens behoeve de Treuhand bestaat
daaruit voldaan wordt. Zie hierover R. Leithaus en H. Krings, ‘Die fiktive Zuordnung der
Sozialversicherungsbeiträge zum Vermögen des Arbeitsnehmers gem. § 28 e I 2 SGB IV n.F. oder: der mis-
slungene Versuch des Gesetzgebers, die Sozialversicherungsträger im Insolvenzverfahren des Arbeitsgeber zu
privilegieren’, NZI 2008/7, p. 395: ‘In der Literatur wird nach Begründungen für den Ausschluss des
Anfechtungsrechts gesucht. Teilweise wird dabei auf ein “fingiertes Treuhandverhältnis” zurückgegriffen, das
ein Aussonderungsrecht nach § 47 zur Folge habe. Damit entfällt die Gläubigerbenachteiligung und folglich
auch die Anfechtungsmöglichkeit.’

210 Zie hierover Leithaus en Krings, Die fiktive Zuordnung der Sozialversicherungsbeiträge zum Vermögen des
Arbeitsnehmers gem. § 28 e I 2 SGB IV n.F.’, p. 393-397. Leithaus en Krings geven aan dat een fictieve
Treuhand geen bescherming kan bieden tegen de Insolvenzanfechtung en concluderen dan ook dat de nieuwe
wettelijke regeling geenszins hoeft te betekenen dat de werking van de Insolvenzanfechtung wordt beperkt (p.
397): ‘Die Anfechtungsmöglichkeiten des Insolvenzverwalters gegenüber den Sozialversicherungsträgern im
Falle der Insolvenz des Arbeitsgebers werden durch § 28 e I 2 SGB IV n. F. nicht verringert.’

211 Zie De Bra, Insolvenzordnung Kommentar, p. 864, ten aanzien van handelingen die anders als een incongru-
ente voldoening zouden kwalificeren: ‘Auch inkongruente Leistungen, die im Rahmen eines ernsthaften
Sanierungsplanes erfolgen, haben keinerlei Beweiswert. Voraussetzung ist freilich, da‚ der Sanierungsplan min-
destens ein in sich schlüssiges Konzept aufweist, das von den erkannten und erkennbaren tatsächlichen
Gegebenheiten ausgeht und nicht offensichtlich undurchführbar ist. Ob der Sanierungsplan dann gleichwohl
scheitert, ist irrelevant.’ Zie ook Kreft, Aktuelle Probleme der Insolvenzanfechtung, p. 157.

212 Kirchhof, Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, p. 572. 
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iv) Onder artikel 133 InsO vallen ook de overeenkomsten die als ‘over het graf-
rechtshandelingen’ te kwalificeren zijn. Het Duitse recht staat zeer kritisch tegen-
over rechtshandelingen die pas hun werking krijgen in een insolventieprocedu-
re.213 Bij dergelijke rechtshandelingen wordt in de regel vermoed dat zowel de
schuldenaar het vereiste opzet had, als de wederpartij de vereiste wetenschap daar-
omtrent.214 Het tegenargument dat in wezen elk zekerheidsrecht ook bovenal strekt
ter verbetering van de positie van de zekerheidsgerechtigde in geval van insolven-
tie van de schuldenaar, wordt afgedaan met de redenering dat in die gevallen niet
snel het vereiste opzet en wetenschap daarvan aangenomen kunnen worden.215

2.2.5 Artikel 134 InsO: unentgeltliche Leistung

Artikel 134 InsO ziet op rechtshandelingen om niet. Artikel 134 InsO bepaalt het
volgende:

(1) Anfechtbar ist eine unentgeltliche Leistung des Schuldners, es sei denn, sie
ist früher als vier Jahre vor dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens vorgenommen worden.

(2) Richtet sich die Leistung auf ein gebräuchliches Gelegenheitsgeschenk
geringen Werts, so ist sie nicht anfechtbar.

2.2.5.1 Doel en rechtvaardiging van artikel 134 InsO
De rechtvaardiging van artikel 134 InsO verschilt van die van de andere aantas-
tingsgronden. Artikel 134 InsO ziet er niet op de gelijke behandeling van schuld-
eisers te waarborgen en ziet er evenmin op opzettelijk benadelende handelingen
van de schuldenaar tegen te gaan. Het artikel is gebaseerd op billijkheidsoverwe-
gingen.216 De bepaling in artikel 134 InsO biedt een instrument om te voorkomen

213 Indien een rechtshandeling onder voorwaarde of onder tijdsbepaling is aangegaan dan zijn er twee momenten
waarop men de Insolvenzanfechtung zou kunnen toepassen. Ten eerste het aangaan van de rechtshandeling en
ten tweede het moment waarop deze haar werking krijgt door het intreden van de voorwaarde of door tijdsver-
loop. In principe dient naar het eerste moment gekeken te worden. Artikel 140 lid 3 InsO bepaalt zelfs met
zoveel woorden dat bij dergelijke rechtshandelingen het tweede moment voor de Insolvenzanfechtung niet rele-
vant is. Artikel 140 lid 3 InsO luidt als volgt: ‘Bei einer bedingten oder befristeten Rechtshandlung bleibt der
Eintritt der Bedingung oder des Termins außer Betracht.’Voor zover de rechtshandeling binnen 10 jaar voor de
aanvraag is verricht is deze rechtshandeling in de regel op grond van artikel 133 InsO aan te tasten. Huber
bepleit dat wanneer de rechtshandeling meer dan 10 jaar voor de aanvraag tot insolventverklaring is verricht en
is verricht onder voorwaarde van insolventverklaring, aan artikel 140 lid 3 InsO voorbijgegaan dient te worden
zodat rechtshandelingen die meer dan 10 jaar voor de aanvraag hebben plaatsgevonden binnen het bereik van
de Insolvenzanfechtung komen. Zie Huber, Insolvenzrechts-Handbuch, p. 781.

214 Kirchhof schrijft ten aanzien van ‘eine Sicherheit aus dem Schuldnervermögen unter der aufschiebenden
Bedingung des Eintritts der Insolvenz bestellt’ en ‘andere Vereinbarungen, die das Schuldnervermögen gerade
für den Insolvenzfall beeinträchtigen sollen’ het volgende (Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, p.
568): ‘Deshalb begründet eine solche Vereinbarung einen Anscheinsbeweis sowohl für einen
Gläubigerbenachteiligungsvorsatz des Schuldners als auch für eine entsprechende Kenntnis des anderen Teils.’

215 Zie verder hierover Kirchhof (Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, p. 568): ‘Dagegen sind diese
Grundsätze nicht auf sofort wirksam werdende Sicherheiten zu übertragen; der Umstand allein, dass alle
Sicherheiten insbesondere vor einer Insolvenz der Sicherungsgebers schützen sollen, genügt nicht zur
Konkretisierung eines Vorsatzes und der entsprechenden Kenntnis.’

216 Kreft (Aktuelle Probleme der Insolvenzanfechtung, p. 164) schrijft: ‘§ 134 Abs. 1 InsO bezweckt weniger die
Durchsetzung der par condicio creditorum, sondern beruht – wie seine Vorgänger – in erster Linie auf
Billigkeitsgesichtspunkten.’
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dat de gezamenlijke schuldeisers de lasten dragen van de vrijgevigheid van hun
schuldenaar217 en waakt daarmee tegen inbreuken op de integriteit van het ver-
haalsvermogen. Het artikel vormt daarbij een uitwerking van de gedachte dat
rechtshandelingen om niet minder bescherming verdienen dan rechtshandelingen
om baat.218

2.2.5.2 Objectieve vereisten artikel 134 InsO
Artikel 134 InsO spreekt niet over een (rechts)handeling, maar over een prestatie
(Leistung). Anders dan artikel 130 en 131 InsO, vereist artikel 134 InsO een han-
deling, in dit geval een prestatie, van de schuldenaar.219 Tegen de achtergrond van
het volledig ontbreken van subjectieve vereisten, heeft het artikel een zeer ruim
temporeel werkingsgebied. Zonder nadere subjectieve vereisten te stellen, zijn alle
prestaties om niet verricht binnen vier jaren voor de aanvraag, aantastbaar.220 Lid
2 bevat slechts een uitzondering voor gelegenheidsgiften met een geringe waarde.

Artikel 134 InsO bevat zelf geen nadere regels ter bepaling of een prestatie als om
niet of om baat moet worden beschouwd. De reikwijdte van artikel 134 InsO is
niet beperkt tot schenkingen, maar omvat alle prestaties om niet.221 Indien de
schuldenaar een verjaringstermijn heeft laten verlopen, dan kwalificeert dit ook
als een prestatie om niet.222

217 Dauernheim (Das Anfechtungsrecht in der Insolvenz, p. 82) schrijft: ‘Die Schenkungsanfechtung bezweckt nicht
die Durchsetzung des Prinzips der gleichen Behandlung aller Gläubiger, sondern will aus Billigkeitsgründen
dem Insolvenzverwalter die Möglichkeit geben, unentgeltliche Leistungen des Schuldners in den letzten vier
Jahren vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens zugunsten der Insolvenzgläubiger und zur Massemehrung
rückgängig zu machen.’

218 De Toelichting op het Regeringsvoorstel (Balz en Landfermann, Die Neuen Insolvenzgesetze, p. 238) stelt het
volgende: ‘Die geringere Bestandskraft unentgeltlichen Erwerbs rechtfertigt es, den Anfechtungszeitraum
allgemein auf vier Jahre zu erweitern (...).’ Zie ook De Bra, Insolvenzordnung Kommentar, p. 867.

219 Kirchhof, Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, p. 581.
220 Om het risico van antedateren van de rechtshandeling tegen te gaan, keert artikel 134 lid 1 InsO, met de woor-

den es sei denn de bewijslast om. Zie hierover Dauernheim, Das Anfechtungsrecht in der Insolvenz, p. 87.
Bedacht dient te worden dat indien een rechtshandeling om niet meer dan vier jaar voor de aanvraag tot insol-
ventverklaring heeft plaatsgevonden, deze nog op grond van artikel 133 lid 1 InsO aangetast kan worden. Zie
hierover Kirchhof, Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, p. 578.

221 Toelichting op het Regeringsontwerp artikel 134 InsO (Balz en Landfermann, Die Neuen Insolvenzgesetze, p.
238).

222 Zie over de reikwijdte van artikel 134 InsO, Dauernheim (Das Anfechtungsrecht in der Insolvenz, p. 83): ‘Zu
den unentgeltlichen Leistungen gehören nicht nur Verfügungen, sondern auch verpflichtende Rechtsgeschäfte
und Rechtshandlungen sowie jede Vermögensentäußerung, das Unterlassen eines Widerspruchs gegen einen
Mahnbescheid und die Nichtunterbrechung einer Verjährungs,- Erzsitzungs- oder Ausschlußfrist.’ Zie ook De
Bra (Insolvenzordnung Kommentar, p. 867): ‘So fallen unter den Leistungsbegriff auch Unterlassungen, die bei
dem anderen Teil eine Vermögensmehrung zur Folge haben (z.B. Unterlassen der Unterbrechung einer
Verjährung oder der Ersitzung) und nichtrechtsgeschäftliche Handlungen.’
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Indien de schuldenaar zekerheden verstrekt voor schulden van derden, dient aan
de hand van de omstandigheden van het geval vastgesteld te worden of het een
prestatie om niet of anders dan om niet betreft, hetgeen afhangt van de vraag of
de schuldenaar een eigen economisch belang had bij het verstrekken van de zeker-
heden.223

De vraag komt op of het verstrekken van zekerheden voor eigen verplichtingen als
een rechtshandeling om niet of om baat kwalificeert. Zowel naar Nederlands als
Duits recht is een zekerheidsverstrekking gelijktijdig met het verkrijgen van een
lening of een kredietfaciliteit een rechtshandeling anders dan om niet. De vraag is
echter hoe een zekerheidsverstrekking bezien dient te worden indien de zeker-
heidverschaffing pas later geschiedt en deze niet reeds bij het aangaan is overeen-
gekomen of daartoe een verplichting is opgenomen.224 Of het verstrekken van
zekerheden voor een eerder verkregen lening als om baat of om niet heeft te gel-
den, heeft ook in Duitsland tot discussie geleid. Het geldende recht225 bepaalt dat
wanneer de onderliggende verplichting een verplichting om baat is geweest, ook
de latere zekerheidsverschaffing voor die verplichting om baat is geweest.
Kirchhof meent echter dat deze benadering achterhaald is en bepleit dat indien
zekerheid wordt verschaft zonder dat daar een prestatie tegenover staat, de zeker-
heidsverschaffing als om niet heeft te gelden.226 In Hoofdstuk 5 (§ 5.3.3) zal uit-
eengezet worden dat de discussie die bestaat ten aanzien van de vraag of een
zekerheidverstrekking voor eigen eerder aangegane verplichtingen om baat of
anders dan om baat heeft te gelden, voortkomt uit de ongelukkige keuze in het
Duitse (net als het Nederlandse) recht om handelingen die een inbreuk maken op
de integriteit van het verhaalsvermogen en handelingen die een doorbreking van
de paritas creditorum vormen, niet scherp van elkaar te scheiden.

223 Zie hierover De Bra, Insolvenzordnung Kommentar, p. 871: ‘Die freiwillige Sicherheitenbestellung für eine
fremde Schuld ist grundsätzlich unentgeltlich. Sie kann jedoch entgeltlich sein, wenn dem Sicherungsgeber für
seine Leistung die Kreditgewährung an den Dritten versprochen wird, an der er ein wirtschaftliches Interesse
hat.’

224 Onder het Nederlandse recht bestaat geen duidelijkheid omtrent het antwoord op deze vraag. Zie hoofdstuk 4
(§ 4.2.1.2.3).

225 Met zoveel woorden BGH 22 juli 2004, IX ZR 183/03: ‘Die Bestellung einer Sicherheit für eine eigene, durch
eine entgeltliche Gegenleistung begründete Verbindlichkeit ist nicht nach § 134 InsO als unentgeltliche
Verfügung anfechtbar.’ Zie over deze problematiek ook Kirchhof (Münchener Kommentar zur
Insolvenzordnung, p. 588). ‘Dagegen soll die Sicherung einer eigenen entgeltlich begründeten Verbindlichkeit
des Schuldners nach herrschender Meinung stets entgeltlich sein, sogar dann, wenn der Schuldner zur
Bestellung nicht verpflichtet war und für sie keinerlei Gegenleistung – etwa in Gestalt einer Stundung – erhält.’
Zie ook Kreft, Aktuelle Probleme der Insolvenzanfechtung, p. 169. Zie hierover ook Huber, Insolvenzrechts-
Handbuch, p. 774.

226 Kirchhof formuleert zijn afwijkende mening als volgt (Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, p. 590):
‘Deshalb ist die Absicherung einer entgeltlich begründeten eigenen Verbindlichkeit nur entgeltlich, wenn zu-
gleich die Sicherungsabrede entgeltlich getroffen wurde. Dies ist regelmäßig der Fall, wenn die Gestellung der
Sicherheit vor oder bei Abschluss des Kreditgeschäfts selbst vereinbart wurde, weil sie dann damit verbunden
ist. Wurde sie hingegen erst danach vorgesehen, ist sie unentgeltlich, wenn dafür nicht eine selbständige, wert-
haltige Gegenleistung vereinbart wurde.’
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2.2.5.3 Ontbreken subjectieve elementen artikel 134 InsO
Artikel 134 InsO stelt geen subjectieve vereisten. Het is voldoende dat de rechts-
handeling binnen vier jaren voor de aanvraag tot insolventverklaring heeft plaats-
gevonden en dat de rechtshandeling om niet was. De vraag of de wederpartij wist
van de benadeling is wel van belang voor het bepalen van de gevolgen voor deze
wederpartij indien de bewindvoerder een succesvol beroep op artikel 134 InsO
doet. Indien de wederpartij niet wist van de benadeling, hoeft hij op grond van
artikel 143 lid 2 InsO227 slechts het goed of de waarde daarvan aan de bewind-
voerder af te staan voor zover hij daardoor is verrijkt.

2.2.6 Artikel 135 en 136 InsO

Artikel 135 lid 1 InsO ziet op een dubbele opstelling van aandeelhouders. De lei-
dende gedachte is dat de aandeelhouder in de eerste plaats kapitaalverschaffer is
en niet een gewone schuldeiser, ook al verstrekt hij een lening. Kort gezegd
bepaalt het artikel dat terugbetalingen binnen een jaar voor de aanvraag tot insol-
ventverklaring van leningen verstrekt door aandeelhouders aantastbaar zijn, even-
als zekerheden verstrekt in de tien jaren voorafgaand aan de aanvraag tot insol-
ventverklaring ter zekerheid van aandeelhoudersleningen. In artikel 135 lid 2 InsO
is een regeling opgenomen ten aanzien van de gevallen waarin de aandeelhouder
geen lening heeft verstrekt, maar de schuldenaar heeft gesteund door zich jegens
bepaalde schuldeisers sterk te maken (Kredithilfe). Net als de bespreking van het
Nederlandse en het Engelse recht, wordt de dubbele opstelling van aandeelhou-
ders in een afzonderlijke paragraaf behandeld. Zie § 2.3 hieronder.

Een met artikel 135 InsO vergelijkbare bepaling wordt gevonden in artikel 136
InsO228 voor stille vennoten. Deze regeling wordt vanwege het specifieke karakter
verder niet besproken.229

227 Artikel 143 lid 2 luidt als volgt: ‘Der Empfänger einer unentgeltlichen Leistung hat diese nur zurückzugewäh-
ren, soweit er durch sie bereichert ist. Dies gilt nicht, sobald er weiß oder den Umständen nach wissen muß,
daß die unentgeltliche Leistung die Gläubiger benachteiligt.’

228 Artikel 136 InsO bepaalt het volgende: 1) Anfechtbar ist eine Rechtshandlung, durch die einem stillen
Gesellschafter die Einlage ganz oder teilweise zurückgewährt oder sein Anteil an dem entstandenen Verlust
ganz oder teilweise erlassen wird, wenn die zugrunde liegende Vereinbarung im letzten Jahr vor dem Antrag auf
Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Inhabers des Handelsgeschäfts oder nach diesem
Antrag getroffen worden ist. Dies gilt auch dann, wenn im Zusammenhang mit der Vereinbarung die stille
Gesellschaft aufgelöst worden ist. (2) Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn ein Eröffnungsgrund erst nach
der Vereinbarung eingetreten ist.

229 Zie over deze regeling bijvoorbeeld Henckel, Anfechtung im Insolvenzrecht, p. 379 e.v. 
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2.3 Duits recht en een dubbele opstelling van aandeelhouders

In hoofdstuk 1 is uiteengezet hoe schuldeisers benadeeld kunnen worden door een
dubbele opstelling van aandeelhouders. Het gaat hierbij om gevallen waarin aan-
deelhouders, kort gezegd, de vennootschap niet met kapitaal maar met leningen
financieren of met garanties.230 Het Duitse recht kent ten aanzien van beide vor-
men van een dubbele opstelling van aandeelhouders een regeling in artikel 135
InsO. De regeling vormt daarmee een onderdeel van de Insolvenzanfechtung. De
regeling is in 2008 gewijzigd door middel van de MoMiG.231 Voor een goed begrip
van artikel 135 InsO is het goed om de ontwikkeling van het leerstuk omtrent aan-
deelhoudersleningen voor de invoering van MoMiG te doorgronden en dan met
name de betekenis van het begrip Kapitalersatz (§ 2.3.1). In § 2.3.1.1 wordt daar-
na uiteengezet wat de positie van leningen van aandeelhouders in een insolventie-
procedure is en § 2.3.1.2 behandelt de aantastbaarheid van betalingen verricht aan
aandeelhouders voor de aanvang van de insolventieprocedure. § 2.3.1.3 bespreekt
de strenge regels ten aanzien van zekerheden verstrekt aan aandeelhouders ter ver-
zekering van de terugbetaling van een lening. In § 2.3.2 wordt vervolgens inge-
gaan op de vraag in hoeverre de bewindvoerder een vordering kan instellen tegen
aandeelhouders die zich jegens bepaalde schuldeisers hebben sterk gemaakt en de
schuldenaar (juist) deze schuldeisers voldoet in de aanloop naar de insolventver-
klaring.

2.3.1 Achterstelling van aandeelhoudersleningen in én voor formele
insolventie

In het Duitse recht was een uitgebreid leerstuk van kapitaalvervangende aandeel-
houdersleningen tot ontwikkeling gekomen. Het leerstuk van kapitaalvervangen-
de leningen was oorspronkelijk tot stand gekomen in de jurisprudentie. Het leer-
stuk was vervolgens in 1980 ten dele gecodificeerd in artikel 32 a GmbHG, welk
artikel zag op leningen verstrekt door een aandeelhouder aan een GmbH.232

Ondanks de pogingen het leerstuk te codificeren, bleef de jurisprudentie naast de
wettelijke bepaling een belangrijke rol spelen. De achtergrond hiervan was dat het
leerstuk, zoals dat tot stand was gebracht in de jurisprudentie, een grotere reik-
wijdte had dan het gecodificeerde recht. Daarenboven werden de niet gecodifi-
ceerde onderdelen ook na 1980 steeds verder doorontwikkeld in de rechtspraak.

230 Zie voor een uitgebreidere uiteenzetting van de dubbele opstelling van aandeelhouders en hoe benadeling van
schuldeisers daarbij plaatsvindt, hoofdstuk 1 (§ 1.4.3).

231 Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen. Zie hierover in het
algemeen Th. Kind, ‘Insolvenzrechtliche Änderungen durch das MoMiG’, NZI 2008/8, p. 475-477.

232 De doctrine werd ook m.m. toegepast op andere rechtspersonen.
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De basisregel die definieerde wat kapitaalvervangende leningen waren, was te
vinden in artikel 32a lid 1 GmbHG.233 Het artikel bepaalde dat indien een aan-
deelhouder een lening verstrekt op een tijdstip waarop een redelijke koopman
additioneel kapitaal zou hebben verstrekt, de lening als kapitaalvervangend kwa-
lificeert. Deze kwalificatie leidde er onder meer toe dat de lening van de aandeel-
houder in een formele insolventieprocedure werd achtergesteld bij die van de con-
currente schuldeisers. De regel was alleen van toepassing indien de aandeelhou-
der meer dan 10% van de uitstaande aandelen had of leiding gaf aan de onderne-
ming. De vraag of een redelijk handelend koopman additioneel kapitaal verschaft
zou hebben, diende bevestigend beantwoord te worden indien de vennootschap
niet langer kredietwaardig was en zonder lening geliquideerd zou moeten wor-
den.234 De onderneming werd geacht niet meer kredietwaardig te zijn als een arm’s
length235 financier niet langer tegen marktcondities geld zou lenen. Dit werd weer
verondersteld het geval te zijn indien de vennootschap materieel insolvent was in
de zin dat de schulden meer bedroegen dan de activa. Ook indien de vennootschap
in betalingsonmacht verkeerde, werd veelal aangenomen dat de vennootschap niet
langer kredietwaardig was.236 Een lening die verstrekt was om een tijdelijke liqui-
diteitskrapte te overbruggen rechtvaardigde echter niet de sanctie dat een lening
als kapitaalvervangend werd aangemerkt. In dergelijke gevallen kon niet gezegd
worden dat volgens redelijke kooplieden additioneel kapitaal nodig is. Een ven-
nootschap is immers nog steeds kredietwaardig indien het voldoende zekerheids-
rechten kan verschaffen om alle bestaande kredietbehoeften te dekken, zo werd
geleerd.237

233 Artikel 32 a GmbHG bepaalde het volgende: 1) Hat ein Gesellschafter der Gesellschaft in einem Zeitpunkt, in
dem ihr die Gesellschafter als ordentliche Kaufleute Eigenkapital zugeführt hätten (Krise der Gesellschaft),
statt dessen ein Darlehen gewährt, so kann er den Anspruch auf Rückgewähr des Darlehens im
Insolvenzverfahren über das Vermögen der Gesellschaft nur als nachrangiger Insolvenzgläubiger geltend
machen.
(2) Hat ein Dritter der Gesellschaft in einem Zeitpunkt, in dem ihr die Gesellschafter als ordentliche Kaufleute
Eigenkapital zugeführt hätten, statt dessen ein Darlehen gewährt und hat ihm ein Gesellschafter für die
Rückgewähr des Darlehens eine Sicherung bestellt oder hat er sich dafür verbürgt, so kann der Dritte im
Insolvenzverfahren über das Vermögen der Gesellschaft nur für den Betrag verhältnismäßige Befriedigung ver-
langen, mit dem er bei der Inanspruchnahme der Sicherung oder des Bürgen ausgefallen ist.
(3) Diese Vorschriften gelten sinngemäß für andere Rechtshandlungen eines Gesellschafters oder eines Dritten,
die der Darlehensgewährung nach Absatz 1 oder 2 wirtschaftlich entsprechen. Die Regeln über den
Eigenkapitalersatz gelten nicht für den nicht geschäftsführenden Gesellschafter, der mit zehn vom Hundert oder
weniger am Stammkapital beteiligt ist. Erwirbt ein Darlehensgeber in der Krise der Gesellschaft
Geschäftsanteile zum Zweck der Überwindung der Krise, führt dies für seine bestehenden oder neugewährten
Kredite nicht zur Anwendung der Regeln über den Eigenkapitalersatz.

234 De Bra gaf de volgende toelichting (Insolvenzordnung Kommentar, p. 878): ‘Ordentliche Kaufleute als
Gesellschafter hätten der Gesellschaft jedenfalls immer dann Eigenkapital zugeführt, wenn die Gesellschaft
nicht mehr kreditwürdig war und deshalb ohne das Gesellschafterdarlehen hätte liquidiert werden müssen.’

235 Arm’s length is een term die wordt gebruikt om aan te geven dat partijen tegen marktcondities op gepaste
afstand (dus zonder druk of wens de ander te bevoordelen) met elkaar handelen. 

236 Dauernheim (Das Anfechtungsrecht in der Insolvenz, p. 97): ‘Beim Vorliegen einer Zahlungsunfähigkeit der
Gesellschaft im Zeitpunkt der Darlehensgewährung und der drohende Zahlungsunfähigkeit (§18 InsO) ist die
Kreditwürdigkeit nicht mehr gegeben.’

237 Dauernheim, Das Anfechtungsrecht in der Insolvenz, p. 98, met verwijzing naar BGH ZIP 1541 (1542).
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Onder het leerstuk van kapitaalvervangende leningen werd daarmee veel waarde
gehecht aan het moment waarop en de omstandigheden waaronder een lening
door een aandeelhouder verstrekt werd. De gedachte was dat een aandeelhouder
niet verplicht is om extra geld in de vennootschap te steken. Als er onvoldoende
geld is dan, zo was de gedachte, zou de onderneming geliquideerd moeten wor-
den. Indien de aandeelhouder echter het leven van de vennootschap wenste te ver-
lengen, dan mocht dit, maar stond het de aandeelhouder niet vrij om te kiezen op
welke wijze hij dit wenste te doen. Indien de aandeelhouder het voortbestaan van
de vennootschap wenste, dan diende de aandeelhouder extra kapitaal ter beschik-
king te stellen. Het risico verbonden aan het voortzetten van de activiteiten binnen
de vennootschap werd geacht slechts dan voor de schuldeisers acceptabel te zijn
indien dit risico in de eerste plaats door de aandeelhouder zelf wordt gedragen.238

Het werkingsgebied van kapitaalvervangende leningen was echter niet beperkt tot
leningen die verstrekt waren op een moment waarop de vennootschap in finan-
ciële nood verkeerde.239 Leningen die verstrekt waren op een moment dat er geen
financiële problemen waren, konden namelijk veranderen in kapitaalvervangende
leningen. Dit kon gebeuren wanneer de lening op het moment van opeisbaar wor-
den niet werd opgeëist maar binnen de vennootschap bleef. Dit werd het ‘laten
staan’ van een lening genoemd (stehenlassen). Het laten staan van een krediet kan
economisch gezien hetzelfde effect hebben als het verstrekken van nieuw krediet.
Wilde een lening die niet opgeëist werd ‘verkleuren’ en de status van kapitaalver-
vangend krijgen, dan was wel vereist dat de aandeelhouder had kunnen weten van
de financiële crisis binnen de vennootschap. De regel dat het laten staan van een
lening resulteerde in de herkwalificatie als kapitaalvervangend, had als gevolg dat
de aandeelhouder dit soms slechts kon voorkomen door zelf de formele insolven-
tie van de vennootschap aan te vragen.240 Zodra de aandeelhouder geconfronteerd
werd met de financiële crisis bij de vennootschap, werd deze een korte periode
gegund om zich te beraden; of deze bleef aandringen op betaling en forceerde
daarmee mogelijk insolventverklaring of hij liet de lening staan met als gevolg dat
de lening geherkwalificeerd werd als kapitaalvervangend.

238 Dauernheim (Das Anfechtungsrecht in der Insolvenz, p. 90) schreef met verwijzing naar BGH ZIP 1980, 361
(363); ZIP 1984, 572 (575): ‘Das Risiko des Fortbestandes eines solchen Unternehmens in der Krise ist dann
für Gesellschaftsgläubiger nur noch akzeptabel, wenn das Risiko des Fortbestandes des Unternehmens vor-
rangig von den finanzierenden Gesellschaftern getragen wird.’

239 De regels inzake kapitaalvervangende leningen bleken een fnuikend effect te hebben op herstructureringspo-
gingen, met name wanneer deze (mede) bestonden uit een debt for equity swap. Artikel 32a lid 3 GmbHG,
derde zin, sloot in verband hiermee nieuwe aandeelhouders, die hun aandelen middels een debt for equity swap
hadden verkregen, uit van de regels van kapitaalvervangende leningen.

240 Dauernheim schreef met verwijzing naar BGH ZIP 1995, 280 (281) (Das Anfechtungsrecht in der Insolvenz, p.
101): ‘Der BGH stellt sogar anheim, das Kreditverhältnis durch Liquidation zu beenden wobei er sogar die
Einleitung des Konkursverfahrens als einzigen Ausweg zur Vermeidung des Eigenkapitalersatzes sieht.’
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De vraag of het verstrekken van een lening als het verstrekken van een kapitaal-
vervangende leningen gekwalificeerd moest worden, was in principe niet afhan-
kelijk van enig subjectief criterium.241 Dit was dus slechts anders voor zover het
laten staan van een lening betrof, waarbij de aandeelhouder wel moest kunnen
weten van de crisis. Hoewel het basisconcept van kapitaalvervangende leningen
relatief eenvoudig was, kon dit niet gezegd worden van het doorgronden en bepa-
len van de exacte reikwijdte van het begrip.242

Het leerstuk van Kapitalersatz was al met al zeer gecompliceerd geworden. Dit
leidde er mede toe dat stappen genomen werden om het recht terzake te vereen-
voudigen. De operatie heeft plaatsgevonden door middel van het Gesetz zur
Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen, in de
regel afgekort tot MoMiG. De belangrijkste wijzigingen door MoMiG, voor zover
hier relevant, bestonden eruit dat de regels inzake het recht van kapitaalvervan-
ging vereenvoudigd werden en rechtsvorm overstijgend werden.243 Leningen van
aandeelhouders worden nu automatisch achtergesteld zonder dat nog vereist is dat
deze verstrekt zijn op een moment dat de vennootschap reeds in een crisis ver-
keerde. De oude artikelen 32a en 32b GmbHG zijn geheel komen te vervallen,
waarbij onderdelen ten dele zijn teruggekomen in bepalingen in de
Insolvenzordnung, met name in artikel 39 en 135 InsO.244

2.3.1.1 Achterstelling van aandeelhoudersleningen in insolventie 
(artikel 39 InsO)

Artikel 39 lid 1 sub 5 InsO bepaalde voor de invoering van MoMiG dat kapitaal-
vervangende leningen in de insolventieprocedure bij andere crediteuren worden
achtergesteld.245 De regeling is verruimd en bepaalt thans dat alle leningen van

241 Dauernheim schreef het volgende ten aanzien van de vraag of de bewindvoerder bepaalde subjectieve criteria
moet bewijzen (Das Anfechtungsrecht in der Insolvenz, p. 100): ‘Besondere subjektive Tatbestandsmerkmale,
etwa daß der Gesellschafter das Aufbringen Haftungskapitales vermeiden wollte oder eine Täuschungsabsicht
gegenüber den Gläubiger hegte, sind nicht zu überprüfen. Selbst die Kreditunwürdigkeit des Gesellschafter
muß diesem nicht bekannt sein. Weitere subjektive Voraussetzungen hinsichtlich der Kenntnis der Krise müssen
nicht gegeben sein.’

242 V. Römermann, ‘Insolvenzrecht im MoMiG’, NZI 2008/11, p. 644: ‘Die Komplexität lag vor allem darin
begründet, dass der BHG über viele Jahre schon mit einer Analogie zu den §§ 30, 31 GmbHG gearbeitet hatte,
wenn ein Unternehmer Darlehen oder andere Leistungen in der Krise der Gesellschaft zuführte, während der
BGH ihn als verpflichtet ansah, entweder die GmbH vom Markt zu nehmen – sie zu liquidieren – oder sie mit
Eigenkapital auszustatten.’

243 Regeringstoelichting (‘Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von
Missbräuchen’, NZI 2008, Heft 11, p. 41): ‘Der Anwendungsbereich wird rechtsformneutral festgelegt. Damit
sind die deutschen Gesellschaftsrechtsformen, und zwar die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die
Aktiengesellschaft, die Kommanditengesellschaft auf Aktien und die Genossenschaft ebenso wie die
Kommanditengesellschaft und die offene Handelsgesellschaft, bei der kein persönlich haftender Gesellschafter
eine natürliche Person ist und zu deren persönlich haftenden Gesellschaftern auch keine Gesellschaft mit einer
natürlichen Person als persönlich haftender Gesellschafter gehört, sowie die Europäische Gesellschaft (SE)
erfasst.’

244 Zie ten aanzien van de systematische inbedding van het leerstuk, Regeringstoelichting, in: ‘Gesetz zur
Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen’, NZI 2008/11, p. 29. 

245 Zie De Bra, Insolvenzordnung Kommentar, p. 876.
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aandeelhouders achtergesteld zijn. De nieuwe regeling luidt als volgt (artikel 39
lid 1 sub 5 InsO):

Im Rang nach den übrigen Forderungen der Insolvenzgläubiger werden in fol-
gender Rangfolge, bei gleichem Rang nach dem Verhältnis ihrer Beträge,
berichtigt:
(…)
nach Maßgabe der Absätze 4 und 5 Forderungen auf Rückgewähr eines
Gesellschafterdarlehens oder Forderungen aus Rechtshandlungen, die einem
solchen Darlehen wirtschaftlich entsprechen.

De achterstelling van de leningen van aandeelhouders, vormt de keerzijde van de
beperkte aansprakelijkheid. Het risico van de aandeelhouder is beperkt tot zijn
investering, terwijl hij wel gerechtigd is tot de winsten van de vennootschap. In
ruil voor beperkte aansprakelijkheid dient de aandeelhouder in insolventie ach-
teraan te sluiten. Zie in deze zin Gundlach, Frenzel en Strandmann:

‘Die Sonderregelungen zum Gesellschafterdarlehen sollen einen Ausgleich
dafür schaffen, dass es dem Gesellschafter gestattet ist, sein unternehmeri-
sches Risiko auf das Gesellschaftsvermögen zu beschränken.’246

Op grond van artikel 39 lid 1 sub 5 InsO worden in beginsel alle leningen van aan-
deelhouders in insolventie van de vennootschap achtergesteld.247 Hoewel deze
leningen geverifieerd kunnen worden,248 is in de regel geen betaling op deze vor-
deringen te verwachten. De reikwijdte van artikel 39 lid 1 sub 5 InsO wordt
beperkt door een nieuw lid 5 in artikel 39 InsO, dat als volgt luidt:

Absatz 1 Nr. 5 gilt nicht für den nicht geschäftsführenden Gesellschafter einer
Gesellschaft im Sinn des Absatzes 4 Satz 1, der mit zehn Prozent oder weniger
am Haftkapital beteiligt ist.

246 U. Gundlach, V. Frenzel en U. Strandmann, ‘Die Insolvenzverwaltung nach den Änderungen durch das
MoMiG’, NZI 2008/11, p. 648. 

247 De Regeringstoelichting (‘Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von
Missbräuchen’, NZI 2008/11, p. 41) stelt dat dit geen verslechtering zou zijn van de positie van de aandeel-
houder die een lening verstrekt omdat ook het reeds het laten staan van een lening kon leiden tot achterstelling:
‘Auf das Merkmal „kapitalersetzend“ wird verzichtet. Es gibt nach dem neuen Konzept keine kapitalersetzen-
den Gesellschafterdarlehen mehr. Jedes Gesellschafterdarlehen ist bei Eintritt der Insolvenz nachrangig. Dies
entspricht international verbreiteten Regelnmustern. Die Reglung wird dadurch für die Rechtspraxis wesent-
lich einfacher. Die GmbH gewinnt im Wettbewerb der Rechtsformen an Attraktivität. Zugleich wird der darle-
hensgewährende Gesellschafter nicht schlechter gestellt, denn auch bisher waren stehengelassene Altdarrlehen
in aller Regel ab Eintritt der Krise – also schon im Vorfeld der Insolvenz – als kapitalersetzend umqualifiziert.’
Aangezien het werkingsbereik van artikel 39 lid 1 sub 5 InsO duidelijk wijder is dan voor inwerkingtreding van
MoMiG, heeft er echter wel degelijk een verslechtering van de positie van de aandeelhouder ten gunste van de
gezamenlijke schuldeisers plaatsgevonden.

248 Op grond van artikel 174 lid 3 InsO is het echter wel vereist dat de rechtbank een beslissing neemt dat achter-
gestelde vorderingen ook geverifieerd zullen worden.
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Hiermee is de regeling van artikel 39 InsO waarmee leningen van aandeelhouders
achtergesteld worden, beperkt tot leningen van aandeelhouders die meer dan 10%
van de aandelen houden of leiding aan de onderneming geven.

De nieuwe regeling bevat in een nieuw lid 4 van artikel 39 InsO nog een uitzon-
dering voor een aandeelhouder die de aandelen heeft gekregen bij een herstructu-
rering. Deze bepaling is in de plaats gekomen van het oude artikel 32a lid 3
GmbHG en luidt als volgt:249

(…) Erwirbt ein Gläubiger bei drohender oder eingetretener
Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft oder bei Überschuldung Anteile zum
Zweck ihrer Sanierung, führt dies bis zur nachhaltigen Sanierung nicht zur
Anwendung von Absatz 1 Nr. 5 auf seine Forderungen aus bestehenden oder
neu gewährten Darlehen oder auf Forderungen aus Rechtshandlungen, die
einem solchen Darlehen wirtschaftlich entsprechen.

De bepaling in artikel 39 InsO zou weinig effectief zijn indien er geen regel zou
zijn die de schuldenaar zou beletten om voorafgaand aan de formele insolventie
de leningen van de aandeelhouder terug te betalen.250 Artikel 135 InsO geeft daar-
toe een regeling (zie volgende paragraaf).

2.3.1.2 Terugbetalingen aandeelhoudersleningen vóór formele insolventie
Artikel 135 lid 1 sub 2 InsO bepaalt sinds 1 november 2008 het volgende:

Anfechtbar ist eine Rechtshandlung, die für die Forderung eines Gesell-
schafters auf Rückgewähr eines Darlehens im Sinne des § 39 Abs. 1 Nr. 5 oder
für eine gleichgestellte Forderung
1. (…) 
2. Befriedigung gewährt hat, wenn die Handlung im letzten Jahr vor dem

Eröffnungsantrag oder nach diesem Antrag vorgenommen worden ist.

Artikel 135 lid 1 sub 2 InsO bepaalt hiermee dat alle handelingen die als gevolg
hebben dat een lening van een aandeelhouder voldaan wordt, aantastbaar zijn
indien de handeling in het jaar voorafgaand aan de aanvraag is verricht.251

249 Artikel 32a lid 3 (tweede gedeelte) GmbHG bepaalde: Erwirbt ein Darlehensgeber in der Krise der
Gesellschaft Geschäftsanteile zum Zweck der Überwindung der Krise, führt dies für seine bestehenden oder
neugewährten Kredite nicht zur Anwendung der Regeln über den Eigenkapitalersatz.

250 De Bra (Insolvenzordnung Kommentar, p. 759) ziet de rechtvaardiging van artikel 135 InsO hoofdzakelijk in
het effectueren van de achterstelling van aandeelhoudersleningen (toen nog kapitalersetzend) in insolventie
door artikel 39 InsO. ‘Könnten die Gesellschafter in diesem Falle die zurückgezahlten Gelder behalten oder die
ihnen gestellten Sicherheiten ohne weiteres verwerten, so würde dies die Einstufung der durch den
Gesellschafter gewährten Leistungen als kapitalersetzend und die daraus folgende, allenfalls nachrangige
Befriedigung im Insolvenzverfahren gem. § 39 Abs 1 Ziff. 5 in der Praxis leerlaufen lassen. § 135 gibt daher
dem Insolvenzverwalter das Recht, solche Rückzahlungen bzw. Sicherstellungen anzufechten.’

251 Zie voor een kritiek op deze éénjaarstermijn o.a. Ulrich Haas, ‘Stellungnahme für den VID zu insolvenzrecht-
lichen Aspekten des Reg MoMiG’, p. 35 en 36. ‘Die starre zeitliche Begrenzung des § 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO-
E auf maximal ein Jahr vor Insolvenzantragstellung begegnet jedoch Bedenken; denn aus der Gerichtspraxis
sind durchaus Fälle bekannt, die es nahelegen, dass die Krise im Vorfeld der Insolvenzantragstellung 
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Artikel 135 InsO bevat geen verwijzing naar het GmbHG en de werking van arti-
kel 135 InsO is dan ook niet beperkt tot de GmbH, maar is ook van toepassing als
de schuldenaar een andere rechtsvorm heeft. Het belangrijkste verschil met arti-
kel 135 lid 1 InsO van voor 2008 is dat in de oude bepalingen gesproken werd over
kapitaalvervangende leningen. Met de invoering van de MoMiG is dit veranderd
en wordt nog slechts gesproken over die Forderung eines Gesellschafters auf
Rückgewähr eines Darlehens.252

Artikel 135 InsO is een harde, algemene, zuiver objectieve regel. Niet vereist is
dat de schuldenaar of de aandeelhouder wist van een bestaande of dreigende insol-
ventie. Zie hierover Römermann:

‘Nach § 135 InsO sind Zahlungen usw. im letzten Jahr vor Stellung eines
Insolvenzantrags anfechtbar. Das gilt ohne Ausnahme auch dann, wenn die
Insolvenz abrupt eingetreten ist, zum Zeitpunkt der Darlehensgewährung bzw.
– rück – zahlung also weder eine Krise bestand noch eine Insolvenz absehbar
war. Vorschläge, mögliche Härten abzuwenden, indem “plötzliche” Insolvenz-
fälle von der Reglung ausgenommen werden, sind nicht Gesetz geworden.’253

2.3.1.3 Zekerheden voor aandeelhoudersleningen
Artikel 135 lid 1 sub 1 InsO bepaalt dat alle zekerheidsrechten die verstrekt zijn
om de terugbetaling van een lening van een aandeelhouder te verzekeren aange-
tast kunnen worden, indien deze in de tien jaar voorafgaand aan de aanvraag tot
insolventverklaring verstrekt zijn. Artikel 135 lid 1 sub 1 luidt als volgt:

Anfechtbar ist eine Rechtshandlung, die für die Forderung eines
Gesellschafters auf Rückgewähr eines Darlehens im Sinne des § 39 Abs. 1 Nr.
5 oder für eine gleichgestellte Forderung
1. Sicherung gewährt hat, wenn die Handlung in den letzten zehn Jahren vor

dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach diesem
Antrag vorgenommen worden ist, 

2. (…)

bzw. –Eröffnung länger als ein Jahr anhalten kann. Der Todeskampf der Gesellschaft kann sich also durchaus
in die Länge ziehen. Mögen diese Fälle auch nicht die Regel sein, so handelt es sich hierbei aber auch nicht
um absolute oder gar seltene Ausnahmefälle.’ Te raadplegen via: (www.bundestag.de/ausschuesse/a06/anhoe-
rungen/28_MoMiG/04_Stellungnahmen/Stellungnahme_Prof__Haas.pdf). Zie over deze termijn van een jaar
Römermann, Insolvenzrecht im MoMiG, p. 646: ‘Die Orientierung allein an dem Jahr vor
Insolvenzantragstellung für die Frage der Ruckgewähr von Leistungen an Gesellschafter ist zwar einfach, dürf-
te aber sowohl mit Gerechtigkeitsdefiziten als auch mit Manipulationsgelegenheiten behaftet sein und wird die
Insolvenzpraxis noch lange beschäftigen.’

252 De aanpassing van artikel 135 InsO volgt in die zin volledig de aanpassing van artikel 39 lid 1 sub 5 InsO ten
aanzien van de rang van leningen in insolventie. De Regeringstoelichting op de wijziging van artikel 135 InsO
is dan ook zeer summier (Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von
Missbräuchen’, NZI, Heft 11/2008, p. 41): ‘Auch hier kann auf das Tatbestandsmerkmal „kapitalersetzend“
verzichtet werden. Rückzahlungen auf Gesellschafterdarlehen im fraglichen Zeitraum sind nach der vorge-
schlagenen Reglung stets anfechtbar.’

253 Römermann, Insolvenzrecht im MoMiG, p. 644.
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Artikel 135 lid 4 InsO bepaalt ten slotte, door te verwijzen naar artikel 39 InsO,
dat artikel 135 InsO slechts van toepassing is indien de aandeelhouder meer dan
10% van de aandelen heeft of leiding geeft aan de onderneming. Verder is ook de
uitzondering van artikel 39 sub 4 InsO van toepassing voor zover de aandeelhou-
der de aandelen heeft verkregen bij een saneringspoging.254

Opvallend is dat artikel 135 InsO geen subjectieve vereisten stelt. Het gehele leer-
stuk van aandeelhoudersleningen en de aantastbaarheid van de voldoening daar-
van c.q. de vestiging van zekerheden daartoe maakt dan ook geen gebruik van
subjectieve criteria.

2.3.2 Vermindering van exposure van aandeelhouders

Artikel 135 lid 2 InsO bevat een regeling voor het geval de aandeelhouder niet zelf
een lening heeft verstrekt, maar zekerheid heeft gesteld of zich anderszins sterk
heeft gemaakt voor een lening door een derde aan de vennootschap verstrekt. Hier
past een extra regeling omdat het een ervaringsfeit vormt dat de vennootschap, al
dan niet onder druk van de aandeelhouder, eerst die leningen afbetaalt waar de
aandeelhouder zich sterk voor heeft gemaakt.

De regeling die thans te vinden is in artikel 135 lid 2 InsO was aanvankelijk te vin-
den in artikel 32b GmbHG. Dit artikel bepaalde dat indien een aandeelhouder als
borg optrad of zekerheid had verstrekt jegens een derde, de aandeelhouder in een
opvolgende insolventieprocedure aansprakelijk is jegens de boedel indien de
schuldenaar deze derde had voldaan voor de insolventverklaring. Deze regeling
was echter weer beperkt tot de gevallen waarin gesproken kon worden van kapi-
taalvervangende krediethulp (kapitalersetzende Kredithilfe). Dit betrof daarmee
de gevallen waarin de vennootschap deze financiering had verkregen op een
moment dat de vennootschap zonder de hulp van de aandeelhouder de lening niet
van een arm’s length financier tegen marktcondities zou hebben gekregen.

Ook het leerstuk van de krediethulp is met de invoering van MoMiG vereenvou-
digd. Ook hier is het vereiste van ‘kapitaalvervangend’ verwijderd. Hierdoor is
thans niet meer relevant op welk moment de aandeelhouder zich sterk heeft
gemaakt voor het verkrijgen van de lening, met name niet of de vennootschap op
dat moment de lening ook zelfstandig had kunnen krijgen. De nieuwe regeling is
verwijderd uit het GmbHG en thans gecodificeerd in artikel 135 lid 2 InsO. Het
nieuwe lid 2 luidt als volgt:

Anfechtbar ist eine Rechtshandlung, mit der eine Gesellschaft einem Dritten
für eine Forderung auf Rückgewähr eines Darlehens innerhalb der in Absatz 1
Nr. 2 genannten Fristen Befriedigung gewährt hat, wenn ein Gesellschafter für

254 Zie voor deze bepalingen de bespreking van artikel 39 InsO in § 2.3.1.1 hierboven.
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die Forderung eine Sicherheit bestellt hatte oder als Bürge haftete; dies gilt
sinngemäß für Leistungen auf Forderungen, die einem Darlehen wirtschaftlich
entsprechen.

Hoewel artikel 135 lid 2 InsO spreekt over het anfechtbar zijn van de handeling
waarmee de derde voldaan wordt, blijft de voldoening aan de derde zelf in stand.
De gevolgen van het inroepen van de Insolvenzanfechtung in deze gevallen zijn
geregeld in een nieuw lid in artikel 143 InsO. Artikel 143 lid 3 InsO bepaalt:

Im Fall der Anfechtung nach § 135 Abs. 2 hat der Gesellschafter, der die
Sicherheit bestellt hatte oder als Bürge haftete, die dem Dritten gewährte
Leistung zur Insolvenzmasse zu erstatten. Die Verpflichtung besteht nur bis zur
Höhe des Betrags, mit dem der Gesellschafter als Bürge haftete oder der dem
Wert der von ihm bestellten Sicherheit im Zeitpunkt der Rückgewähr des
Darlehens oder der Leistung auf die gleichgestellte Forderung entspricht. Der
Gesellschafter wird von der Verpflichtung frei, wenn er die Gegenstände, die
dem Gläubiger als Sicherheit gedient hatten, der Insolvenzmasse zur
Verfügung stellt.

Op grond hiervan dient de aandeelhouder dus het bedrag waarvoor hij zich sterk
heeft gemaakt jegens de derde aan de boedel af te dragen, indien in het jaar voor-
afgaand aan de aanvraag tot insolventverklaring de vennootschap deze derde heeft
voldaan.

Artikel 135 lid 3 InsO bevat ten slotte nog een gebruiksregeling voor de bewind-
voerder voor zover de schuldenaar een gebruiksrecht had van een goed dat aan de
aandeelhouder toebehoort. De aandeelhouder kan het goed gedurende een jaar
niet opeisen indien het goed voor de voortzetting van de onderneming van signi-
ficant belang is.255

2.4 Schuldeisersbescherming en onrechtmatige daad (artikel 823
en 826 BGB)

Onder het Nederlandse recht bestaat discussie over de vraag naar de plaats van de
actio pauliana in het vermogensrechtelijke systeem. Een aantal schrijvers bepleit
dat de pauliana, voor zover deze wetenschap van benadeling aan beide zijden ver-
eist (hetgeen het geval is bij een onverplichte rechtshandeling anders dan om niet),

255 Artikel 135 lid 3 InsO bepaalt het volgende: Wurde dem Schuldner von einem Gesellschafter ein Gegenstand
zum Gebrauch oder zur Ausübung überlassen, so kann der Aussonderungsanspruch während der Dauer des
Insolvenzverfahrens, höchstens aber für eine Zeit von einem Jahr ab der Eröffnung des Insolvenzverfahrens
nicht geltend gemacht werden, wenn der Gegenstand für die Fortführung des Unternehmens des Schuldners von
erheblicher Bedeutung ist. Für den Gebrauch oder die Ausübung des Gegenstandes gebührt dem Gesellschafter
ein Ausgleich; bei der Berechnung ist der Durchschnitt der im letzten Jahr vor Verfahrenseröffnung geleisteten
Vergütung in Ansatz zu bringen, bei kürzerer Dauer der Überlassung ist der Durchschnitt während dieses
Zeitraums maßgebend.
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een lex specialis is van de onrechtmatige daad. In deze paragraaf zal bezien wor-
den hoe in Duitsland de Insolvenzanfechtung zich verhoudt tot de onrechtmatige
daad. Net als in de hoofdstukken gewijd aan het Nederlandse en het Engelse recht,
wordt eerst bezien of de betrokkenheid van de wederpartij bij een anfechtbare
handeling het plegen van een onrechtmatige daad door deze wederpartij veron-
derstelt dan wel met zich brengt (§ 2.4.1). Vervolgens zal bezien worden in hoe-
verre de betrokkenheid van de schuldenaar c.q. diens bestuurder het plegen van
een onrechtmatige daad veronderstelt of met zich brengt (§ 2.4.2).

2.4.1 De positie van de wederpartij

Als gezien valt de Duitse Insolvenzanfechtung in een aantal verschillende bepa-
lingen uiteen. Voor zover de Insolvenzanfechtung geen subjectieve vereisten stelt
aan de zijde van de wederpartij, is er geen ruimte om te oordelen dat de weder-
partij ipso facto onrechtmatig handelt door het verrichten van een handeling die
blootstaat aan de Insolvenzanfechtung en kan men evenmin aannemen dat het ver-
richten van een dergelijke handeling een onrechtmatige daad veronderstelt. Dit
geldt met name voor gevallen onder artikel 131 lid 1 sub 1 InsO ten aanzien van
incongruente voldoeningen in de maand voor de aanvraag en na de aanvraag tot
insolventverklaring en gevallen onder artikel 131 lid 1 sub 2 InsO ten aanzien van
incongruente voldoeningen in de twee en drie maanden voor de aanvraag terwijl
de schuldenaar reeds in betalingsonmacht verkeerde. Het Duitse recht stelt hier
immers geen enkel subjectief vereiste. Deze incongruente voldoeningen worden
eenvoudigweg als anfechtbar gekwalificeerd.

Ten aanzien van artikel 133 InsO zou een andere benadering mogelijk zijn. Hier
wordt immers vereist dat de wederpartij wist van het opzet te benadelen aan de
zijde van de schuldenaar. De vraag die zich dan aandient is of het als wederpartij
betrokken zijn bij een rechtshandeling in strijd met artikel 133 InsO tevens een
onrechtmatige daad in de zin van artikel 823 BGB256 of artikel 826 BGB257 ople-
vert.

Ten aanzien van de mogelijke samenloop tussen artikel 823 en 826 BGB en de
Anfechtungs-bepalingen, waaronder artikel 133 InsO, geldt dat het verrichten van
anfechtbare handelingen niet automatisch een onrechtmatige daad onder artikel

256 Artikel 823 BGB luidt als volgt: § 823 Schadenersatzpflicht: (1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den
Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich ver-
letzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.(2) Die gleiche Verpflichtung
trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz verstößt. Ist nach dem
Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch ohne Verschulden möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im
Falle des Verschuldens ein.

257 Artikel 826 BGB luidt als volgt: § 826 Sittenwidrige vorsätzliche Schädigung: Wer in einer gegen die guten
Sitten verstoßenden Weise einem anderen vorsätzlich Schaden zufügt, ist dem anderen zum Ersatz des Schadens
verpflichtet.
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823 of 826 BGB vormt.258 Zie ten aanzien van de verhouding tussen de
Anfechtungs-bepalingen en artikel 823 BGB Kirchhof:

‘Die §§ 129 ff sind keine Schutzgesetze im Sinne des § 823 Abs. 2 BGB, son-
dern bestimmen ihre Rechtsfolgen selbst. Dagegen kann § 823 Abs. 2 BGB
gemäß allgemeinen Regeln eingreifen, wenn eine anfechtbare Rechtshandlung
zugleich ein anderes Schutzgesetz verletzt. Jedoch ist bei § 283 Abs. 1 Nr. StGB
als Schutzgesetz zu beachten, dass die Erfüllung dieses Tatbestands zugleich
eine anfechtbare Handlung darstellen kann. Da § 133 hieran für den
Leistungsempfänger – als Gehilfen (§ 27 StGB) des Schuldners – andere,
regelmäßig weniger einschneidende Rechtsfolgen knüpft, setzt ein
Schadenersatzanspruch gegen den Leistungsempfänger zusätzliche, erschwe-
rende Umstände voraus.’259

Soortgelijke overwegingen treft men aan bij de samenloop tussen artikel 826 BGB
en de Insolvenzanfechtung. Volgens vaste rechtspraak is het zijn van wederpartij
bij een transactie in strijd met artikel 129 InsO en volgende niet voldoende om aan
te nemen dat de wederpartij daardoor ook schadeplichtig op grond van onrecht-
matige daad is.260 In het algemeen wordt ten aanzien van de mogelijke samenloop
van de Anfechtungs-bepalingen onderkend dat de vereisten die de wet stelt om tot
schadeplichtigheid van de wederpartij op grond van de onrechtmatige daad te
komen veelal zwaardere eisen stelt aan het handelen van de wederpartij dan de
Insolvenzanfechtung.261

Ook de gevolgen van aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad kunnen
ingrijpender zijn voor de wederpartij dan de gevolgen van een geslaagd beroep op
de Insolvenzanfechtung. Deze omstandigheid draagt eraan bij dat men in
Duitsland de Insolvenzanfechtung niet als een bijzondere vorm van onrechtmati-
ge daad ziet. Zie ten aanzien van de verhouding tussen de Insolvenzanfechtung en
mogelijke aansprakelijkheid van de wederpartij onder artikel 826 BGB, Kirchhof:

258 Zie in algemene zin ten aanzien van de samenloop van de artikelen 823 e.v. BGB en de Anfechtungs-bepalin-
gen Hirte (Insolvenzordnung Kommentar, p. 1965): ‘Liegt nicht mehr als der Bloße Anfechtungstatbestand vor,
liegt in der anfechtbaren Rechtshandlung keine unerlaubte Handlung.’ Zie ook Huber, met voorbeelden
(Insolvenzrechts-Handbuch, p. 775): ‘Die Regeln des BGB über die Nichtigkeit/Sittenwidrigkeit (§§ 134, 138
BGB) und die unerlaubte Handlung (§§ 823 ff, insb § 826 BGB) sind nicht schon dann erfüllt, wenn ein
Anfechtungstatbestand der Insolvenzordnung verwirklicht worden ist, sondern erst beim Hinzutreten weiterer
Umstände.’

259 Kirchhof, Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, p. 423.
260 Zie in de zin Kreft (Aktuelle Probleme der Insolvenzanfechtung, p. 65): ‘Ein Anspruch aus unerlaubte

Handlung – etwa aus § 826 – kann nicht allein darauf gestützt werden, dass ein Anfechtungstatbestand vorlie-
ge.’ Zie ook Hirte (Insolvenzordnung Kommentar, p. 1965): ‘Liegt nicht mehr als der bloße
Anfechtungstatbestand vor, liegt in der anfechtbaren Rechtshandlung keine unerlaubte Handlung (...).’

261 Zie hierover Hirte (Insolvenzordnung Kommentar, p. 1966): ‘Allerdings kann neben dem eigentlichen
Anfechtungstatbestand auch eine unerlaubte Handlung i S der §§ 823, 826 BGB vorliegen; dass setzt aber
voraus, dass besondere erschwerende Umstände hinzukommen.’
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‘Der Anfechtungsgegner löst nicht allein schon dadurch eine Ersatzpflicht
nach § 826 BGB aus, dass er in anfechtbare Weise eine Leistung empfängt
(BGH WM 1958, 1278, 1279) oder nicht einmal einen Anfechtungstatbestand
voll verwirklicht. Da das Gesetz an eine anfechtbare Handlung andere, regel-
mäßig weniger einschneidende Rechtsfolgen knüpft, setzt ein Schadenersatz-
anspruch wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung weitergehende
Umstände voraus.’262

2.4.2 De positie van de schuldenaar/bestuurder van de schuldenaar

Men kan zich afvragen of het verrichten van de anfechtbare handeling mogelijk
wel noodzakelijkerwijs een onrechtmatige daad van de schuldenaar of diens
bestuurder zelf oplevert. Ook deze conclusie wordt onder het Duitse recht niet
getrokken, zelfs niet onder artikel 133 InsO, waar opzet te benadelen zijdens de
schuldenaar vereist is. Zie bijvoorbeeld Kirchhof waar hij het huidige artikel 133
InsO vergelijkt met de voorloper artikel 31 KO en terloops aangeeft dat het huidi-
ge artikel 133 InsO niet een onrechtmatig handelen van de schuldenaar in de zin
van artikel 826 BGB veronderstelt of meebrengt:

‘Die zur Benachteiligungsabsicht gemäß § 31 KO früher – meist in
Zusammenhang mit kongruenten Deckungsgeschäften – verwendete Formulie-
rung, diese Absicht müsse eine “unlautere” (“fraudulöse”, “betrügerische”)
sein, rückt die Anfechtung zu sehr in die Nähe der Sittenwidrigkeit oder einer
unerlaubten Handlung; sie passt jedenfalls nicht mehr zu dem in § 133 ver-
wendeten Vorsatzbegriff (...).’263

Ten aanzien van het Duitse recht geldt dus dat geen principieel verband bestaat
tussen de bepalingen inzake onrechtmatige daad en de Insolvenzanfechtung.
Weliswaar is het mogelijk dat een handeling zowel een onrechtmatige daad als een
anfechtbare handeling oplevert, maar het zijn van de een brengt niet het zijn van
de ander met zich. Het is dus mogelijk dat een handeling anfechtbaar is op grond
van artikel 133 InsO zonder dat de partijen een onrechtmatige daad in de zin van
artikel 823 of artikel 826 BGB hebben gepleegd. Ook is het mogelijk dat partijen
met het verrichten van een handeling een onrechtmatige daad plegen doordat zij
derden benadelen, zonder dat aan de voorwaarden van de Insolvenzanfechtung is
voldaan.264 Nu het Duitse recht, vergeleken met het recht van voor 1999, minder

262 Kirchhof, Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, p. 424. Zie overeenkomstig Kreft, Aktuelle Probleme
der Insolvenzanfechtung, p. 65, 66. Aansprakelijkheid op grond van artikel 826 BGB stelt zware subjectieve
eisen aan de wederpartij, net als nietigheid wegens strijd met de goede zeden op grond van artikel 138 BGB
(artikel 138 BGB luidt: Ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt, ist nichtig.) Zie over de vraag
wanneer voldaan is aan de vereisten van artikel 826 BGB en artikel 138 BGB, Kirchhof (Münchener
Kommentar zur Insolvenzordnung, p. 424): ‘Die Abgrenzung im Einzelnen richtet sich nach denselben
Grundsätzen wie gegenüber der Sittenwidrigkeit gemäß § 138 Abs. 1 BGB, weil die Maßstäbe der
Sittenwidrigkeit für sich in beiden Normen gleich sind. Zusätzlich zur Sittenwidrigkeit der Handlung setzt § 826
BGB stets eine vorsätzliche Schadenszufügung voraus.’

263 Kirchhof, Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, p. 562.
264 Kirchhof, Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, p. 424.
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subjectieve vereisten stelt voor het kunnen inroepen van de Insolvenzanfechtung,
is de afstand tot de onrechtmatige daad ook nog vergroot in vergelijking met het
vroegere recht.

2.5 Conclusies Duitsland

In het inleidende hoofdstuk zijn drie vormen van benadeling geïdentificeerd.265 In
deze concluderende paragraaf wordt per vorm van benadeling geanalyseerd in
hoeverre het Duitse recht objectieve dan wel subjectieve criteria hanteert en in
hoeverre hier knelpunten te identificeren zijn (§ 2.5.2 tot en met § 2.5.4). Eerst
wordt echter nog uiteengezet in hoeverre het Duitse recht een helder onderscheid
maakt tussen handelingen die een inbreuk maken op de integriteit van het ver-
haalsvermogen enerzijds en handelingen die de paritas creditorum doorbreken
anderzijds (§ 2.5.1).

2.5.1 Onderscheid inbreuk integriteit verhaalsvermogen en doorbreking
paritas

Het Duitse recht kent een in beginsel duidelijk onderscheid tussen handelingen die
de schuldeisers benadelen doordat een inbreuk op de paritas creditorum wordt
gemaakt enerzijds en handelingen die tot benadeling van schuldeiser leiden door-
dat een inbreuk wordt gemaakt op integriteit van het verhaalsvermogen ander-
zijds.

Ten aanzien van de handelingen die een inbreuk maken op de paritas creditorum,
gelden twee specifieke bepalingen, artikel 130 InsO (kongruente Deckung)266 en
artikel 131 InsO (inkongruente Deckung):267 samen vormen deze de
Deckungsanfechtung.

De handelingen die een inbreuk maken op de integriteit van het verhaalsvermogen
worden bestreken door artikel 132 InsO, (unmittelbare Benachteiligung),268 artikel
133 InsO (vorsätzliche Benachteiligung)269 en artikel 134 InsO (unentgeltliche
Leistungen).

Het onderscheid tussen de bepalingen die de paritas creditorum beogen te
beschermen enerzijds en bepalingen die waken tegen inbreuken op de integriteit
van het verhaalsvermogen anderzijds, wordt in belangrijke mate verstrekt door
artikel 142 InsO (Bargeschäfte).270 Het aangaan van en vrijwel onmiddellijk uit-

265 Zie § 1.4.
266 Zie § 2.2.1.
267 Zie § 2.2.2.
268 Zie § 2.2.3.
269 Zie § 2.2.4.
270 Zie § 2.2.1.2.
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voering geven aan wederkerige gelijkwaardige overeenkomsten is slechts aantast-
baar op grond van artikel 133 InsO en niet tevens op grond van de
Deckungsanfechtung opgenomen in artikel 130 en 131 InsO. Bij gebreke aan een
dergelijke regeling zou het bereik van de Deckungsanfechtung zich ook uitstrek-
ken tot contante betaling voor geleverde waren en diensten vlak voor of hangen-
de de aanvraag tot insolventverklaring. Het Duitse recht onderkent dat deze han-
delingen (Bargeschäfte) geen inbreuk maken op de paritas creditorum omdat de
wederpartij bij het verrichten van de handeling niet de hoedanigheid van schuld-
eiser heeft (althans dat voor zover dit anders zou zijn deze hoedanigheid niet rele-
vant is bij de handeling).

Het in beginsel heldere onderscheid tussen de twee vormen van benadeling wordt
in het Duitse recht vertroebeld door het ruime werkingsgebied van artikel 133
InsO. Artikel 133 InsO is niet alleen van toepassing op handelingen met een waar-
deverschil en andere handelingen die de integriteit van het verhaalsvermogen aan-
tasten, maar is ook van toepassing op voldoeningen door de schuldenaar van
bestaande schuldeisers. Artikel 133 InsO is daarmee ook van toepassing op han-
delingen die de paritas creditorum doorbreken. Hoewel artikel 130 en 131 InsO
dus wel enkel van toepassing zijn op handelingen die een doorbreking van de pari-
tas creditorum vormen, is artikel 133 InsO niet beperkt tot handelingen die een
inbreuk maken op de integriteit van het verhaalsvermogen. Het uitbreiden van de
werking van artikel 133 InsO is niet zonder kritiek. Zie met name Foerste die
betoogt dat het bereik van artikel 133 InsO ten onrechte tevens congruente vol-
doeningen omvat:

‘Schutzbereiche der §§ 130, 133 InsO. Dafür spricht auch das Verhältnis von
Deckungs- und Vorsatzanfechtung. Diese Anfechtungsgründe haben keine
gemeinsame Basis. Während die Deckungsanfechtung ohne weiteres für
Gleichbehandlung innerhalb des Kreises der Insolvenzgläubiger sorgen soll
(für einen knapp bemessenen Zeitraum), gleicht die Vorsatzanfechtung
Nachteile für die Masse aus, unabhängig davon, ob von diesen einzelne
Gläubiger oder Dritte profitieren. Die Vorsatzanfechtung dient also nicht
eigentlich der Gleichbehandlung, sondern den Insolvenzgläubigern in ihrer
Gesamtheit. Kongruente Deckungen des Schuldners an einzelne Gläubiger
müssen daher nicht von § 133 InsO erfasst werden. Sie dürfen aber auch nicht
erfasst werden.’271

Doordat artikel 133 InsO op beide typen handelingen ziet, en een zeer ruim tem-
poreel toepassingsgebied heeft (tien jaren voorafgaand aan de aanvraag tot insol-
ventverklaring) wordt duidelijk dat het Duitse recht geen temporele beperkingen
stelt aan de aantastbaarheid van handelingen die de paritas creditorum doorbre-
ken. In elk geval voor zover de wederpartij geen gerelateerde partij is, zou men

271 Foerste, Grenzen der Vorsatzanfechtung bei kongruenter Deckung, p. 6.
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kunnen oordelen dat daarmee het beginsel van contractuele finaliteit in het
gedrang komt.

De inpassing van een typisch geval van de doorbreking van de paritas creditorum,
te weten het onverplicht verschaffen van zekerheden voor een eigen bestaande
schuld, is ook moeilijk in te passen in het systeem van het Duitse recht. Discussie
bestaat over de vraag of dit moet worden gezien als een handeling om niet (en
daarmee getoetst dient te worden aan artikel 134 InsO) of als een handeling anders
dan om niet (en daarmee getoetst dient te worden aan artikel 133 InsO).272 In
hoofdstuk 5 zal nader op deze discussie ingegaan worden, omdat deze discussie
tekenend is voor een gebrekkig onderscheid tussen de verschillende vormen van
benadeling. Kort gezegd is het probleem dat de vestiging van een zekerheidsrecht
voor een bestaande schuld een doorbreking van de paritas creditorum vormt. Bij
een doorbreking van de paritas creditorum is de vraag of de handeling om niet of
anders dan om niet wordt verricht conceptueel van ondergeschikt belang (net als
ook artikel 130 en 131 InsO zelf geen onderscheid maken tussen een kongruente
en inkongruente Deckung om baat en om niet). De vraag of een handeling om baat
is verricht is een vraag die van cruciaal belang is voor handelingen die een inbreuk
maken op de integriteit van het verhaalsvermogen. In het Duitse recht worden han-
delingen die een inbreuk maken op de integriteit van het verhaalsvermogen
getoetst aan artikel (132 en) 133 en 134 InsO. Indien men nu deze laatste artike-
len, met het onderscheid tussen handelingen om niet en anders dan om niet, han-
teert om voldoeningen en verpandingen (Deckung) te toetsen, oftewel handelin-
gen die een doorbreking van de paritas creditorum vormen, dan leidt dit tot vra-
gen die eigenlijk niet bij de doorbreking van de paritas creditorum thuishoren;
met name of de handeling om niet of anders dan om niet is verricht.

2.5.2 Bescherming integriteit verhaalsvermogen

Een drietal bepalingen waakt in het Duitse recht tegen inbreuken op de integriteit
van het verhaalsvermogen. Artikel 132 InsO ziet op onmiddellijk benadelende
handelingen verricht in de drie maanden voor de aanvraag tot insolventverklaring.
Artikel 134 InsO voorziet in de aantastbaarheid van rechtshandelingen om niet
(unentgeltliche Leistungen) verricht in de vier jaren voor de aanvraag tot insol-
ventverklaring. Artikel 133 InsO waakt tegen handelingen waarmee de schulde-
naar opzettelijk zijn schuldeisers benadeelt. Deze zijn aantastbaar indien verricht
in de tien jaren voor de aanvraag tot insolventverklaring. Naast het opzet van de
schuldenaar is vereist dat de wederpartij wist van diens opzet.

272 Zie § 2.2.5.2. 
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In het inleidende hoofdstuk is binnen de gevallen van benadeling van schuldeisers
doordat een inbreuk wordt gemaakt op de integriteit van het verhaalsvermogen
een nadere onderverdeling gemaakt. Twee subvormen kunnen worden geïdentifi-
ceerd:
a. Handelingen om niet of met een waardeverschil.
b. Handelingen zonder waardeverschil die middellijk ten gevolge hebben dat de

verhaalsmogelijkheden worden verminderd.

2.5.2.1 Handelingen om niet of met een waardeverschil
De handeling om niet wordt in elk rechtsstelsel weinig beschermenswaardig
geacht in een latere insolventieprocedure. De vrijgevigheid van de schuldenaar
wordt dan immers, al dan niet bewust, op de schuldeisers afgewenteld. Het Duitse
recht gaat zeer ver in de mogelijkheid om handelingen om niet aan te tasten.273

Handelingen verricht om niet zijn aantastbaar indien deze in de periode tot vier
jaren voor de aanvraag tot insolventverklaring zijn verricht. Het Duitse recht stelt
geen nadere subjectieve vereisten. Ook is niet vereist dat de schuldenaar reeds
insolvent was of werd door de handeling om niet.

Artikel 132 InsO is van toepassing op handelingen die verricht zijn in de drie
maanden voor de aanvraag tot insolventverklaring en die onmiddellijk tot bena-
deling van schuldeisers leiden. Vereist is niet wetenschap van benadeling, maar
artikel 132 InsO stelt wel een subjectief vereiste. De wederpartij moet bekend zijn
met de betalingsonmacht van de schuldenaar. Deze bepaling is beperkt in tijd en
ziet alleen op handelingen met een waardeverschil.274

Indien een handeling die een inbreuk maakt op de integriteit van het vermogen van
de schuldenaar niet aangetast kan worden op grond van artikel 134 InsO of arti-
kel 132 InsO, kan de handeling nog bestreden worden op grond van artikel 133
InsO. Handelingen verricht in de tien jaren voorafgaand aan de aanvraag tot insol-
ventverklaring zijn aantastbaar indien de schuldenaar handelende met opzet
schuldeisers te benadelen en de wederpartij hiervan wist. Hier wordt de aantast-
baarheid gerechtvaardigd door een verwerpelijk geachte subjectieve gesteldheid
van de schuldenaar, het opzet van de schuldenaar te benadelen (Vorsatz), terwijl
de schuldeiser hiervan wist.275 De intentie van de schuldenaar en de wetenschap
van de wederpartij worden grotendeels ingevuld door de financiële positie van de
schuldenaar. Niet vereist is onder artikel 133 InsO dat de schuldenaar reeds insol-
vent was.276 Artikel 133 lid 2 InsO bevat nog een bewijsvermoeden voor zover de
handeling onmiddellijk tot benadeling heeft geleid en de wederpartij een gerela-
teerde partij is.

273 Onder een rechtshandeling om niet wordt in het Duitse recht ook het laten verlopen van een verjaringstermijn
gebracht. Zie § 2.2.5.

274 Zie § 2.2.3.
275 Zie § 2.2.4.1.
276 Zie § 2.2.4.3.
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Het Duitse recht kent dus ten aanzien van handelingen om niet een zeer ruime aan-
tastbaarheid en ten aanzien van handelingen met een waardeverschil een aanzien-
lijk beperkter toepassingsgebied door zowel ten aanzien van de schuldenaar als
van de wederpartij subjectieve criteria te hanteren. Zoals nog gezien zal worden,
stelt het Engelse recht ten aanzien van transactions at an undervalue (artikel 238
IA)277 in het geheel geen subjectieve criteria ten aanzien van de wederpartij in deze
gevallen. De subjectieve gesteldheid van de wederpartij is daar irrelevant voor
zover het gaat om de aantastbaarheid van handelingen met een significant waar-
deverschil. Een reden voor het Duitse recht om subjectieve criteria aan de zijde
van de wederpartij te hanteren in artikel 132 InsO en artikel 133 InsO is waar-
schijnlijk gelegen in de, vergeleken met het Engelse recht, mogelijk zware sanc-
ties indien het beroep van de bewindvoerder succesvol is. Hier kent het Duitse
recht (net als het Nederlandse recht) een regeling die m.i. in haar algemeenheid
onevenwichtig is. Artikel 144 InsO bepaalt dat de wederpartij die een prestatie
heeft verricht, na een geslaagd beroep op de Insolvenzanfechtung, slechts een boe-
delvordering heeft voor zover de boedel verrijkt is door de prestatie. Voor het ove-
rige heeft de wederpartij slechts een concurrente vordering. Indien een wederpar-
tij een auto met een marktwaarde van € 10.000 voor € 4.000 heeft gekocht, ris-
keert de wederpartij dus niet alleen de auto te moeten afstaan, maar eveneens zijn
€ 4.000 kwijt te zijn. Mijns inziens is deze sanctie in haar algemeenheid onnodig
hard en ongewenst. Hiermee is geenszins gezegd dat er nimmer voldoende gron-
den voor deze uitkomst zouden zijn, maar juist de algemeenheid komt mij onge-
wenst voor. Het Duitse recht koppelt de bevoordeling aan de zijde van de weder-
partij, groot € 6.000, zonder aarzeling en uitzondering aan de benadeling aan de
zijde van de schuldeisers, hier groot € 10.000. De bevoordeling die plaatsvindt aan
de zijde van de wederpartij lijkt in het Duitse recht te rechtvaardigen dat benade-
ling aan de zijde van de schuldeisers voor rekening van de wederpartij komt. Dit
geldt onverkort als de benadeling van de schuldeisers groter is dan de bevoorde-
ling van de wederpartij. Hiervan zal sprake zijn indien de prestatie van de weder-
partij niet voor verhaal vatbaar is en ook niet indirect tot een vermeerdering van
het voor verhaal vatbare vermogen heeft geleid.

Slechts indien de wederpartij een verwijt gemaakt kan worden is het m.i. te recht-
vaardigen dat deze in een slechtere positie verkeert na een geslaagd beroep op
aantastbaarheid wegens schuldeisersbenadeling, indien men zijn positie vergelijkt
met de positie waarin deze verkeerd zou hebben zonder het verrichten van de
gewraakte handeling. Het Duitse recht kent dus geen regeling die enkel de bevoor-
deling (hier € 6.000) ongedaan maakt voor zover de wederpartij zelf nog wel een
prestatie heeft geleverd. (Bij de handeling om niet bestaat wel een nuancering van
de sanctie278). Mijns inziens kan verwacht worden dat hiermee het werkingsgebied
en daarmee de bescherming van de schuldeisers ingeperkt wordt. Het Duitse recht

277 Zie hoofdstuk 3 (§ 3.2.1).
278 Zie § 2.2.5.3.
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plaats de rechter namelijk voor een alles of niets beslissing. Of hij laat de signifi-
cante bevoordeling ad € 6.000 in stand, of hij maakt deze bevoordeling ongedaan,
met als consequentie dat de wederpartij een verlies van € 4.000 bij de gehele trans-
actie lijdt. Bij het toepassen van een rechtsfiguur en met name bij de inpassing van
open normen, zoals hier ‘opzet’ van de schuldenaar en de vraag of de wederpartij
daarvan ‘wist’ (artikel 133 InsO), kan verwacht worden dat een rechter deze open
normen aanzienlijk restrictiever toepast indien daarmee niet enkel een ontvangen
voordeel ongedaan gemaakt wordt, maar ook een groot nadeel wordt toegebracht.
In elk geval zijn er geen dwingende redenen om het ongedaan maken van de
bevoordeling van de wederpartij ten koste van de schuldeisers, afhankelijk te
maken van de subjectieve gesteldheid aan de zijde van de wederpartij. Dit blijkt
reeds uit het Engelse recht ten aanzien van transactions at an undervalue.279 En
ook in het Duitse recht worden bij handelingen om niet geen subjectieve criteria
gehanteerd.

2.5.2.2 Handelingen die middellijk tot benadeling leiden
Handelingen die middellijk tot benadeling leiden (en die dus geen waardeverschil
tussen de prestatie van de schuldenaar en wederpartij tonen) kunnen met een
beroep op artikel 133 InsO bestreden worden. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld
aan een overdracht tegen de marktprijs, waarbij de opbrengst niet voor de schuld-
eisers aanwezig is. Zo stelt de toelichting op artikel 129 InsO e.v. het volgende:

‘So kann die Veräußerung eines Grundstücks auch dann wegen vorsätzlicher
Benachteiligung (§ 133 InsO) anfechtbar sein, wenn sie zwar zu einem ange-
messenen Preis erfolgt, wenn der Schuldner aber die dem anderen Teil bekann-
te Absicht hat, das Geld dem Zugriff der Gläubiger zu entziehen.’280

Het Duitse recht vereist, door dergelijke handelingen onder de werking van arti-
kel 133 InsO te brengen, voor de aantastbaarheid van deze handelingen dat vol-
daan is aan subjectieve criteria, zowel aan de zijde van de schuldenaar als de
wederpartij. De schuldenaar moet hebben gehandeld met het opzet zijn schuldei-
sers te benadelen en de wederpartij moet hiervan hebben geweten.

Mislukte saneringspogingen worden ook getoetst aan de Insolvenzanfechtung.
Een saneringspoging die mislukt heeft veelal als gevolg dat, hoewel prestaties
tegen een marktprijs worden verricht – zoals het inschakelen van adviseurs en het
verstrekken van zekerheden voor een saneringskrediet – bij het mislukken van de
saneringspoging als resultaat hebben dat nog minder overblijft voor de gezamen-
lijke schuldeisers. Mislukte saneringspogingen en onderdelen daarvan kunnen
onder omstandigheden aangetast worden op grond van artikel 132 InsO en artikel
133 InsO.281 Hoewel artikel 132 InsO ziet op handelingen met een waardeverschil,

279 Zie hoofdstuk 3 (§ 3.2.1).
280 Toelichting op Regeringsontwerp, Balz en Landfermann, Die Neuen Insolvenzgesetze, p. 229.
281 Zie § 2.2.3.2.
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wordt dit waardeverschil ook aangenomen indien van meet af aan duidelijk is dat
de pogingen uitzichtloos zijn. Zie ten aanzien van artikel 132 InsO, de Bra:

‘Sind bei der Gewährung von Sanierungskrediten und Honoraren für
Sanierungsberatung die ausgetauschten Leistungen (Sicherung für das
Sanierungsdarlehen: angemessenes Honorar für Beratungsleistungen) zwar
objektiv gleichwertig, bestehen aber von Anfang an keine Sanierungs-
aussichten, kann die Leistung – unabhängig von ihrem nominellen Wert – für
den Schuldner wirtschaftlich nicht werthaltig and damit nach § 132 Abs. 1
anfechtbar sein.’282

Om (onderdelen van) een mislukte herstructurering buiten het bereik van artikel
133 InsO te houden is vereist dat een reorganisatieplan is opgesteld waarbij het
doel van de redding van de onderneming voorop stond en op basis van concrete
prognoses haalbaar scheen.283

2.5.3 Bescherming van paritas creditorum

In het inleidende hoofdstuk is binnen de gevallen van benadeling doordat een
inbreuk wordt gemaakt op de paritas creditorum een nadere onderverdeling
gemaakt. Twee subvormen kunnen worden geïdentificeerd:
a. Voldoening of zekerheidstelling op een andere wijze of een ander tijdstip dan

waartoe de schuldenaar is gehouden.
b. Voldoening of zekerheidstelling op een wijze en tijdstip als waartoe de schul-

denaar is gehouden.

Het Duitse recht kent twee bepalingen die exclusief zien op verstoring van de
paritas creditorum: artikel 130 InsO en artikel 131 InsO, tezamen de
Deckungsanfechtung. Het Duitse recht maakt daarbij een onderscheid tussen con-
gruente voldoeningen (artikel 130 InsO) en incongruente voldoeningen (artikel
131 InsO). Daarmee introduceert het Duitse recht een onderscheid dat onderkent
dat er vele manieren zijn waarop een schuldeiser mogelijk (nog net) de gedwon-
gen dans van de concursus creditorum zou kunnen ontspringen. Verder onderkent
dit onderscheid dat hier verschillende toetsingskaders gehanteerd kunnen worden.
Naast de aantastbaarheid van handelingen die een inbreuk maken op de paritas
creditorum op grond van de artikelen 130 en 131 InsO, kan een voldoening van
een bestaande schuldeiser onder omstandigheden nog bestreden worden op grond
van artikel 133 InsO.

282 De Bra, Insolvenzordnung Kommentar, p. 859.
283 Zie § 2.2.4.3.3.
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2.5.3.1 Voldoening anders dan waartoe gehouden
Artikel 131 InsO ziet op handelingen die een verplichting inlossen op een ander
moment of op een andere wijze dan waarop de schuldeiser aanspraak kon maken
verricht in de drie maanden voor de aanvraag tot insolventverklaring en daarna
(inkongruente Deckung).284 Het Duitse recht kent met artikel 131 InsO een rege-
ling die in een korte periode voorafgaand aan de aanvraag tot insolventverklaring
in ruime mate, en hoofdzakelijk met geobjectiveerde criteria, voorziet in de aan-
tastbaarheid van incongruente voldoeningen.

Binnen het Duitse systeem ten aanzien van de doorbreking van de paritas credi-
torum is het concept Krise van groot belang. Reeds voordat de formele insolven-
tie is uitgesproken gaat men ervan uit dat het vermogen door de ingetreden be-
talingsonmacht als het ware ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers besla-
gen is. Het is de betalingsonmacht zelf die bepaalde gevolgen heeft voor de vrije
beschikkingsbevoegdheid van de schuldenaar. Het is dan ook het intreden van de
Krise die de grondslag vormt van de aantastbaarheid van de voldoening van
bestaande schulden. De wetenschap van de wederpartij is in die zin van secundair
belang. De wetenschap van de wederpartij van de betalingsonmacht rechtvaardigt
dat de nadelige gevolgen van de aantastbaarheid van de handeling aan hem kun-
nen worden tegengeworpen. Dit geldt zowel voor de aantastbaarheid van congru-
ente als van incongruente voldoeningen. Door de afwijkende wijze van voldoe-
ning wordt deze wetenschap van de wederpartij bij incongruente voldoeningen
echter in de meeste gevallen onweerlegbaar geacht te hebben bestaan indien de
schuldeiser in de drie maanden voorafgaand aan de aanvraag tot insolventverkla-
ring is voldaan. Dit leidt tot de volgende werking van artikel 131 InsO.

Alle incongruente voldoeningen verricht in de maand voorafgaand aan de aan-
vraag (en daarna) zijn aantastbaar (artikel 131 lid 1 sub 1 InsO). Gezien de zeer
korte tijd voor de aanvraag en de verdachte incongruente wijze waarop voldoe-
ning plaatsvindt, is de handeling zonder meer aantastbaar en worden geen nadere
vereisten gesteld. Volgens de parlementaire geschiedenis wordt hier zowel de be-
talingsonmacht als de wetenschap daarvan aan de zijde van de wederpartij
(onweerlegbaar) geacht te hebben bestaan.285 Hier is de inbreuk op de paritas cre-
ditorum en de aantastbaarheid van de handeling dus volledig geobjectiveerd.

Incongruente voldoeningen in de tweede en de derde maand voor de aanvraag
kunnen aangetast worden indien de schuldenaar toen reeds in betalingsonmacht
verkeerde (Zahlungsunfähigkeit) (artikel 131 lid 1 sub 2 InsO). De bewijslast dat
de schuldenaar ten tijde van de voldoening reeds in betalingsonmacht verkeerde,
rust op de bewindvoerder. Subjectieve eisen worden niet gesteld.

284 Zie § 2.2.2.
285 Toelichting op Regeringsontwerp, Balz en Landfermann, Die Neuen Insolvenzgesetze, p. 233. Zie § 2.2.2.3.1.
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Incongruente voldoeningen kunnen op grond van artikel 131 lid 1 sub 3 InsO ook
aangetast worden indien de wederpartij wist dat benadeling van de schuldeisers
het resultaat zou zijn. Artikel 131 InsO stelt in het geheel geen subjectieve vereis-
ten aan de zijde van de schuldenaar, en hier ook niet. Slechts in artikel 131 lid 1
sub 3 InsO worden subjectieve criteria gehanteerd en wel ten aanzien van de
wederpartij. De bewindvoerder zal zich op deze bepaling beroepen indien hij niet
zeker weet dat hij bij de incongruente voldoeningen in de twee tot en met drie
maanden periode voor de aanvraag zal slagen in het bewijs aan te tonen dat de
schuldenaar toen al in betalingsonmacht verkeerde.286

Het is ook mogelijk om voldoeningen van bestaande schuldeisers aan te tasten op
grond van artikel 133 InsO. Vereist is dan dat de schuldenaar in de tien jaren voor-
afgaand aan de aanvraag tot insolventverklaring handelde met de bedoeling de
schuldeisers te benadelen en dat de wederpartij hiervan wist.287 Hiervoor is in 
§ 2.5.1 reeds aangegeven dat een gevolg van toepasselijkheid van artikel 133 InsO
op congruente en incongruente voldoeningen (naast handelingen die een inbreuk
maken op de integriteit van het verhaalsvermogen) is, dat het Duitse recht geen
heldere, temporele afbakening kent voor de aantastbaarheid van handelingen die
een doorbreking van de paritas creditorum vormen. Voor zover de wederpartij
geen gerelateerde partij is, kan men oordelen dat het beschermenswaardige uit-
gangspunt van contractuele finaliteit288 in het gedrang komt.

2.5.3.2 Voldoening waartoe gehouden
Artikel 130 InsO ziet op handelingen die een verplichting inlossen op het moment
en op de wijze waarop de schuldeiser aanspraak kon maken, verricht in de drie
maanden voor de aanvraag tot insolventverklaring en daarna (kongruente
Deckung).289 Er zijn twee gronden onder artikel 130 InsO waarop een congruente
voldoening kan worden aangetast. De eerste grond is dat de schuldenaar al in be-
talingsonmacht (Zahlungsunfähigkeit) verkeerde, in welk geval de wederpartij van
de betalingsonmacht moet hebben geweten. De tweede aantastingsgrond onder
artikel 130 InsO is dat de aanvraag reeds was gedaan, in welk geval vereist is dat
de wederpartij ofwel wist van de aanvraag of wist van de betalingsonmacht van de
schuldenaar. Voor zover de wederpartij een gerelateerde partij was, wordt vermoed
dat deze wist van de betalingsonmacht of de aanvraag (artikel 130 lid 3 InsO).
Artikel 130 InsO stelt geen subjectieve vereisten aan de zijde van de schuldenaar,
zodat slechts subjectieve elementen aan de zijde van de wederpartij hier een rol
spelen.290

286 Zie § 2.2.2.
287 Zie hierover § 2.2.4.3.3.
288 Zie hoofdstuk 1 (§ 1.5.2).
289 Zie § 2.2.1.
290 Zie § 2.2.1.
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Ook hier dient de aantastbaarheid van de voldoening tegen de achtergrond van de
Krise gezien te worden. In een periode voorafgaand aan de insolventverklaring is
het vermogen van de schuldenaar als het ware reeds beslagen ten gunste van de
gezamenlijke schuldeisers. Het is niet een verwerpelijke subjectieve gesteldheid
van partijen maar de Krise zelf die de grondslag van het ingrijpen vormt. De sub-
jectieve gesteldheid van de wederpartij is secundair en rechtvaardigt ‘slechts’ dat
de aantasting van de handeling aan de wederpartij kan worden tegengeworpen.

Ook ten aanzien van een congruente voldoening geldt dat deze nog op grond van
artikel 133 InsO kan worden aangetast indien de handeling heeft plaatsgevonden
buiten de drie maanden voor de aanvraag. Vereist is dan dat de schuldenaar heeft
gehandeld met het opzet schuldeisers te benadelen en dat de wederpartij hiervan
wist. Hier zal bij de congruente voldoening van opeisbare vorderingen slechts in
uitzonderingsgevallen sprake van zijn.291

In de Duitse regeling ten aanzien van handelingen die een doorbreking van de
paritas creditorum vormen kan op twee knelpunten gewezen worden. Ten eerste is
de Duitse regeling ten aanzien van inbreuken op de paritas creditorum extreem
genuanceerd. Afhankelijk van de vraag of sprake is van een congruente of een
incongruente voldoening worden nadere subjectieve vereisten aan de zijde van de
wederpartij gesteld. Het onderscheid tussen congruent en incongruent zelf is
onder omstandigheden echter weer afhankelijk gemaakt van criteria die als sub-
jectief geduid kunnen worden. Het betreft hier de problematiek van ‘druk betalin-
gen’. Indien de wederpartij de schuldenaar dermate onder druk zet dat deze geen
vrije wil meer heeft gehad, wordt de betaling als een incongruente voldoening
beschouwd. Hiermee wordt het onderscheid tussen de categorieën m.i. verwaterd
hetgeen afbreuk doet aan het uitgangspunt van contractuele finaliteit.

Een tweede knelpunt is de toepasselijkheid van artikel 133 InsO op gevallen waar-
in een inbreuk wordt gemaakt op de paritas creditorum. Door artikel 133 InsO
ook van toepassing te laten zijn op deze vorm van benadeling (naast handelingen
die een inbreuk maken op de integriteit van het verhaalsvermogen) is de aantast-
baarheid van handelingen in strijd met de paritas creditorum niet beperkt in tijd
en in het algemeen niet helder afgebakend. Geoordeeld kan worden dat ook dit
afbreuk doet aan het beschermenswaardige beginsel van contractuele finaliteit.

2.5.4 Bescherming tegen dubbele opstelling van aandeelhouders

Aandeelhouders kunnen door een dubbele opstelling schuldeisers benadelen.
Twee subvormen kunnen worden geïdentificeerd:
a. De aandeelhouder financiert de vennootschap niet met kapitaal maar met

leningen en bedingt hier mogelijk zekerheden voor.

291 Zie § 2.2.4.3.3.
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b. De aandeelhouder stelt zich garant jegens schuldeisers van de vennootschap
en de vennootschap voldoet voorafgaand aan de insolventieprocedure (juist)
de schulden waar de aandeelhouder zich sterk voor heeft gemaakt.

2.5.4.1 Leningen en zekerheden
Het Duitse recht kent al decennia het leerstuk van achterstelling van aandeelhou-
dersleningen in insolventie. Het leerstuk is recent erg in beweging. Tot 1 oktober
2008 diende een lening van een aandeelhouder in insolventie te worden achterge-
steld indien deze een lening had verstrekt op een moment dat een redelijk hande-
lend koopman additioneel kapitaal zou hebben verschaft. Ook leningen die een
aandeelhouder liet staan op zo’n moment werden in een latere insolventie achter-
gesteld. In de loop der tijd was het leerstuk dat in de kern eenvoudig en overzich-
telijk was, erg gecompliceerd geworden. Middels MoMiG is het leerstuk aange-
past en significant uitgebreid.292

Niet langer worden slechts die leningen van aandeelhouders achtergesteld die zijn
verstrekt op een moment dat een redelijk handelend koopman additioneel kapitaal
zou hebben verschaft. Sinds de invoering van MoMiG zijn alle leningen van aan-
deelhouders achtergesteld. Wel geldt nog een vereiste ten aanzien van de omvang
van het aandelenbezit (meer dan 10%) of dat de aandeelhouder betrokken is bij de
leiding van de onderneming. Het Duitse recht baseert de achterstelling van aan-
deelhoudersleningen in insolventie, niet op een onrechtmatige daad of een onbe-
hoorlijk handelen. Het stelt dan ook geen subjectieve vereisten.

Terugbetaling op leningen van aandeelhouders vóór insolventverklaring is in zeer
ruime mate aantastbaar. Artikel 135 lid 1 sub 2 InsO bepaalt dat alle handelingen
die als gevolg hebben dat een lening van een aandeelhouder voldaan wordt, aan-
tastbaar zijn indien de handeling in het jaar voorafgaand aan de aanvraag tot insol-
ventverklaring is verricht.293

Artikel 135 InsO geeft ook een regeling voor zekerheden verstrekt aan aandeel-
houders ter verzekering van de terugbetaling van leningen. Voor zover deze zeker-
heden zijn verstrekt in de tien jaren voorafgaand aan de aanvraag tot insolvent-
verklaring kan de zekerheidverstrekking worden aangetast met een beroep op de
Insolvenzanfechtung.294 Ook hier worden geen subjectieve criteria gehanteerd.

2.5.4.2 Garanties door de aandeelhouder
Het Duitse recht kende reeds voor de invoering van MoMiG in artikel 32b
GmbHG (oud) een bepaling die in formele insolventie de bewindvoerder een
rechtstreekse vordering toekende voor het bedrag waarmee het exposure van de
aandeelhouder werd verminderd. Onder artikel 32b GmbHG (oud) verkreeg de

292 Zie § 2.3.1.
293 Zie § 2.3.1.2.
294 Zie § 2.3.1.3. 
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bewindvoerder slechts een vordering indien de garantie was verstrekt op een
moment dat een verantwoord koopman kapitaal zou storten. Geheel overeenkom-
stig de overige aanpassingen door MoMiG ten aanzien van de kapitaalvervangen-
de leningen, heeft MoMiG dit vereiste geschrapt. Thans bepaalt artikel 135 InsO
dat alle betalingen door de schuldenaar van schulden waarvoor de aandeelhouder
zich garant heeft gesteld, verricht binnen een jaar voor de aanvraag tot insolvent-
verklaring, in een rechtstreekse vordering van de bewindvoerder op de aandeel-
houder resulteren. Vereist is wel dat de aandeelhouder een bepaald percentage van
de aandelen heeft (meer dan 10%) of betrokken is bij de leiding over de onderne-
ming. Ook hier worden geen subjectieve vereisten ten aanzien van de vennoot-
schap of de aandeelhouder gesteld.
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3 Engels recht

3.1 Inleiding

Het Engelse insolventierecht is in het algemeen niet eenvoudig toegankelijk voor
buitenstaanders.1 De belangrijkste wet op het gebied van het insolventierecht in
Engeland is de Insolvency Act 1986. Deze Act is een uitvloeisel van het rapport
van de commissie Cork,2 welke commissie in 1977 was ingesteld en in 1982 haar
rapport publiceerde waarin talrijke aanbevelingen voor insolventie zowel van
rechtspersonen als van natuurlijke personen waren opgenomen. Een van de moei-
lijkheden van het Engelse insolventierecht wordt gevormd door het gegeven dat
het een groter aantal verschillende insolventieprocedures kent dan gebruikelijk op
het Europese vasteland.3

Het Engelse recht kent ook niet één leerstuk dat als het functionele equivalent van
de Nederlandse faillissementspauliana of de Duitse Insolvenzanfechtung
beschouwd kan worden. De crediteurenbeschermende bepalingen zijn meer ver-
spreid te vinden in de Insolvency Act 1986. De verschillende leerstukken en
rechtsfiguren die handelingen verricht voorafgaand aan een formele insolventie-
procedure hun werking kunnen ontzeggen worden gezamenlijk wel aangeduid als
‘antecedent transactions’ of ‘vulnerable transactions’ of ‘transaction avoidance
in insolvencies’. Hier zal steeds de laatstgenoemde term gehanteerd worden, zon-
der de toevoeging ‘in insolvencies’.

De opzet van dit hoofdstuk is als volgt. § 3.1.1 bespreekt de verschillende insol-
ventieprocedures. § 3.1.2 bespreekt de hoofdlijnen en uitgangspunten van de ver-
schillende gronden waarop een bewindvoerder een handeling verricht voor for-
mele insolventie kan aantasten. § 3.2 behandelt vervolgens in § 3.2.1 tot en met 
§ 3.2.6 in detail de verschillende gronden waarop een handeling kan worden aan-
getast (artikel 238 IA, 239 IA, 244 IA, 245 IA, 423 IA en de common law bescher-

1 R.H. Stevens, ‘National Report for England’, in: W.W. McBryde, A. Flessner en S.C.J.J. Kortmann (red.),
Principles of European Insolvency Law, Law of Business and Finance, Deel 4, Deventer: Kluwer 2003, p. 200:
‘Neither the Act nor the Rules are readily comprehensible to the uninitiated.’

2 Sir Kenneth Cork (chairman), Insolvency Law and Practice. Report of the review committee, London: Her
Majesty’s Stationary Office 1982 (hierna Cork Report).

3 Zie voor een historische achtergrond I.A. Fletcher, The Law of Insolvency, Londen: Sweet & Maxwell 2009, p.
6 t/m 26.



ming). Hierbij wordt, net als bij de bespreking van het Duitse en het Nederlandse
recht, steeds de gehele bepaling weergegeven waarna eerst bezien zal worden wat
de wetgever kennelijk als rechtvaardiging heeft gezien om in te grijpen. Daarna
worden de objectieve en subjectieve criteria besproken. § 3.3 beziet in hoeverre
het Engelse recht de belangen van schuldeisers beschermt tegen een dubbele
opstelling van aandeelhouders. Twee vormen van deze dubbele opstelling zijn in
het inleidende hoofdstuk (zie § 1.4.3) onderscheiden, te weten de aandeelhouder
die de vennootschap met leningen in plaats van kapitaal financiert en de aandeel-
houder die zich jegens bepaalde schuldeisers sterk maakt. Geconstateerd zal wor-
den dat in Engeland nauwelijks enige rechtsontwikkeling heeft plaatsgevonden
ten aanzien van het aan banden leggen van de mogelijkheid om een vennootschap
niet met kapitaal, maar met leningen te financieren. Wel wordt in Engeland van
tijd tot tijd een pleidooi gehouden om, overeenkomstig het Amerikaanse leerstuk
van equitable subordination, onder omstandigheden tot een achterstelling van aan-
deelhoudersleningen te komen. Bij de bespreking van het (ontbrekende) Engelse
recht terzake, zal ook dit Amerikaanse leerstuk besproken worden. Ten aanzien
van de gevallen waarin de aandeelhouder zich sterk maakt voor schulden van de
vennootschap, kan geconstateerd worden dat het Engelse recht hier wel duidelij-
ke regels stelt. In § 3.4 wordt vervolgens ingegaan op de verhouding van de kern-
bepalingen van transaction avoidance tot het Engelse onrechtmatigedaadsrecht en
bestuurdersaansprakelijkheid. Bezien zal worden in hoeverre de belangrijkste
bepalingen ten aanzien van transaction avoidance berusten op de gedachte dat de
wederpartij en/of de schuldenaar een vorm van onrechtmatige daad jegens de
schuldeisers heeft/hebben gepleegd. In § 3.5 worden samenvattende conclusies ten
aanzien van het Engelse recht uitgewerkt. De rechtsvergelijkende conclusies
voortbouwend op de analyse van het Duitse, Engelse en Nederlandse recht zijn
opgenomen in hoofdstuk 5. In het onderhavige hoofdstuk zal slechts bij uitzonde-
ring verwezen worden naar het Duitse en Nederlandse recht om opvallende ver-
schillen te signaleren of om het voorliggende probleem scherper te stellen.

3.1.1 Verschillende procedures

De Insolvency Act 1986 voorziet in meerdere insolventieprocedures. Het Engelse
recht kent een sterke tweedeling tussen de insolventieprocedures van natuurlijke
personen en van rechtspersonen. De term bankruptcy is daarbij gereserveerd voor
de insolventie van natuurlijke personen.4 Hieronder zal slechts aandacht besteed
worden aan de insolventie van rechtspersonen en zal dus niet, ook niet bij de
bespreking van transaction avoidance, ingegaan worden op de op onderdelen
enigszins afwijkende regels in bankruptcy.

4 Zie artikel 252 t/m 379 IA. 

124 Engels recht



Voor ondernemingen kent het Engelse recht een scala aan verschillende insolven-
tieprocedures5 die soms nog met elkaar gecombineerd kunnen worden.6 In het
kader van transaction avoidance zijn vooral de procedures aangeduid met liqui-
dation en administration van belang.7 Zo stellen artikel 238 IA (transactions at an
undervalue, § 3.2.1 hieronder) en 239 IA (preferences, § 3.2.2 hieronder) als voor-
waarde voor toepasselijkheid dat de schuldenaar in liquidation of administration
verkeert.

De term liquidation wordt gehanteerd voor de procedures gericht op vereffening
van de rechtspersoon, ook wel ‘winding up’ genoemd. Hierbij kan ten eerste een
onderscheid gemaakt worden tussen de compulsory winding up en een voluntary
winding up.8 De laatste kent zelf weer twee varianten, de zogeheten members win-
ding up (vereist is dat het bestuur aangeeft dat er voldoende zal zijn om alle schul-
den te voldoen) en de creditors’ winding up.9 De voluntary members winding up
is niet een werkelijke insolventieprocedure.10 In het kader van schuldeisersbe-
scherming zijn vooral van belang de voluntary creditors’ winding up en compul-
sory winding up. Het vermogen van de schuldenaar wordt hierbij door de liquida-
tor vereffend ten behoeve van de crediteuren.

Een relatief nieuwe procedure is de administration procedure.11 Deze procedure is
in de Insolvency Act 1986 opgenomen als gevolg van de aanbevelingen van de
commissie Cork. De administrator moet handelen met een van de volgende drie
doelen; het redden van de onderneming als going concern, een verkoop voorbe-
reiden die meer zal opleveren dan wanneer de rechtspersoon via een winding up
procedure wordt geliquideerd of een verkoop voorbereiden teneinde een of meer
gesecureerde of preferente crediteuren te kunnen voldoen.12 De bevoegdheden van
de bestuurders en de aandeelhouders worden uitgeoefend door de administrator.

5 Zie voor een overzicht E. Bailey en H. Groves, Corporate Insolvency. Law and Practice, Londen: Butterworths
2007, p. 2, 3. Zie voor een uitvoerige beschrijving van de verschillende procedures Fletcher, The Law of
Insolvency, p. 417 t/m 750.

6 Zie Stevens, National Report for England, p. 201.
7 Dan is er nog een procedure die meer het midden houdt tussen individuele executie en een insolventieproce-

dure, de ‘receivership’ procedure. Een zekerheidsgerechtigde met een floating charge kan als het ware de
onderneming naar zich toe trekken door een receiver aan te stellen. Deze vorm zal geleidelijk verdwijnen. Zie
hierover Stevens, National Report for England, p. 205: ‘Following the passing of the Enterprise Act the hold-
ers of qualifying floating charges created after its enactment will lose the power to appoint administrative
receivers. (...) Holders of floating charges created before its enactment will be unaffected.’ Daarnaast zijn er de
zogeheten arrangement procedures (artikel 1-7 IA 86), welke te vergelijken zijn met een akkoord. Er is een
wettelijke en een buitenwettelijke variant. Bij een arrangement blijft het bestuur de controle over de onderne-
ming houden. Een arrangement kan echter ook gecombineerd worden met een administration procedure, waar-
bij er wel een administrator benoemd wordt.

8 Artikel 73 IA.
9 Artikel 90 IA.
10 Stevens, National Report for England, p. 203.
11 Artikel 8-27 IA.
12 Zie Bailey en Groves, Corporate Insolvency, p. 3 en Stevens, National Report for England, p. 205-206.
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Omdat de bepalingen die handelingen voor de formele insolventieprocedure ver-
richten hun werking ontzeggen bovenal in een administration en liquidation toe-
passelijk zijn, zal er steeds vanuit gegaan worden dat de schuldenaar een rechts-
persoon is en dat deze ofwel in administration ofwel in liquidation verkeert. In
beide gevallen zal de office-holder (respectievelijk liquidator en administrator)
worden aangeduid met de term ‘bewindvoerder’.

3.1.2 Transaction avoidance in insolvencies

3.1.2.1 De verschillende aantastingsgronden
De bepalingen die schuldeisers beschermen tegen benadelende handelingen zijn
verspreid over een aantal afdelingen in de Insolvency Act 1986. De belangrijkste
gronden zijn:

– Transactions at an undervalue (artikel 238 IA): Transacties om niet of met een
significant waardeverschil zijn aantastbaar indien deze in de periode van twee
jaren voor de aanvang van formele insolventie hebben plaatsgevonden en de
schuldenaar toen reeds insolvent was of werd.

– Preferences (artikel 239 IA): Indien een schuldenaar met een handeling een
reeds bestaande schuldeiser in een betere positie heeft gebracht in de insol-
ventieprocedure dan waar deze in zou hebben verkeerd zonder de handeling,
dan is de handeling aantastbaar indien deze in de periode van zes maanden
voor de aanvang van formele insolventie is verricht (verlengd tot twee jaren
voor gerelateerde personen) en de schuldenaar toen reeds insolvent was of
werd, en de schuldenaar bij het verrichten van de handeling beïnvloed was
door de wens de schuldeiser te bevoordelen (influenced by a desire to prefer).

– Extortionate credit transactions (artikel 244 IA): Artikel 244 IA voorziet in de
mogelijkheid om kredietrelaties die het karakter hebben van een woekerkre-
diet aan te passen. De bepaling wordt echter nauwelijks toegepast.

– Floating charge for past value (artikel 245 IA): Artikel 245 IA bepaalt dat een
floating charge die binnen een jaar (en twee jaren indien de wederpartij een
gerelateerde persoon is) slechts geldig is voor zover de chargeholder daad-
werkelijk nieuw krediet verschaft. Voor zover de floating charge strekt ter
zekerheid van oud krediet, kan de floating charge niet worden ingeroepen.

– Transactions defrauding creditors (artikel 423 IA): Transacties gericht op
benadeling van schuldeisers zijn aantastbaar. Vereist is dat de schuldenaar een
transactie is aangegaan met een waardeverschil (at an undervalue) of om niet
en dat de schuldenaar heeft gehandeld met de intentie vermogensbestanddelen
te onttrekken aan verhaal van schuldeisers of anderszins met het doel zijn
schuldeisers te benadelen.

– Common law bescherming: Naast de wettelijke bepalingen in de Insolvency
Act 1986, kan soms een pre-insolventie handeling haar werking ontzegd wor-
den op grond van de common law op basis van de pari passu rule of distribu-
tion of het Engelse equivalent van het fixatiebeginsel.
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Deze bepalingen worden gezamenlijk aangeduid als vulnerable transactions/ante-
cedent transactions. De groep van vulnerable transactions/antecedent transac-
tions is echter ruimer dan deze zes gronden. In de literatuur wordt daartoe ook nog
een aantal andere transacties gerekend. Dit betreffen dan charges die niet zijn
ingeschreven en vervreemdingen die plaatsvinden na insolventverklaring.13 Deze
twee gronden zijn echter van een ander karakter dan de hierboven genoemde zes
gronden. De charges die niet zijn ingeschreven en vervreemdingen na insolvent-
verklaring zien meer op respectievelijk de vereisten voor het vestigen van een
tegen derden inroepbaar zekerheidsrecht en het fixatiebeginsel. De zes hierboven
genoemde gronden zien op de bescherming van crediteuren tegen benadelende
handelingen verricht voor de aanvang van de formele insolventie. Het fixatiebe-
ginsel kan echter ook een rol spelen voor zover een schuldenaar over zijn graf
tracht te regeren en reeds voor de insolventie tracht te contracteren ten aanzien van
de verdeling van zijn vermogen in geval van insolventie. In § 3.2.6 zal aan deze
problematiek aandacht besteed worden.

3.1.2.2 Algemene uitgangspunten
Het Engelse recht kent veel minder dan het Duitse en het Nederlandse recht één
bepaling of één rechtsfiguur die aangeeft wat in het algemeen de vereisten zijn
voor het kunnen aantasten van pre-insolventiehandelingen. Het Engelse recht is
meer gericht op bepaalde specifieke pre-insolventiehandelingen.14 In vergelijking
met het Duitse en het Nederlandse recht, zijn er dan ook minder algemene begrip-
pen zoals ‘benadeling’ en ‘rechtshandeling’. Hoewel de Engelse bepalingen ver-
spreid te vinden zijn in de Insolvency Act 1986 en weinig coherentie vertonen,15

zijn wel vier voorwaarden te destilleren die min of meer gemeenschappelijk zijn
aan de verschillende bepalingen. Let wel, deze staan nergens met zoveel woorden
in de wet en vormen ook niet met zoveel woorden expliciet een onderdeel van de
verschillende bepalingen. Per grond worden nadere vereisten gesteld. Goode
noemt de volgende voorwaarden, waarbij hij opmerkt dat in specifieke gevallen
een van de voorwaarden toepassing kan missen:16

1) de schuldenaar moet in liquidation of administration zijn,
2) de handeling moet hebben geresulteerd in een afname van het voor verdeling

beschikbare actief,
3) de schuldenaar dient reeds op het moment van de handeling niet in staat te zijn

geweest zijn schulden te voldoen of door die handeling in die staat te zijn
gekomen,17 en

13 Artikel 127 IA bij winding up.
14 Een vergelijkbaar onderscheid tussen Duits en Nederlands recht enerzijds en Engels recht anderzijds, ziet men

ten aanzien van de onrechtmatige daad. Waar het Duitse en het Nederlandse recht een centrale bepaling ken-
nen, is dit veel minder het geval in het Engelse recht. Zie hierover uitvoerig C.AE. Uniken Venema en W.J.
Zwalve, Common Law & Civil Law, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2000, p. 383-441.

15 R.M. Goode, Principles of Corporate Insolvency Law, Londen: Sweet & Maxwell 2005, p. 412.
16 Goode, Principles of Corporate Insolvency Law, p. 413, 414.
17 Dit vereiste geldt echter niet (onverkort) voor extortionate credit transactions (244 IA), transactions defrau-

ding creditors (423 IA) en floating charges for past value (245 IA). Zie Goode, Principles of Corporate
Insolvency Law, p. 416.
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4) de gewraakte handeling moet in een bepaalde periode (at a relevant time) voor
de aanvang van de formele insolventie zijn verricht.

Alvorens in § 3.2 de individuele aantastingsgronden te bespreken, worden hier
twee algemene karakteristieken van het Engelse recht ten aanzien van transaction
avoidance besproken.

Het eerste en meest opvallende element van het Engelse recht is de vrijwel exclu-
sieve focus op de subjectieve gesteldheid van de schuldenaar. Dit geldt zowel voor
artikel 238 IA en 423 IA als 239 IA. In deze artikelen is de subjectieve gesteld-
heid van de wederpartij in beginsel18 irrelevant.19

Een tweede opvallend punt is dat het Engelse recht niet zozeer de benadeling van
de schuldeisers als uitgangspunt neemt, maar veel meer de bevoordeling van de
wederpartij. Waar het Duitse en het Nederlandse recht als centraal thema kennen
de vraag of de schuldeisers benadeeld zijn, speelt de vraag of de wederpartij
bevoordeeld is een prominente rol in het Engelse recht. Zo stelt Goode dat de
voorwaarden waaronder een handeling kan worden aangetast verschillen maar dat
er in het algemeen20 een gemeenschappelijk doel is:

‘The conditions of avoidance vary according to the particular ground of avoid-
ance involved but are for the most part dictated by a common policy, namely
to protect the general body of creditors against a diminution of the assets
available to them by a transaction which confers an unfair or improper advan-
tage on the other party. All but two of the grounds of avoidance known to insol-
vency law involve the unjust enrichment of a particular party at the expense of
the general body of creditors.21 Once this crucial point is grasped much of the
legislative structure falls into place. The unjust enrichment may affect the gen-
eral body of creditors in one of two ways. It may reduce the company’s net
asset value, as where it involves a transfer of the company’s property to anoth-
er party (whether or not a creditor) or at a wholly inadequate price or a pur-
chase of property by the company at an inflated price; or it may, without dis-
turbing the company’s net asset position, involve payment of transfer to a par-

18 Een uitzondering dient echter gemaakt te worden ten aanzien van de te bepalen sanctie. Hierbij heeft, zoals nog
gezien zal worden in § 3.2.1, § 3.2.2 en § 3.2.5 de rechter grote vrijheid en kan hij eventuele goede en kwade
trouw van de wederpartij verdisconteren.

19 Zie expliciet ten aanzien van transactions at an undervalue over de ‘statutory defence’ Goode, Principles of
Corporate Insolvency Law, p. 440: ‘It should be noted that it is the company that must act in good faith; the
good faith of the other party is irrelevant.’

20 De twee uitzonderingen die Goode noemt zijn het niet registreren van een zekerheidsrecht en post-insolven-
tiehandelingen, beide gevallen die meer met fixatie te maken hebben dan met het aantasten van benadelende
rechtshandelingen. Goode, Principles of Corporate Insolvency Law, p. 411 noot 18: ‘The two exceptions are
failure to register a registrable charge and the making of a post-petition disposition of the company’s property
without the authorisation of the court.’

21 Zie vorige noot.
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ticular creditor in satisfaction or reduction of his debt, thereby giving him a
preference over other creditors in breach of the pari passu principle of distri-
bution.’22

Vereist is weliswaar een benadeling van de schuldeisers, maar het normatieve ele-
ment zoekt Goode hiermee in de oneerlijke of de onrechtvaardige (unfair or
improper) bevoordeling van de wederpartij.

3.1.2.3 Inroepen en gevolgen
In beginsel komt de bevoegdheid om pre-insolventietransacties aan te tasten enkel
toe aan de bewindvoerder. Dit geldt in elk geval onverkort ten aanzien van trans-
actions at an undervalue (artikel 238 IA) en preferences (artikel 239 IA). Artikel
423 IA (transactions defrauding creditors) kan ook door individuele schuldeisers
ingeroepen worden buiten insolventie. Deze mogelijkheid staat ook open voor
schuldeisers in formele insolventie, maar in dat geval, volgens artikel 424 IA,
slechts met toestemming van de rechter.

Het Engelse recht is opvallend pragmatisch en ondogmatisch ten aanzien van de
mogelijke gevolgen. Dit is het duidelijkst ten aanzien van een geslaagd beroep op
aantastbaarheid in geval van een transaction at an undervalue (artikel 238 IA) of
een preference (artikel 239 IA). Hier stelt artikel 238 IA (bijna gelijke bewoor-
dingen zijn te vinden in artikel 239 IA) het volgende ten aanzien van de sanctie:

‘Subject as follows, the court shall, on such an application, make such order
as it thinks fit for restoring the position to what it would have been if the com-
pany had not entered into that transaction.’23

De vrijheid van de rechter om een passende sanctie op te leggen is daarmee vrij-
wel onbeperkt. Hierboven is reeds aangegeven dat het Engelse recht de subjectie-
ve gesteldheid van de wederpartij in beginsel irrelevant acht. Dit geldt echter
alleen voor de vraag of de bepaling met succes kan worden ingeroepen. Bij het
bepalen van de sanctie kan de rechter echter alsnog eventuele goede en kwade
trouw van de wederpartij verdisconteren. Hoewel de vrijheid van de rechter enigs-
zins wordt ingeperkt in het tweede gedeelte van de zin, dat bepaalt wat het doel
van de sanctie zou moeten zijn en spreekt van ‘shall’, is deze inperking minder
dwingend dan de letterlijke tekst suggereert. Van belang is hier Re Paramount
Airways. Hier oordeelde de rechter als volgt:

22 Goode, Principles of Corporate Insolvency Law, p. 412. Goode voegt ter plaatse nog een algemeen doel toe:
‘There is a subsidiary policy underlying the avoidance provisions, namely the protection of an insolvent com-
pany’s business from dismemberment through the improper disposition of its assets.’ Dit kan echter niet in het
algemeen als een doel van het Engelse recht beschouwd worden. Zie hierover § 3.2.2.

23 Artikel 241 IA noemt nog een aantal mogelijke sancties. Deze beperken echter geenszins de mogelijkheden van
de rechter, maar dienen slechts gezien te worden als mogelijke sancties.
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‘Despite the use of the verb “shall”, the phrase “such an order as it thinks fit”
is apt to confer on the court an overall discretion. The discretion is wide
enough to enable the court, if justice requires, to make no order against the
other party to the transaction.’24

Indien de wederpartij formeel insolvent is, dan kan de veroordeling een goede-
renrechtelijk karakter krijgen waardoor de liquidator van de oorspronkelijke
schuldenaar het goed kan opvorderen uit de insolventieprocedure van de verkrij-
ger.25 De mogelijkheid van een sanctie met een goederenrechtelijk karakter wordt
echter niet als een van de belangrijkste kenmerken van het leerstuk van transac-
tion avoidance beschouwd.

3.2 Aantastingsgronden

3.2.1 Artikel 238 IA: Transactions at an undervalue

Artikel 238 IA voorziet in de mogelijkheid om transacties met een significant
waardeverschil (transactions at an undervalue) aan te tasten. Vereist is dat de
transactie plaatsvindt binnen twee jaren voor de aanvang van de formele insol-
ventie. De bepaling is alleen van toepassing op rechtspersonen die in liquidation
of administration zijn. Artikel 238 IA bepaalt het volgende:

1) This section applies in the case of a company where - 
(a) an administration order is made in relation to the company, or 
(b) the company goes into liquidation;
and ‘the office-holder’ means the administrator or the liquidator, as the
case may be. 

(2) Where the company has at a relevant time (defined in section 240) entered
into a transaction with any person at an undervalue, the office-holder may
apply to the court for an order under this section.

(3) Subject as follows, the court shall, on such an application, make such order
as it thinks fit for restoring the position to what it would have been if the
company had not entered into that transaction.

(4) For the purposes of this section and section 241, a company enters into a
transaction with a person at an undervalue if -
(a) the company makes a gift to that person or otherwise enters into a

transaction with that person on terms that provide for the company to
receive no consideration, or 

24 Re Paramount Airways Limited [1993] Ch 223.
25 J. Armour, ‘Transactions at an Undervalue’, in: J. Armour en H. Bennet (red.), Vulnerable Transactions in

Corporate Insolvency, Oregon: Hart Publishing 2003, p. 87: ‘This is because the order which ordinarily fol-
lows from avoidance of a transaction at an undervalue is for in specie restoration of property, and the coun-
terparty’s acquisition of title will be ‘subject to equities’ which will bind a liquidator.’
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(b) the company enters into a transaction with that person for a consider-
ation the value of which, in money or money’s worth, is significantly
less than the value, in money or money’s worth, of the consideration
provided by the company. 

(5) The court shall not make an order under this section in respect of a trans-
action at an undervalue if it is satisfied - 
(a) that the company which entered into the transaction did so in good faith

and for the purpose of carrying on its business, and 
(b) that at the time it did so there were reasonable grounds for believing

that the transactions would benefit the company.

3.2.1.1 Doel en rechtvaardiging van artikel 238 IA
Artikel 238 IA voorziet in de mogelijkheid transacties om niet of met een signi-
ficant waardeverschil onder bepaalde voorwaarden aan te tasten. Het artikel kent
een equivalent in artikel 339 IA voor de bankruptcy procedure ten aanzien van
natuurlijke personen. Om het doel van artikel 238/339 IA te doorgronden kan in
de eerste plaats gekeken worden naar hetgeen het Cork Report er over zegt. Het
artikel heeft volgens de commissie Cork als doel:

‘to prevent assets from being put in the hands of the debtor’s family or associ-
ates in order to preserve them from the claims of creditors.’26

Bij het lezen van de passages van het Cork Report ten aanzien van transactions at
an undervalue dient bedacht te worden dat de commissie de problematiek aan-
vankelijk enkel benaderde vanuit het perspectief van natuurlijke personen en, min
of meer als toegift, pas in een afrondende fase besloten heeft om een gelijke bepa-
ling van toepassing te laten zijn op insolvente ondernemingen.27 Dit verklaart ook
de verwijzing naar de debtor’s family. Een dergelijke op natuurlijke personen
gerichte benadering van de problematiek van artikel 238 IA komt terug in het late-
re wetgevingstraject wanneer de Under-Secretary of State een toelichting op het
wetsvoorstel geeft. Deze gaat ervan uit dat voorkomen moet worden dat de schul-
denaar na zijn eigen insolventie nog het gebruik van de goederen houdt:

26 Cork Report, p. 278. De commissie noemt dit het doel van artikel 42 Property Act dat door artikel 238/339 IA
vervangen moest worden. De commissie stelt niet expliciet dat het doel van artikel 42 Property Act en artikel
238/339 IA hetzelfde zouden moeten zijn. De commissie lijkt het doel zelf echter nergens in twijfel te trekken
en ook als leidend te beschouwen voor artikel 238/339 IA. Armour, Transactions at an Undervalue, p. 41, stelt
zonder enig voorbehoud dat de commissie Cork de hier aangehaalde passage als doel van artikel 339/238 IA
ziet. 

27 De commissie Cork overweegt, nadat zij haar aanbevelingen ten aanzien van transactions at an undervalue
(daar nog gifts and other voluntary dispositions) heeft verwoord, als volgt (Cork Report, p. 281): ‘It has been
presented to us that any new statutory provision should apply to corporate debtors as well as individuals. We
are not wholly convinced that this is essential, since in almost every case a transaction liable to be challenged
under these provisions would, in the case of a body corporate, be ultra vires and void against the liquidator, as
well as constituting a probable misfeasance on the part of the directors responsible. However, such an exten-
sion of the section might in occasional circumstances prove useful to a liquidator seeking to challenge trans-
actions between companies in the same group, and accordingly we recommend the adoption of this proposal.’
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‘The existence of a period during which transactions at an undervalue are
chargeable retrospectively …. is a safeguard to prevent a person entering into
business from, in effect, giving away his personal assets in a way that ensures
he still has the use of them in case the business goes badly and he subsequently
becomes bankrupt.’28

De literatuur kent de motivering gegeven door de Under-Secretary of State slechts
beperkt verklarende waarde toe.29 Voor zover sprake is van insolventie van een
rechtspersoon, speelt de door de Under-Secretary of State gesignaleerde proble-
matiek in beginsel ook niet.30 In geval van formele insolventie wordt de rechts-
persoon beheerd en in de regel vereffend door de bewindvoerder, hetgeen het
einde van de schuldenaar betekent. Het is in die context dan ook weinig zinvol is
om over de belangen van de schuldenaar na insolventverklaring te spreken.

Hoewel het Cork Report wel enige houvast biedt bij het bepalen van het doel van
artikel 238/339 IA, wordt ook ten aanzien van de motivering door de commissie
Cork in de literatuur onderkend dat het slechts een beperkt aantal gevallen waar-
op deze artikelen zien kan verklaren. Zo analyseert Armour dat artikel 238 IA (en
ook 339 IA) niet alleen van toepassing is op enkel die gevallen waarbij de weder-
partij in een bepaalde nauwe relatie met de schuldenaar staat, zoals the debtor’s
family of in geval van een rechtspersoon associates, maar eenvoudigweg op elke
mogelijke wederpartij die een goed verkrijgt ver onder de marktwaarde.31

Armour beziet vervolgens welke andere doelen artikel 238 IA nastreeft. Uit de
literatuur en wetsgeschiedenis destilleert hij drie mogelijke doelen: i) het voorko-
men van fraud, ii) het terugdraaien van ongerechtvaardigde verrijking en iii) het
bewaken van een pari passu verdeling (paritas creditorum). Ten aanzien van het
mogelijke doel van het tegengaan van fraud, merkt Armour op dat, hoewel dit doel
wel veel gevallen verklaart waarop artikel 238 IA van toepassing is, het artikel ook
van toepassing is op gevallen waarin van fraud geen sprake is. De commissie Cork
gaat er elders zelf ook vanuit dat voor de toepasselijkheid van artikel 238 IA
geenszins vereist is dat sprake is van fraud.32 In die zin kan de wens fraud te voor-

28 Official Report: House of Commons Standing Committee E 1984-85, Col 406 (overgenomen uit Armour
Transactions at an Undervalue, p. 41, 42).

29 Zie Armour, Transactions at an Undervalue, p. 42.
30 Hoewel de toelichting van de under secretary of state hier weinig verklarende waarde heeft, past deze toelich-

ting wel bij een verwant artikel, namelijk artikel 423 IA, transactions defrauding creditors. Bij de bespreking
van dit artikel in § 3.2.5 zal op deze passage teruggekomen worden.

31 Armour, Transactions at an Undervalue, p. 42.
32 Blijkens de toelichting van de commissie Cork dienen de artikelen 238 IA en 239 IA geheel geplaatst te wor-

den in de sleutel van het initiatief van de schuldenaar zelf. De commissie merkt het volgende op (Cork Report,
p. 275): ‘In the present chapter, we shall be concerned with transactions voluntarily initiated by the debtor him-
self. Such cases fall into two classes:
the disposal of assets by the debtor by way of gift or other voluntary disposition, including any disposition for
less than full consideration, even where there is no intent on the debtor to defraud creditors (see paragraphs
1221 to 1240 (deze paragrafen bevatten de concrete voorstellen van de commissie Cork ten aanzien van trans-
actions at an undervalue, welke later in 238 IA zijn opgenomen, RdW)); and 
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komen het bestaan en de werking van artikel 238 IA hooguit ten dele verklaren.
Ongerechtvaardigde verrijking biedt volgens Armour onvoldoende houvast,
omdat het geen richting biedt bij het bepalen wanneer sprake is van ongerecht-
vaardigde verrijking.33 Armour concludeert dan ook dat de werking van artikel
238 IA niet bevredigend verklaard kan worden door het streven fraud en onge-
rechtvaardigde verrijking tegen te gaan.

Aanmerkelijk kritischer is Armour tegen de gedachte dat artikel 238 IA als doel
zou hebben het bewaken van een pari passu verdeling. Armour verwerpt dit begin-
sel geheel als verklarend beginsel van artikel 238 IA. Het pari passu principle ziet
namelijk op de volgorde van de verdeling van het beschikbare actief. Artikel 238
IA ziet daarentegen op het voorkomen van het verdwijnen van vermogensbe-
standdelen. Dit onderscheid komt in enigszins andere bewoording terug in het
werk van Parry. Zij stelt dat een van de doelen van artikel 238 IA ‘pool maxima-
tion’ is.34 Kort samengevat, waar het pari passu beginsel ziet op de verdeling van
de taart, ziet artikel 238 IA op de omvang van de taart.35 Dit uitgangspunt is van
belang omdat het een verhelderend onderscheid creëert tussen de werking van
artikel 238 IA en 239 IA en duidelijk maakt dat het pari passu beginsel geen dra-
gend beginsel is van artikel 238 IA.36

Om toch de werking van artikel 238 IA te kunnen verklaren komt Armour met een
alternatief doel. Dit alternatieve doel heeft volgens Armour als belangrijkste
rechtvaardiging (principle justification37) van de werking van artikel 238 IA te
gelden. Armour stelt dat artikel 238 IA als doel zou hebben het redresseren van
handelingen van de schuldenaar verricht met ‘perverse beweegredenen’ (perverse
incentives).38 Armour benadert het doel van artikel 238 IA als een beperking van
de mogelijkheden om transacties aan te gaan die verliesgevend zijn voor de schul-
denaar, bezien vanuit de ‘verwachte waarde’ van de investering of de handeling.
Dit vergt enige toelichting.

the preferring of one creditor (or more than one) by paying to him the whole or part of his debt, or otherwise
treating him more favourably than other creditors of like degree; for example, by providing security or further
security for an existing debt, or by returning goods which have been delivered but not paid for, to the detriment
of the general body of creditors. (see paragraphs 1241 to 1277 (deze paragrafen bevatten de concrete
voorstellen van de commissie Cork ten aanzien van preferences, welke later in 239 IA zijn opgenomen, RdW)).’

33 Armour, Transactions at an Undervalue, p. 43.
34 R. Parry, Transaction Avoidance in Insolvencies, Oxford: Oxford University Press, reprint 2005, p. 18, 19.
35 Armour (Transactions at an Undervalue, p. 44) verwerpt het verdelingsprincipe van pari passu als verklaring

voor artikel 238 IA met de taart metafoor: ‘It (article 238, RdW) is concerned with the size of the pie, rather
than how it is divided up.’

36 Zie anders Van Dijck (De faillissementspauliana, revisie van een relict, p. 135) die ten onrechte het pari passu
beginsel als een verklarend beginsel van artikel 238 IA presenteert: ‘In het licht van het pari passu beginsel en
de beoogde versoepeling van de verschillende bepalingen is het aantasten van transactions at undervalue ver-
gaand vereenvoudigd.’

37 Zie volgende noot.
38 Armour (Transactions at an Undervalue, p. 41); ‘It will be shown that neither the legislative history, nor other

possible rationales such as the prevention of fraud, the reversal of unjust enrichment, and the maintenance of
the pari passu principle, provide a complete account of the section. This part will then argue that its principle
justification concerns the amelioration of perverse incentives in the period leading up to insolvency.’
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Armour analyseert welke ‘perverse beweegredenen’ het management van de
schuldenaar mogelijk kunnen bewegen een transactie met een negatieve verwachte
waarde aan te gaan. Hij geeft daarbij het volgende voorbeeld. Schuldenaar S Ltd
heeft aan activa £ 100 en aan schulden £ 150 en kan in twee projecten investeren.
Elk project vergt een inleg van £ 100, dus de waarde van het gehele actief. Project
A zal ofwel £ 90 opleveren ofwel £ 150. Beide scenario’s hebben dezelfde
waarschijnlijkheid zich te zullen verwezenlijken. De verwachte waarde van de
investering in project A is dus £ 120. De netto-waarde van investering A, afgezet
tegen de gevergde investering, is daarmee £ 20 positief. Project B heeft 10% kans
om te resulteren in een opbrengst van £ 500 en 90% kans om geheel te falen waar-
bij de opbrengst 0 zal zijn. De verwachte waarde van deze investering is daarmee
£ 50. De netto-waarde van investering B, afgezet tegen de gevergde investering, is
daarmee £ 50 negatief. Vanuit het perspectief van de aandeelhouders van S Ltd
dienen echter geheel andere waarden aan de investering te worden toegekend. De
verwachte waarde van investering A is nul, omdat, zelfs indien het positieve hoge
resultaat van £ 150 wordt behaald, dit geheel ten goede aan de schuldeisers komt
en niets voor de aandeelhouders overblijft. Als echter in project B wordt geïn-
vesteerd en daar het hoge resultaat wordt behaald, dan blijft voor de aandeelhou-
ders £ 350 over. Aangezien bij investering B een 10% kans bestaat op het hoge
resultaat, vertegenwoordigt dit voor de aandeelhouders een verwachte waarde van
£ 35. De aandeelhouders zullen dan ook voorstanders zijn van een investering in
project B. De verwachte waarde voor de schuldeisers van project B is echter
negatief. Armour spreekt hier over het gevaar dat de aandeelhouders verleid wor-
den ‘to bet the firm on high risk projects’.39 Armour concludeert:

‘Section 238 acts to reduce the likelihood of a corporate debtor being able to
enter into a transaction which is loss making in an expected-value sense. Such
a transaction would involve the company giving greater consideration of a
greater expected value than it receives. Where this is obvious at the point of
the transaction, then it would be subject to avoidance as a transaction at an
undervalue. Section 238 thus acts as a means of encouraging counterparties to
think twice before entering into such transactions where companies are in par-
lous financial health.’40

Het betoog van Armour maakt in de eerste plaats duidelijk dat, op het doel
genoemd in het Cork Report ter verklaring van de werking van artikel 238 IA, veel
valt af te dingen. Zijn alternatieve rechtvaardiging van artikel 238 IA, schiet ech-
ter, naar ik zou menen, over het doel heen. Bij schenkingen loont het nauwelijks
om veel aandacht te besteden aan de vraag of wel of niet sprake is geweest van
perverse incentives. Hier zal veeleer een hoofdrol zijn weggelegd voor het gege-
ven dat de verkrijger bij het intact laten van de schenking ongerechtvaardigd ver-

39 Armour, Transactions at an Undervalue, p. 46.
40 Armour, Transactions at an Undervalue, p. 47.
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rijkt wordt ten koste van de gezamenlijke schuldeisers. Het betoog van Armour is
echter van groot belang omdat het verhelderend werkt ten aanzien van het verkla-
ren van gedrag in de periode voor insolventie en het analyseren van welk gedrag
als onwenselijk wordt beschouwd. Het is op zijn beurt echter ook weer te abstract
om alle gevallen waar artikel 238 IA op ziet te verklaren.

Artikel 238 IA kent dan ook, zou ik menen, meerdere doelen waarbij de traditio-
nele gevallen veelal verklaard kunnen worden door het tegengaan van fraud en
ongedaanmaken van ongerechtvaardigde verrijking en een mengeling van deze
twee. Bij het analyseren van meer complexe en meer uitvoerig opgezette transac-
ties waarbij de schuldenaar ongewenste en vooral onevenwichtige risico’s neemt,
zal het kader als geschetst door Armour van belang kunnen zijn. Belangrijk is ten
slotte te onderkennen dat een bescherming van de paritas creditorum niet zelf een
doel is van artikel 238 IA.

3.2.1.2 Objectieve vereisten artikel 238 IA
Artikel 238 IA stelt voor een geslaagd beroep een aantal objectieve vereisten.
Vereist is ten eerste dat de schuldenaar in liquidation of administration verkeert.
Ten tweede, het meest karakteristieke element van artikel 238 IA, dient sprake te
zijn van een transactie om niet41 of een transactie met een significant waardever-
schil ten nadele van de schuldenaar. Ten derde dient de transactie binnen een
bepaalde periode voorafgaand aan de aanvang van formele insolventie te zijn ver-
richt. Ten vierde is vereist dat de schuldenaar ten tijde van de transactie of door de
transactie niet meer zijn schulden kon voldoen.42 Het vijfde vereiste, dat een uit-
zondering maakt voor het geval waarin de schuldenaar te goeder trouw handelde,
betreft een subjectief vereiste en wordt hieronder in § 3.2.1.3 besproken. Er geldt
voor toepasselijkheid van artikel 238 IA dus geen positief geformuleerd subjectief
criterium in de zin dat de schuldenaar en/of de wederpartij moet(en) hebben
gehandeld met de wetenschap of de intentie schuldeisers te benadelen.

Artikel 238 IA vereist een ‘transaction by the debtor’. Het begrip ‘transaction’
wordt slechts ten dele nader geduid in de Insolvency Act 1986. Artikel 426 IA
bepaalt het volgende ten aanzien van de reikwijdte van transactions:

‘transaction’ includes a gift, agreement or arrangement, and references to
entering into a transaction shall be construed accordingly.

41 Het vereiste dat er sprake is van een transaction at an undervalue wordt verder ingevuld in artikel 238 lid 4 IA
sub a en sub b. Artikel 238 lid 4 sub a IA noemt twee gevallen; namelijk dat het een gift betreft of dat er geen
tegenprestatie tegenover staat. Hier wordt dus een onderscheid aangebracht tussen giften enerzijds en presta-
ties waar geen prestatie tegenover staat (against no consideration) anderzijds. Het kwijtschelden van een schuld
is bijvoorbeeld wel een prestatie waar geen prestatie tegenover staat, maar geen gift. Zie Parry, Transaction
Avoidance in Insolvencies, p. 74.

42 Een uitzondering geldt indien de transactie wordt verricht hangende de aanvraag.
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Hoewel rechters in toenemende mate bereid zijn om het begrip transactie een
ruime werking te geven, wordt niet eenvoudigweg elke vermogensverschuiving
onder het begrip gebracht.43 Onder het Engelse recht is ook44 de vraag opgekomen
in hoeverre meerdere transacties tezamen genomen kunnen worden om tot het
oordeel te komen dat aan de criteria van een aantastingsgrond is voldaan. Ook
onder het Engelse recht bestaat bereidheid om verscheidende transacties bij de
beoordeling samen te voegen. Zie rechter Hart in Defra v. Freakins:

‘If the reason behind the linkage of two or more transactions is to achieve by
that means the object which the section is designed to frustrate, that may in
itself in my judgment be a justification for treating them as one composite
arrangement for the purpose of the section.’45

Artikel 238 lid 4 sub b IA biedt de mogelijkheid om transacties aan te tasten waar
wel een tegenprestatie tegenover staat, maar de waarde van deze tegenprestatie
‘significant minder’ is dan de prestatie van de schuldenaar. De vergelijking van de
waarde van de prestaties dient te geschieden vanuit het standpunt van de schulde-
naar.46 Het gaat er dus om dat vanuit de optiek van de schuldenaar de prestatie die
geleverd werd significant meer waard is dan de ontvangen prestatie. Wanneer
sprake is van ‘significant minder’ wordt niet nader ingevuld.47 Bailey en Groves
gaan ervan uit dat de vraag of sprake is van significantly less zich niet eenvoudig
in algemene termen laat vangen en dat de vraag per geval bezien moet worden.48

De vraag of de prestatie marktconform is, is echter niet alles bepalend voor de
vraag of al dan niet sprake is van an undervalue. In Agricultural Mortgage
Corporation plc. v Woodward,49 betrof de vraag of ‘the grant of a tenancy’ wel of

43 Zie voor gevallen waarin geen transaction werd aangenomen, Bailey en Groves, Corporate Insolvency, p. 936.
Zij noemen hier het geval van een aanwijzing onder een verzekeringspolis (Clarkson v. Clarkson [1994] BCC
921, 926) en de afzondering van een bedrag door het storten op een aparte rekening waardoor een trust werd
gecreëerd Re Lewis’s of Leicester Ltd [1995] 1 BCLC 428, 439. Artikel 238 IA spreekt van het verrichten van
een transactie en het doen van een gift. Het actieve taalgebruik lijkt geen ruimte te bieden voor toepasselijk-
heid van artikel 238 IA op zuiver nalaten (mere acquiescence). Zie in deze zin Bailey en Groves, Corporate
Insolvency, p. 937.

44 Zie voor deze vraag naar Nederlands recht hoofdstuk 4 (§ 4.2.1.2.1).
45 Hart J. in Defra v. Freakins [2004] EWHC 2735 (Ch), [2005] BPIR 292. Dit was een beslissing ten aanzien van

de toepasselijkheid van artikel 423 IA (transactions defrauding creditors), maar er lijken geen gronden te
bestaan om de redenering niet tevens van toepassing te achten op artikel 238 IA. Zie hierover ook Bailey en
Groves, Corporate Insolvency, p. 936: ‘This was a IA 1986, s 423 case, but the principle must be equally appli-
cable to IA 1986, s 238.’

46 Zie Millet J in Re MC Bacon [1990] BCC 78): ‘It requires a comparison to be made between the value obtai-
ned by the company for the transaction and the value of the consideration provided by the company. Both valu-
es must be measurable in money or money’s worth and both must be considered from the company’s point of
view.’ Zie hierover Armour, Transactions at an Undervalue, p. 38 en 68 e.v.

47 Armour (Transactions at an Undervalue, p. 68) meent, met verwijzing naar National Westminster Bank plc v
Jones [2001] 1 BCLC 98, dat in het algemeen een discrepantie van meer dan 15% als significant zal gelden.
Hier ontving de verkoper een bedrag dat 15,5% lager was dan de marktwaarde.

48 Zie in deze zin, Bailey en Groves, Corporate Insolvency, p. 940: ‘No clear guidance has yet emerged as to what
constitutes significance for these purposes, and while courts will doubtless use indicative expressions of a gen-
eral nature from time to time, the dividing line between “less” and “significantly less” in any individual case
will depend substantially on the circumstances of that case.’

49 Agricultural Mortgage Corporation plc. v Woodward [1994] BCC 688.
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niet een transaction at an undervalue vormde. Hier had een man zijn vrouw een
tenancy over de boerderij waar hij werkte en zij gezamenlijk woonden gegeven.
De vrouw betaalde hiervoor de marktwaarde. Het gevolg was echter dat de exe-
cutiewaarde van de boerderij daalde van £ 1 miljoen naar £ 500.000. In eerste aan-
leg werd geoordeeld dat geen sprake was van een transactie met een waardever-
schil. In hoger beroep werd echter geoordeeld dat wel degelijk sprake was van een
waardeverschil, nu de vrouw de executiewaarde als het ware had gegijzeld
(‘placed in a ransom position’).50

Het bepalen of sprake is van een waardediscrepantie dient in geld te geschieden51

en de waarde van prestaties over en weer dient daarbij ex tunc te worden vastge-
steld.52 De meeste voorbeelden van transactions at an undervalue genoemd in de
literatuur liggen voor de hand. Zo worden naast de verkoop voor een te laag
bedrag en de koop voor een te hoog bedrag, genoemd ongunstige huur/verhuur-
overeenkomsten, ongunstige dienstenovereenkomsten.53 Ten aanzien van een vier-
tal typen van handelingen komt echter de vraag op of deze onder het bereik van
artikel 238 IA komen, en zo ja, hoe deze ingepast dienen te worden. Dit betreffen
de gevallen van i) het verstrekken van zekerheden voor eigen schulden, ii) inbe-
talinggeving om schulden te voldoen, iii) transacties tegen een ‘arm’s length
price’ waarbij de opbrengst niet voor de schuldeisers aanwezig is en iv) ‘over het
graf-rechtshandelingen’.

i) Het verstrekken van zekerheden voor eigen schulden: een gevolg van het uit-
gangspunt dat de prestaties over en weer op geld gewaardeerd dienen te worden is
dat het verschaffen van een zekerheidsrecht voor eigen schulden in beginsel niet
onder artikel 238 IA valt. Een zekerheidsrecht beperkt, bezien vanuit de schulde-
naar, slechts de vrije beschikkingsbevoegdheid. In Re MC Bacon Ltd, werd dit
geacht niet op geld waardeerbaar te zijn.54 Millet overwoog daartoe het volgende:

50 Agricultural Mortgage Corporation plc. v Woodward [1994] BCC 688. ‘If the tenancy was effective, the plain-
tiff would have had to negotiate with and no doubt pay a high price to her before it could obtain vacant pos-
session of the farm and sell it (…).’ Zie over deze zaak Keay en Walton, Insolvency Law, p. 552 en zie over
deze ransom-gevallen meer algemeen Armour, Transactions at an Undervalue, p. 74, 75.

51 Zie expliciet artikel 238 lid 4 sub b IA.
52 Zie expliciet Doyle v Saville [2002] BPIR 947. Zier hierover ook Bailey en Groves, Corporate Insolvency, p.

942. Zie over de relevantie van ex post gebeurtenissen, R.J. Mokal, Corporate Insolvency Law, Theory and
Application, Oxford: Oxford University Press 2005, p. 323-326 met een bespreking van Phillips v. Brewin
Dolphin Bell Lawrie [2001] 1 WLR 143 en Reid v. Ramlort (ook bekend als Re Thoars (deceased)), [2003] WL
22656622.

53 Zie Goode, Principles of Corporate Insolvency Law, p. 419.
54 Zie Millet J in Re MC Bacon, [1990] BCLC 324, 340-341. Zie over de problematiek ook Goode, Principles of

Corporate Insolvency Law, p. 436 e.v.. Zie voor recentere rechtspraak over deze problematiek Parker JJ in Re
Treharne v Brabon, [2001] 1 BCLC 11, 36. Zie kritisch Arden LJ in Re Nurkowski, [2006] BCC 646 (ook wel
bekend als Hill v Spread Trustee Co Ltd) en naar aanleiding van deze zaak ook kritisch ten aanzien van de
uitkomst en de vraag in hoeverre MC Bacon categorisch in de weg staat aan het aannemen dat de creatie van
een zekerheidsrecht nimmer een transaction at an undervalue zou kunnen zijn, R. Stubbs, ‘Section 423 of the
Insolvency Act in practice’, Insolvency Intelligence 2008, p. 19-21. Zij meent dat er in bijzondere omstandighe-
den mogelijk toch geoordeeld zou kunnen worden dat de creatie van een zekerheidsrecht een transaction at an
undervalue zou vormen: ‘In the light of these observations, it should not be assumed that the analysis of Millett
J. in MC Bacon necessarily remains good law. In some circumstances, the granting of security in respect 
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‘In my judgment, the applicant’s claim to characterise the granting of the
bank’s debenture as a transaction at an undervalue is misconceived. The mere
creation of a security over a company’s assets does not deplete them and does
not come within the paragraph. By charging its assets the company appropri-
ates them to meet the liabilities due to the secured creditor and adversely
affects the rights of other creditors in the event of insolvency. But it does not
deplete its assets or diminish their value. It retains the right to redeem and the
right to sell or remortgage the charged assets. All it loses is the ability to apply
the proceeds otherwise than in satisfaction of the secured debt. That is not
something capable of valuation in monetary terms and is not customarily dis-
posed of for value.’

Het verstrekken van zekerheden voor eigen schulden is daarmee enkel aantastbaar
op grond van artikel 239 IA (en mogelijk artikel 245 IA) en niet tevens op grond
van artikel 238 IA.

ii) Inbetalinggeving om schulden te voldoen: geconfronteerd met zijn naderende
formele insolventie en bij gebrek aan liquide middelen, kan de schuldenaar zijn
schuld voldoen door een goed over te dragen. Onder het Engelse recht zullen deze
transacties in de regel onder artikel 239 IA (preferences) gebracht worden. Artikel
239 IA kent echter relatief korte relevante periodes, zodat het van belang is te
bezien of deze transacties ook onder artikel 238 IA gebracht kunnen worden. Dit
zal slechts het geval zijn indien niet enkel sprake is van een inbetalinggeving,
maar wanneer het goed dat wordt overgedragen ter delging van de schuld, een sig-
nificant hogere waarde vertegenwoordigt dan de schuld.55 Artikel 238 IA kan
daarmee ook van toepassing zijn bij inbetalinggeving. Dit zal echter niet het geval
zijn indien de waarde van de prestatie correspondeert met de hoogte van de
schuld.56

of existing indebtedness may constitute a transaction at an undervalue.’ Het betrof in Re Nurkowski echter een
samenstel van vele transacties waarvan een onderdeel was dat een zekerheidsrecht werd gecreëerd. De samen-
vatting vermeldt het volgende: ‘The appellant trustees (T) appealed against the decision ([2005] EWHC 336
(Ch), [2005] B.P.I.R. 842) that a settlement, of which T were the trustees, two legal charges and an assignment
in their favour of a loan account constituted transactions within the Insolvency Act 1986 s. 423(3). The settle-
ment had been created by the owner (N) of two fields, which adjoined a development site, in favour of his infant
daughter. N had gifted one of the fields into the settlement just before planning permission was given for the
adjacent land. A few months later the fields had been sold for Bt2 million. When the field was gifted to the set-
tlement N had told the Revenue that it was worth only Bt35,000. The Revenue did not accept that valuation and
later compromised its claim against N for Bt160,000. After receiving the sale consideration T had lent most of
it back to N in return for charges in T’s favour and the assignment of sums due to N on his loan account with
a company. N could not pay the capital gains tax arising on the sale of the land and had been made bankrupt
on the Revenue’s petition. N’s trustee in bankruptcy (H) applied for relief under the Insolvency Act 1986 s. 423
in respect of the settlement and the charges and assignment.’ Een enkelvoudige zekerheidsverschaffing voor
een eigen bestaande schuld, valt gewoon buiten het bereik van artikel 238 IA.

55 Zie over deze ‘acceptance of assets in lieu of payment’, Parry, Transaction Avoidance in Insolvencies, p. 77.
56 Goode, Principles of Corporate Insolvency Law, p. 419: ‘The company enters into a transaction at an under-

value where it (…) 6) allows an asset to be retained by the other party in satisfaction of a claim against the
company which is significantly less than the value of the asset or takes an asset in satisfaction of a claim which
is significantly more than the value of the asset.’
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iii) Transacties tegen een ‘arm’s length price’ waarbij de opbrengst niet voor de
schuldeisers aanwezig is: de vraag is of transacties met arm’s length prices, welke
opbrengst vervolgens niet beschikbaar blijkt te zijn voor de schuldeisers, onder
artikel 238 IA vallen. Men kan hier denken aan transacties waarbij de wederpartij
weliswaar de marktprijs betaalt, maar het gehele doel van de transactie is om goe-
deren liquide te maken, zodat de schuldenaar een specifieke, mogelijk gerelateer-
de, schuldeiser kan betalen. In hoofdstuk 2 is gezien dat volgens de Duitse parle-
mentaire geschiedenis dergelijke gevallen ook onder artikel 133 InsO kunnen val-
len.57 Dergelijke transacties zijn echter niet aantastbaar op grond van artikel 238
IA. Mogelijk zou over de band van een zogenoemde constructive trust hier een
remedie verkregen kunnen worden.58 Artikel 238 IA ziet op transaction at an
undervalue en daar is hier geen sprake van. Om vast te stellen of een transactie al
dan niet heeft te gelden als aangegaan at an undervalue dient bezien te worden in
hoeverre de schuldenaar zelf een gelijkwaardige tegenprestatie heeft ontvangen en
niet of de gezamenlijke schuldeisers uiteindelijk voordeel of mogelijk nadeel bij
deze transactie hebben gehad.59 Meer in het algemeen is het een uitgangspunt van
transaction avoidance in insolvencies dat er slechts ruimte is voor het inroepen
van een van de bepalingen voor zover de wederpartij een voordeel heeft gekregen.
Een ander beletsel voor toepasselijkheid van artikel 238 IA zou zijn dat de ver-
koop aan de wederpartij en de daaropvolgende betaling door de schuldenaar aan
een derde als één transactie zou moeten worden beoordeeld. Hierboven is reeds
kort aangegeven dat het Engelse recht wel bereid is om een aantal transacties
samen als één transactie in de zin van artikel 238 IA te beschouwen. Het Engelse
recht lijkt hier echter terughoudend te zijn indien bij de verschillende transacties
andere partijen betrokken zijn.60 De situatie zal waarschijnlijk anders liggen

57 Zie hoofdstuk 2 (§ 2.2.4.2).
58 Zie ten aanzien van de constructive trust algemeen, Uniken Venema en Zwalve, Common Law & Civil Law, p.

324: ‘Equity is altijd het instrument geweest dat als ultimum remedium kan worden ingezet tegen personen die
een kwaad geweten hebben. Zo kan er een “constructive trust” worden aangenomen met betrekking tot goe-
deren waarbij anderen dan de gerechtigde een belang hebben dat niet “at law” wordt erkend.’ Zie voor een
geval waarin het vermogen van de schuldenaar werd beschermd middels een constructive trust, Aveling Barford
Ltd v Perion [1989] BCLC 626, 633. Zie hierover Bailey en Groves, Corporate Insolvency, p. 930: ‘Where the
company sold a property at an undervalue to the defendant for the purpose of enabling the company’s benefi-
cial owner to obtain an improper return of capital, the sale could not be a genuine exercise of the company’s
power to sell its property and, as the defendant was aware of the relevant facts, it was liable as a constructive
trustee.’ In dit geval was er dus nog wel sprake van een transactie met een waardeverschil, maar de construc-
tive trust lijkt ook gehanteerd te kunnen worden in gevallen waarin de wederpartij, hoewel deze een markt-
conforme prestatie levert, meewerkt aan een onbehoorlijke opzet.

59 Zie Parry, Transaction Avoidance in Insolvencies, p. 93: ‘The key issue is therefore whether the debtor benefi-
ted sufficiently from the transaction: in this respect the sections (artikel 238 en 339 IA, RdW) may be contras-
ted with sections 127 and 284 where, it will be recalled, that benefit to the creditors as a whole was necessary
for a valid transaction.’

60 Zie Armour, Transactions at an Undervalue, p. 63-64: ‘The courts will be loath to recharacterise a series of
seemingly linked steps as a single transaction where different parties have been involved in some of the steps.’
Een aantal pagina’s verder (p. 64-67) bespreekt Armour de mogelijke toepasselijkheid van artikel 238 IA op
Management Buy Outs. Hier toont hij zich wel voorstander van toepasselijkheid van artikel 238 IA ook al
dienen daarbij verschillende transacties, waarbij andere partijen betrokken zijn, samen genomen te worden.
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indien onderdeel van de transactie is dat de koper rechtstreeks aan een derde
betaalt.61

iv) ‘Over het graf-rechtshandelingen’: artikel 238 IA biedt geen bescherming
tegen afspraken waarmee de schuldenaar over zijn graf tracht te regeren. Met over
het graf regeren wordt gedoeld op afspraken die enkel en alleen beogen te werken
in geval van formele insolventie, zoals aanspraken die pas ontstaan of aanzienlijk
vermeerderen, met de insolventie van de schuldenaar. Artikel 238 IA biedt hier-
voor in de regel geen toetsingskader. Het artikel ziet immers enkel op rechtshan-
delingen die zijn verricht in de twee jaren voorafgaand aan de formele insolvent-
verklaring en op een moment waarop de schuldenaar reeds materieel insolvent
was of met het verrichten van de transactie werd. Slechts in uitzonderingssituaties
zullen dergelijke afspraken stuklopen op artikel 238 IA. Het relevante toetsings-
kader voor dergelijke afspraken dient in de common law gevonden te worden.
Onder omstandigheden kunnen zulke afspraken buiten werking gesteld worden als
in strijd met het fixatiebeginsel of de pari passu rule of distribution.62 Zie hierover
§ 3.2.6 hieronder.

Tot zover de bespreking van de vier typen van gevallen en hun inpassing in arti-
kel 238 IA.

Artikel 238 IA stelt dat de transactie op een ‘relevant moment’ (relevant time)
moet zijn verricht.63 Wat een relevant moment is, moet men vaststellen door arti-
kel 238 IA in samenhang met artikel 240 IA te lezen. De opbouw van artikel 238
jo. artikel 240 IA is gecompliceerd, vooral omdat al naar gelang het tijdstip waar-
op de transactie plaatsvindt nog weer een nader vereiste wordt gesteld ten aanzien
van de financiële toestand van de schuldenaar. Enigszins verwarrend wordt het
vereiste van het moment van het verrichten van de transactie en het vereiste ten
aanzien van de financiële toestand van de schuldenaar, samen onder één overkoe-
pelend vereiste gebracht, namelijk dat de transactie ‘at a relevant time’ moet zijn
verricht. Dit leidt tot het volgende beeld: Een transactie met een significant waar-
deverschil is aantastbaar indien deze is verricht binnen twee jaren64 voor de aan-
vang van de insolventie (onset of insolvency)65 én de schuldenaar toen reeds niet

61 Zie Pena v Coyne [2004] EWHC 2684 (Ch), [2004] 2 BCLC 703. Zie hierover Bailey en Groves, Corporate
Insolvency, p. 937: ‘Where a director caused the company to sell an asset to another company controlled by
him and part of the purchase consideration was the satisfying of the director’s loan account, the fact that the
company was insolvent and likely shortly to enter an insolvent liquidation in which the director could only
expect a small dividend on his loan account should be taken into account when considering the consideration
provided to the company.’

62 British Eagle International Air Lines ltd v Compagnie National France [1975] 1 WLR 758, HL. Zie § 3.2.6
hieronder.

63 Indien de transactie buiten de relevante periode wordt verricht, kan mogelijk nog een beroep worden gedaan op
artikel 423 IA (transactions defrauding creditors), zie § 3.2.5 hieronder.

64 Artikel 240 lid 1 sub a IA. In geval van een persoonlijk faillissement (bankruptcy) is deze periode op grond
van artikel 341 IA aanzienlijk langer, namelijk 5 jaren.

65 Onset of insolvency is een gecompliceerd begrip. Het belangrijkste hier is dat er in elk geval sprake is van onset
of insolvency zodra een aanvraag tot het toepassen van een administration procedure of een aanvraag voor win-
ding up aanhangig is gemaakt. Zie verder artikel 240 lid 3 IA.

140 Engels recht



meer in staat was om zijn schulden te voldoen als bepaald in artikel 123 IA,66 of
door de transactie in deze staat kwam te verkeren.67 Aan dit tweede vereiste wordt
vermoed te zijn voldaan indien de wederpartij een gerelateerde partij in de zin van
artikel 249 IA is.68 Indien de transactie met een significant waardeverschil binnen
twee jaren voor de aanvang van insolventie wordt gesloten met een gerelateerde
wederpartij is het aan deze wederpartij om aan te tonen dat de schuldenaar ten
tijde van het verrichten van de transactie nog in staat was zijn schulden te voldoen
en dat dit niet anders werd door het verrichten van de transactie. Anders dan het
geval is bij de toepassing van artikel 239 IA (zie § 3.2.2.2), is de relevante perio-
de in geval van gerelateerde personen hetzelfde als voor niet gerelateerde perso-
nen. De verbondenheid met de schuldenaar wordt dus enkel verdisconteerd door
de presumptie van insolventie.69 Artikel 240 lid 1 IA bepaalt nog dat een transac-
tie met een significant waardeverschil aantastbaar is, indien deze is verricht han-
gende de aanvraag tot insolventverklaring (artikel 240 lid 1 sub c IA). Hier wor-
den geen nadere eisen gesteld aan de financiële toestand van de schuldenaar.

Het is mogelijk dat een transactie aantastbaar is zowel op grond van artikel 238 IA
als op grond van andere bepalingen. Artikel 244 lid 5 IA bepaalt met zoveel woor-
den dat de bepalingen ten aanzien van extortionate credit transactions70 en trans-
actions at an undervalue naast elkaar toepasselijk kunnen zijn. Hetzelfde wordt
aangenomen indien een handeling zowel binnen het bereik komt van artikel 238
IA als van artikel 239 IA. In dat laatste geval zal de bewindvoerder in de regel de
voorkeur geven aan een beroep op artikel 238 IA, omdat onder meer de toepasse-
lijke termijnen langer zijn en artikel 239 IA het lastig te bewijzen ‘desire to pre-
fer’ aan de zijde van de schuldenaar vereist.71

66 Artikel 123 IA bepaalt wanneer een schuldenaar niet meer in staat is zijn schulden te voldoen en voorziet alter-
natief in een balanstoets en een liquiditeitstoets. Artikel 123 IA kent ook nog een aantal andere gronden die
zeer specifiek zijn en van minder belang. Een schuldenaar verkeert in de onmogelijkheid om zijn schulden te
betalen als vereist in artikel 240 IA indien hij niet zijn schulden kan voldoen zodra deze opeisbaar worden
(liquiditeitstoets) of wanneer zijn passiva groter zijn dan zijn activa (balanstoets). Het betreft hier een toets ex
tunc, hetgeen logisch is omdat insolventie ex nunc met de insolventieprocedure gegeven zal zijn. Artikel 123
IA vergt expliciet dat de rechter bij het bepalen van de vraag of een schuldenaar nog in staat is om zijn schul-
den te voldoen, ook toekomstige en voorwaardelijke verplichtingen meeweegt.

67 Artikel 240 lid 2 IA.
68 Parry, Transaction Avoidance in Insolvencies, p. 100: ‘In the case of a connected party recovery will be assis-

ted by a rebuttable presumption that the company was cash flow insolvent.’
69 Als gerelateerde personen in de zin van artikel 238 en 240 IA kwalificeren een bestuurder en een schaduw

bestuurder (shadow director) en associates, evenals associates van bestuurders en schaduw bestuurders. Het
begrip associate heeft een zeer ruime betekenis. Artikel 535 IA bepaalt ten aanzien van de vraag wanneer een
vennootschap een associate is van een andere vennootschap het volgende: (6) A company is an associate of
another company - (a) if the same person has control of both, or a person has control of one and persons who
are his associates, or he and persons who are his associates, have control of the other, or (b) if a group of two
or more persons has control of each company, and the groups either consist of the same persons or could be
regarded as consisting of the same persons by treating (in one or more cases) a member of either group as
replaced by a person of whom he is an associate. Zie artikel 435 IA. Niet elke aandeelhouder telt hiermee als
een connected person.

70 Zie § 3.2.3.
71 Goode, Principles of Corporate Insolvency Law, p. 418. Zie over de verhouding 238 en 239 IA verder, Parry,

Transaction Avoidance in Insolvencies, p. 118.

Hoofdstuk 3 141



3.2.1.3 Subjectieve vereisten artikel 238 IA
Artikel 238 IA kent in lid 5 een subjectief element. Een transactie die voldoet aan
de hiervoor besproken objectieve vereisten, is namelijk niet aantastbaar indien de
schuldenaar de transactie subjectief te goeder trouw heeft gesloten om de onder-
neming voort te zetten (lid 5 sub a) én er tevens goede gronden waren om aan te
nemen dat de transactie positief zou uitwerken voor de schuldenaar (lid 5 sub b).
De bepaling in sub a bevat een overwegend subjectieve toets terwijl de bepaling
in sub b een objectivering aanbrengt. De toets in artikel 238 lid 5 IA is cumulatief
in de zin dat zowel aan het vereiste sub a als het vereiste sub b voldaan moet zijn.

Het is dus niet de bewindvoerder die moet stellen en bewijzen dat de schuldenaar
een bepaalde subjectieve gesteldheid heeft gehad. Het is aan de wederpartij om te
bewijzen dat de schuldenaar de transactie te goeder trouw heeft verricht.72 De
toets in lid 5 dient toegepast te worden tegen de achtergrond van de waardedis-
crepantie. Bij een grotere waardediscrepantie zullen dan ook zwaardere eisen aan
de goede trouw van de schuldenaar gesteld worden. In de literatuur wordt een aan-
tal voorbeelden genoemd van gevallen die aan de uitzondering zouden voldoen.
Dit betreffen onder andere de verkoop onder de waarde om snel liquide middelen
te genereren73 en ook schikkingen om verdere procedures te voorkomen. Ook bij
herstructureringen waarbij eenmalige verliezen genomen worden, kan lid 5 een rol
spelen. Lid 5 spreekt bewust van het doel van het voortzetten van de onderneming
(‘for the purpose of carrying on its business’), en niet van een beperkter ‘in de
normale uitoefening van het bedrijf ’ (‘in the ordinary course of business’) om
juist ook dergelijke gevallen binnen de uitzondering te brengen.74

Opvallend is dat artikel 238 IA geen enkele aandacht besteedt aan de subjectieve
gesteldheid van de wederpartij. Nu artikel 238 IA ziet op transacties met een
waardediscrepantie, zou men kunnen menen dat daarin ook een aanwijzing beslo-
ten ligt voor het ontbreken van goede trouw aan de zijde van de wederpartij.
Echter, indien de wederpartij een beroep doet op lid 5, gaat het er niet om dat de
goede trouw van de wederpartij komt vast te staan, maar slechts de goede trouw
van de schuldenaar; zowel in subjectieve als geobjectiveerde zin. Goode stelt ten
aanzien van de uitzondering in artikel 238 lid 5 IA over de relevantie van de goede
trouw van de wederpartij van de schuldenaar (‘the other party’):

‘The good faith of the other party is irrelevant.’75

72 Zie Fletcher, The Law of Insolvency, p. 831: ‘The onus is on the person who seeks to resist the making of an
order under section 238 to satisfy the court that all the requirements of subsection (5) were fulfilled with respect
to the transactions in question.’ Zie overeenkomstig Armour, Transactions at an Undervalue, p. 78.

73 Zie Parry, Transaction Avoidance in Insolvencies, p. 105: ‘Transactions which will be exempted under this pro-
vision include sales of assets at an undervalue in order to effect a quick sale and raise cash.’

74 Zie Armour, Transactions at an Undervalue, p. 78.
75 Goode, Principles of Corporate Insolvency Law, p. 440.
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De achtergrond van het ontbreken van aandacht voor de goede trouw van de
wederpartij kan gevonden worden in het Cork Report. Daarin wordt in het alge-
meen aangegeven dat ten aanzien van transaction avoidance een onderscheid76

gemaakt kan worden tussen gevallen waarin de debiteur het initiatief heeft geno-
men en gevallen waarin een bestaande crediteur het initiatief77 heeft genomen.
Door het indelen van de ‘transactions at an undervalue’ in de categorie van geval-
len waarin de schuldenaar het initiatief heeft genomen, lijkt men verder de positie
van de wederpartij meer algemeen als irrelevant te hebben beschouwd.

De vraag komt uiteraard op of het voorbijgaan aan subjectieve vereisten aan de
zijde van de wederpartij niet te veel afbreuk doet aan de rechtszekerheid en het
beginsel dat een gesloten overeenkomst in beginsel afdwingbaar dient te zijn. Een
belangrijke mitigerende factor hierbij is dat het werkingsgebied van artikel 238 IA
beperkt is tot die gevallen waarin sprake is van een significant waardeverschil.
Artikel 238 IA ziet dus niet eenvoudig op elke transactie die benadelend uitwerkt
in de insolventie van de schuldenaar, maar slechts op die gevallen waarin een sig-
nificant verschil in waarde in de prestaties over en weer bestaat. Transacties waar-
bij de wederpartij geen voordeel heeft vallen dan ook buiten de werking van arti-
kel 238 IA. In die zin is de transactie zelf reeds, zo niet verdacht, dan toch wel
opmerkelijk. Waarom immers zou een onderneming een handeling verrichten met
een significant waardeverschil?

Nu is hiermee niet gezegd dat in een procedure geen enkele ruimte is voor het
betrekken van de subjectieve gesteldheid van de wederpartij. De aangewezen
plaats daarvoor zal zijn bij het bepalen van de sanctie. Er is al op gewezen dat de
rechter onder artikel 238 IA (en ook artikel 239 IA) een zeer grote vrijheid heeft
bij het bepalen van de sanctie. Hem wordt de bevoegdheid gegeven ‘to make an
order as he sees fit for restoring the position to what it would have been if the com-
pany had not entered into that transaction’. Op dit punt kan de rechter eventuele
goede en kwade trouw van de wederpartij verdisconteren.78

76 Cork Report, p. 275: ‘There are two types of case. In the first, the transaction is one which the initiative is taken
by the creditor who, foreseeing the probable insolvency of his debtor, takes active steps to recover the debt or
otherwise improve his own position in that event, In the other, the initiative is taken by the debtor himself who,
in contemplation of his own imminent insolvency, seeks to preserve his assets for the benefit of his family and
friends or favoured creditors.’

77 Hier noemt het Cork Report de volgende gevallen en hun toetsingskader, p. 275: ‘Cases where the initiative is
taken by the creditor are dealt with by various statutory provisions which enable mortgages and charges cre-
ated over the insolvent’s property within a limited period before the insolvency to be set aside in certain cir-
cumstances: the assignment by a trader of his existing and future book debts to be set aside in the absence of
registration: and incomplete executions over the insolvent’s property to be rendered ineffective in an insolven-
cy.’

78 Zie bijvoorbeeld Goode (Principles of Corporate Insolvency Law, p. 425) ten aanzien van giften aan liefda-
digheid. ‘It is no defence that the charity received the money in good faith, nor even that it has spent it and
unalterably changed its position. But it is for the court to decide what order, if any, to make in the exercise of
its powers under section 238, and there seems no reason why the court should not be able to take all the cir-
cumstances into account, including the status and good faith of the recipient.’
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Om een oordeel te vormen over de vraag in hoeverre het Engelse recht te weinig
oog zou hebben voor de positie van de wederpartij, dienen tevens de gevolgen van
een geslaagd beroep op artikel 238 IA bezien te worden. Een veroordeling op
grond van artikel 238 IA hoeft geenszins ingrijpende gevolgen te hebben. In
beginsel wordt slechts de bevoordeling van de wederpartij ongedaan gemaakt.
Afhankelijk van de veroordeling zal de wederpartij dan een vordering krijgen op
de boedel of zal de veroordeling lager uitvallen. Indien de rechter oordeelt dat een
verkregen goed dient te worden overgedragen, dan zal de rechter in de regel de
boedel veroordelen tot een betaling van een bedrag ten belope van de wederpres-
tatie. Zie in deze zin Armour, die kennelijk meent dat het de voorkeur heeft om bij
de overdracht van een goed, het goed aan de boedel over te dragen:

‘Where an asset has been transferred at an undervalue the preferable order
will usually be one which (re)vests title to the asset in the company. Such an
order will be accompanied by a direction requiring the company to repay or
restore to the counterparty any money or asset received as consideration for
the transfer.’79

Indien de rechter meent dat het goed niet zelf hoeft te worden geretourneerd, maar
volstaan kan worden met de veroordeling tot betaling van een geldsom, dan zal de
veroordeling in de regel beperkt zijn tot het betalen van de waardediscrepantie.80

Zie in deze zin Parry, die kennelijk meent dat het de voorkeur heeft om bij de over-
dracht van een goed, niet het goed te retourneren, maar de wederpartij te veroor-
delen tot een betaling:

‘It should be noted that the most appropriate remedy where an asset has been
sold at an undervalue will generally not be the recovery of the asset itself. It
will tend to be more appropriate for the court to order that any deficit between
the value of the goods and the consideration given in exchange is to be made
up by the recipient.’81

Wel dient opgemerkt te worden dat de wet een rechter de mogelijkheid biedt de
wederpartij slechts een concurrente vordering te laten. Zie Parry ten aanzien van
de mogelijkheden indien de rechter niet de remedy kiest van een veroordeling tot
‘bijbetalen’, maar de wederpartij veroordeelt het goed aan de bewindvoerder af te
staan.

79 Armour, Transactions at an Undervalue, p. 85.
80 Zie in deze zin ook Armour, Transactions at an Undervalue, p. 85: ‘Where it is impossible to restore the ori-

ginal asset to the company, then the court will order the counterparty to pay a sum of money representing the
true value of the asset at the time of the transfer. (…). Again, account will be given for moneys paid to the com-
pany by the counterparty pursuant to the original transaction, and the court will allow this to be set off against
the counterparty’s restorative obligation.’

81 Parry, Transaction Avoidance in Insolvencies, p. 109.
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‘If recovery of the asset is ordered it is strongly arguable that account should
be taken of any consideration paid over by the person subject to the order.
Unfortunately the legislation only expressly provides a power for the court to
allow proof in winding up, which will tend to result in recovery of an amount
considerably less than the consideration provided. Arguably the discretion
given to the court under section 241 is wide enough to enable the court to make
it a condition of the order that the consideration provided by the defendant
should be returned to him, rather than giving the defendant a claim for the
amount in liquidation or bankruptcy.’82

In het geval dat de wederpartij wel wordt veroordeeld tot afgifte van het goed,
bestaat in het Engelse recht dus geen automatisme dat de wederpartij slechts dat
terugkrijgt dat wat nog identificeerbaar in de boedel is of waarvan vaststaat dat de
boedel daar nog mee is gebaat (zoals wel geldt in het Duitse en het Nederlandse
recht). De benadering die Engeland heeft gekozen is niet uniek en komt bijvoor-
beeld terug in het Amerikaanse recht. Zie hierover Clark:

‘Though it does not seem unduly harsh to ask an innocent transferee to dis-
gorge the amount by which he has beat the market when he paid less than fair
value for transferred property, given that the transferor’s innocent creditors
would otherwise lose that amount, to go further would be punitive and
unfair.’83

In het Engelse recht heeft de rechter zelfs de bevoegdheid om in het geheel geen
veroordeling uit te spreken.84 Dit is een heel ander systeem dan het Duitse en het
Nederlandse waarbij met de vernietiging van een overeenkomst, de wederpartij
slechts een boedelvordering heeft voor zover de boedel gebaat is, en voor het ove-
rige slechts een concurrente vordering verkrijgt. In de regel zal daarmee de ver-
krijger naar Duits en Nederlands recht wel worden gestraft.

3.2.2 Artikel 239 IA: Preferences

Artikel 239 IA voorziet in de mogelijkheid om een verbetering van de positie van
een individuele schuldeiser ten koste van het geheel van schuldeisers ongedaan te
maken. Artikel 239 IA ziet daarmee enkel op transacties waarbij de wederpartij
reeds voor de gewraakte transactie de hoedanigheid van schuldeiser heeft. Waar
artikel 238 IA ziet op transacties met in beginsel elke mogelijke wederpartij, heeft
artikel 239 IA daarmee ten aanzien van de mogelijke wederpartijen een veel
beperkter toepassingsgebied.

82 Parry, Transaction Avoidance in Insolvencies, p. 110.
83 R.C. Clark, ‘The duties of the corporate debtor to its creditors’, Harvard Law Review 1977, p. 516. 
84 Zie Parry, Transaction Avoidance in Insolvencies, p. 76.
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Artikel 239 IA bepaalt het volgende:

(1) This section applies as does section 238.
(2) Where the company has at a relevant time (defined in the next section)

given a preference to any person, the office-holder may apply to the court
for an order under this section. 

(3) Subject as follows, the court shall, on such an application, make such order
as it thinks fit for restoring the position to what it would have been if the
company had not given that preference.

(4) For the purposes of this section and section 241, a company gives a pref-
erence to a person if - 
(a) that person is one of the company’s creditors or a surety or guarantor

for any of the company’s debts or other liabilities, and 
(b) the company does anything or suffers anything to be done which (in

either case) has the effect of putting that person into that position
which, in the event of the company going into insolvent liquidation, will
be better than the position he would have been in if that thing had not
been done. 

(5) The court shall not make an order under this section in respect of a pref-
erence given to any person unless the company which gave the preference
was influenced in deciding to give it by a desire to produce in relation to
that person the effect mentioned in sub-section (4)(b).

(6) A company which has given a preference to a person connected with the
company (otherwise than by reason only of being its employee) at the time
the preference was given is presumed, unless the contrary shown, to have
been influenced in deciding to give it by such a desire as is mentioned in
subsection (5).

(7) The fact that something has been done in pursuance of the order of a court
does not, without more, prevent the doing or suffering of that thing from
constituting the giving of a preference.

3.2.2.1 Doel en rechtvaardiging van artikel 239 IA
Artikel 239 IA voorziet in de mogelijkheid om voldoeningen aan reeds bestaande
schuldeisers aan te tasten. Artikel 239 IA ziet op elke wijze waarop de positie van
een bestaande schuldeiser wordt verbeterd. Het artikel ziet daarmee zowel op de
overeengekomen voldoening, als op afwijkende wijzen van voldoening, zoals de
inbetalinggeving waar een betaling in geld is overeengekomen. Artikel 239 IA is
een typische insolventiebepaling die slechts van toepassing is indien de schulde-
naar formeel insolvent is. Er bestaat geen equivalent van artikel 239 IA buiten for-
mele insolventie. De mogelijkheid om ook het voldoen aan opeisbare verplichtin-
gen (debts lawfully owing by the debtor) aan te tasten rechtvaardigt de commissie
Cork met een beroep op de gelijkheid van schuldeisers, oftewel het pari passu
principle. De commissie Cork presenteert dit principe als de basis voor de rege-
ling ten aanzien van preferences:
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‘The justification for setting aside a disposition of the bankrupt’s assets made
shortly before his bankruptcy is that, by depleting his estate, it unfairly preju-
dices his creditors; and even where the disposition is in satisfaction of a debt
lawfully owing by the bankrupt, by altering the distribution of his estate it
makes a pari passu distribution among all the creditors impossible.’85

Het pari passu principle is een van de dragende principes van artikel 239 IA. Niet
vereist is dat tevens sprake is van fraud of kwaad opzet. Door afstand te nemen
van fraud en kwaad opzet breekt artikel 239 IA met het oude recht. De regels ten
aanzien van preferences stonden in het recht van voor de Insolvency Act 1986
bekend onder de naam ‘fraudulent preferences’. In het Cork Report wordt aange-
geven dat de schuldeiserbescherming niet langer gebaseerd dient te zijn op het
tegengaan van handelingen defrauding creditors. De commissie overweegt het
volgende:

‘Since the Act of 1883, it has been irrelevant whether or not the creditor
alleged to have been “fraudulently preferred” knew or suspected that this was
the case; so that the element of fraud, if present at all, refers exclusively to the
state of mind of the debtor himself or, in the case of an insolvent company, to
the state of mind of those of its directors who made the relevant decision to
“prefer” the creditor in question. Even in relation to their state of mind, how-
ever, the word “fraudulent” is inappropriate. In some cases there can undoubt-
edly be seen to have been an element of conscious and unfair discrimination
between creditors, “having a taint and in extreme cases, much more than a
taint, of dishonesty” (per Lord Greene M.R. in Re Kushler Ltd [1943] Ch.
248). In many cases, however, transactions designed to prefer particular cred-
itors have been inspired by motives which, according to ordinary notions,
would not be thought to be deserving of moral censure.’86

Hoewel dus ook het recht van voor de Insolvency Act 1986 geen waarde toekende
aan de subjectieve gesteldheid van de wederpartij, meent de commissie Cork, blij-
kens een latere passage, opvallend genoeg wel dat ook ten aanzien van de positie
van de wederpartij het van belang is om geheel afstand te nemen van de gedach-
te dat sprake zou moeten zijn van fraud. De argumenten die de commissie daar-
voor geeft zijn van belang omdat deze duidelijk maken dat het recht ten aanzien
van preferences, en mijns inziens meer algemeen ten aanzien van transaction
avoidance, faillissementspauliana en Insolvenzanfechtung, in zijn werking
beperkt kan worden door onnodige en verkeerde connotaties van fraude en straf-
rechtelijk laakbaar handelen.

85 Cork Report, p. 275, 276.
86 Cork Report, p. 283.
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‘In our view the word ‘fraudulent’ in this context is inaccurate and misleading,
and we are satisfied that its use has unfortunate consequences. We believe that
many creditors who have been unfairly preferred, and who would otherwise
readily agree to repay moneys paid to them shortly before the bankruptcy, may
be reluctant to do so when they mistakenly suppose to be a charge of fraud
against them is involved. We recommend that in future the word “fraudulent”
should no longer be used in this context and that it should be replaced by the
word “voidable”.’87

Het doel van de regeling is dus in de eerste plaats de bewaking van een pari passu
verdeling. Preciezer is het uiteraard te spreken van de wettelijke rangorde van
schuldeisers. Onder het Engelse recht zijn de toegestane uitzonderingen op een
pari passu verdeling dermate talrijk, dat ook daar de gelijkheid van de concur-
rente crediteuren, een gelijkheid die er uit bestaat dat deze in de regel niets krij-
gen. Het gaat erom die handelingen ongedaan te maken waarbij de schuldeiser
voor zijn rang betaald krijgt, of meer betaald krijgt dan waarop hij in een insol-
ventiescenario recht zou hebben.

De commissie Cork besteedt ook veel aandacht aan de vraag of in de nieuwe
Insolvency Act wel of niet een subjectief element aan de zijde van de schuldenaar
gehanteerd dient te worden (zoals bijvoorbeeld niet het geval is in Amerika,
Australië en onder omstandigheden in Duitsland88). De commissie wenst vast te
houden aan een subjectief criterium zijdens de schuldenaar gericht op de bevoor-
deling van de schuldeiser, aangezien dit kennelijk volgens de commissie uiteinde-
lijk de rechtvaardiging van het ingrijpen vormt.

‘The advantage of the Australian solution is that it dispenses with a difficult
and unsatisfactory inquiry; its disadvantage is that it obscures what in the view
of the majority of the Committee is the true principle on which such payments
ought to be recoverable.’89

‘The true principle’ is kennelijk het terugdraaien van transacties verricht in de
wens om familie en gerelateerde personen te behoeden voor de nadelige gevolgen
van een eigen insolventie.90 De commissie houdt dan ook vast aan het vereiste dat
aan de zijde van de schuldenaar de wens moet hebben bestaan een bepaalde
schuldeiser boven de andere te bevoordelen.

87 Cork Report, p. 283.
88 Zoals in hoofdstuk 2 (in § 2.2.2) is gezien, is een zogenoemde incongruente voldoening in de maand voor de

aanvraag tot insolventverklaring zonder meer aantastbaar en wordt geen subjectief vereiste aan de zijde van de
schuldenaar of de wederpartij gesteld.

89 Cork Report, p. 285.
90 Cork Report, p. 285: ‘It is one thing for the law to permit the recovery of payments made by the debtor to his

own family or associates in order to preserve them at least from his own impeding ruin. It is quite another to
permit recovery of all payments made after the debtor has become insolvent, excepting only the creditor who
had no reason to suspect that the debtor was insolvent.’ Zie overeenkomstig Parry (Transaction Avoidance in
Insolvencies, p. 124), die echter ten onrechte spreekt over ‘family and friends’.
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Gecompliceerd is de inpassing in artikel 239 IA van de schuldenaar die actiever
en mogelijk agressiever dan de andere schuldeisers op betaling aandringt en ver-
krijgt. Dit is volgens de commissie niet gewoon een van de gevallen die kwalifi-
ceren als een preference en die tot discussie aanleiding kunnen geven, maar deze
gevallen vormen volgens de commissie Cork een principiële scheidslijn binnen
het leerstuk van preferences. Immers, ook indien men zou werken met een vaste
verdachte periode, zou men, althans volgens de commissie Cork, normale be-
talingen verricht binnen de normale bedrijfsvoering en ontvangen door een weder-
partij te goeder trouw, buiten schot willen laten (zie voor een dergelijke uitzonde-
ring voor ‘ordinary business transactions’ hieronder § 3.2.2.4 ten aanzien van de
Amerikaanse preference regel). Het principiële onderscheid tussen een test waar-
bij in beginsel alle betalingen na een bepaald moment aantastbaar zijn, behoudens
uitzonderingen voor ordinary business transactions, en een benadering waarbij de
wens tot bevoordeling als toets wordt gehanteerd, is volgens de commissie Cork,
het geval waarbij de wederpartij-schuldeiser druk uitoefent en betaald krijgt. De
commissie Cork zegt hierover het volgende:

‘The majority of the Committee have therefore reached the conclusion that the
requirement of an intention to prefer should be retained, and that genuine pres-
sure by the creditor should continue to afford a defence. Their reason for
reaching this conclusion are as follows:
a) The law should not lightly permit the recovery of payments made in dis-

charge of lawful debts properly due when the payment was made, particu-
larly since the creditor may well have used the money to pay his own cred-
itors. Such payments should be recoverable only if really improper.

b) The creditor who is active to obtain payment of his own debt ought in prin-
ciple to be allowed to retain the fruits of his diligence. He ought not to be
made to refund them for the benefit of others who were less diligent.

c) Creditors who delay taking steps to obtain payments of their own debts,
whether by commencing insolvency proceedings or otherwise, take the
obvious risk that the debtor will pay other creditors in the ordinary course
of business or in response to commercial pressure. But there is no reason
why they should expose themselves to the risk that he will put his own fami-
ly and associates first, or discriminate between his creditors on any but
normal commercial principles.

d) (…)’91

De commissie neemt hiermee expliciet afstand van een benadering waarbij enkel
bezien wordt of de wederpartij in een betere positie is gekomen, en houdt vast aan
een subjectief element aan de zijde van de schuldenaar waarbij deze de bevoor-
deling beoogde. 

91 Cork Report, p. 285 en 286.
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Het doel van de regeling is dus in de eerste plaats het bewaken van het pari passu
beginsel. Tegelijk dient echter de schuldenaar, ook wanneer deze in financiële pro-
blemen verkeert, nog de vrijheid te hebben om te blijven handelen en dienen deze
handelingen in beginsel onaantastbaar te zijn. De grenzen liggen echter daar waar
de schuldenaar geen commercieel belang meer voor ogen staat, maar een bestaan-
de schuldeiser boven andere schuldeisers wenst te bevoordelen.92 Een gevolg van
deze benadering is dat assertieve en zelfs agressieve schuldeisers die betaling
afdwingen ‘de vruchten van hun inspanningen’ mogen houden.93 Verschillende
schrijvers kritiseren de gekozen aanpak. Zie bijvoorbeeld Bridge ten aanzien van
het vereiste dat het handelen van de schuldenaar beïnvloed moet zijn door de wil
tot bevoordeling:

‘The pain of the subordinated creditor, adversely affected by the preference, is
no less intense because the debtor did not mean to hurt him.’94

Mokal is vernietigend in zijn oordeel ten aanzien van de inpassing van druk in het
Engelse recht. Hij stelt:

‘What is worse, a transaction entered into because the company was subject,
and succumbed, to commercial pressure applied by one of its creditors is held
to negate any suggestion that the company was motivated by a desire to prefer.
Needless to say, this is the very antithesis of the entire point of having a col-
lective insolvency regime in the first place. As explained elsewhere, one of the
main reasons for the existence of insolvency law is to counter the incentives
possessed by the creditors to act individualistically in pursuing their claims.’95

Ook Goode is zeer kritisch zowel ten aanzien van de insteek waarbij de subjectie-
ve gesteldheid van de schuldenaar doorslaggevend is en niet het effect van de han-
deling, als ten aanzien van het uitgangspunt dat het uitoefenen van druk een recht-
vaardiging van de handeling met zich brengt. Goode:

‘The whole purpose of the pari passu principle is to ensure that once a com-
pany becomes insolvent no individual creditor should be allowed to steal a
march on his competitors. Diligence should not be a factor at this stage.

92 Zie ten dele overeenkomstig Parry, Transaction Avoidance in Insolvencies, p. 122: ‘The provisions are accor-
dingly designed to eliminate favouritism by the debtor. They balance the function of preserving creditor enti-
tlements with the need to reward creditors for their debt collection efforts.’ Het tweede onderdeel van het citaat
lijkt me te sterk. Het komt mij voor dat het geen doel is om de crediteuren die betaald krijgen te belonen. De
commissie Cork heeft m.i. slechts hun belangen zwaarder laten wegen dan de belangen van de schuldeisers die
stil blijven zitten.

93 Zie in deze zin ook kritisch ten aanzien van jurisprudentie gewezen inzake artikel 239 IA, M. Bridge,
‘Collectivity, Management of Estates and the Pari Passu Rule in Winding-up’, in: J. Armour en H. Bennet
(red.), Vulnerable Transactions in Corporate Insolvency’, Oregon: Hart Publishing 2003, p. 18: ‘The conse-
quence of Millet J’s interpretation is that a company granting security under pressure from an outside creditor,
as occurred in Re Mc Bacon Ltd itself, will be most unlikely to have granted that creditor a preference.’

94 Bridge, Collectivity, Management of Estates and the Pari Passu Rule in Winding-up, p. 18.
95 Mokal, Corporate Insolvency Law, p. 336, 337.
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Indeed, a rule which allows the creditor who exerts greatest pressure on the
debtor company the best change of resisting a preference claim scarcely
reflects a principled approach to the question of equitable distribution in insol-
vency.’96

Hoewel de commissie Cork dit niet noemt, wijzen verscheidene Engelse auteurs
op nog een mogelijk ander doel dan enkel het bewaken van de gelijkheid van cre-
diteuren en dat is het voorkomen van een voortijdige opsplitsing van de onderne-
ming. De gedachte hierbij is dat een schuldenaar niet een mogelijk, al dan niet na
reorganisatie, levensvatbare onderneming dient op te splitsen om enkele schuldei-
sers te kunnen voldoen, omdat de waarde van de onderneming als geheel meer
waard is.97 Zie in deze zin bijvoorbeeld Goode, die kennelijk aanneemt dat dit een
van de doelen zou zijn die artikel 239 IA nastreeft:

‘There is a subsidiary policy underlying the avoidance provisions, namely the
protection of an insolvent company’s business from dismemberment through
the improper disposition of its assets.’98

Dit mogelijke doel kan echter niet gezegd worden een leidend beginsel van het
Engelse recht ten aanzien van preferences te vormen. In de eerste plaats zou het
bij een dergelijke regeling eerder passen aan te sluiten bij een regeling die zich
richt op de schuldeiser en diens gedrag en diens subjectieve gesteldheid dan op het
gedrag en de intenties van de schuldenaar. Belangrijker echter nog is dat onder
omstandigheden het Engelse recht juist bewerkstelligt dat het wel degelijk loont
om zich agressief op te stellen. Zie in deze zin bijvoorbeeld Walters:

‘A rule framed by reference to deterrence99 would logically target creditors
who, knowing that the debtor is insolvent, engage in strategic asset grabbing.
By contrast, English law actively encourages creditors to pressurise the insol-
vent debtor into making payment and so sanctioning the very behaviour that a
deterrence based rule would be designed to prevent.’100

96 Goode, Principles of Corporate Insolvency Law, p. 457.
97 In het inleidende hoofdstuk is dit als een van de doelen genoemd die kunnen worden nagestreefd met een bepa-

ling die waakt tegen een doorbreking van de paritas creditorum. Zie hoofdstuk 1 (§ 1.4.2.3.2).
98 Goode, Principles of Corporate Insolvency Law, p. 412. 
99 Walters gebruikt de term deterrence in de zin dat voorkomen dient te worden dat de onderneming van de schul-

denaar verdeeld wordt. A. Walters, ‘Preferences’, in: J. Armour en H. Bennet (red.), Vulnerable Transactions in
Corporate Insolvency’, Oregon: Hart Publishing 2003, p. 133: ‘Its basic premise is straightforward. As well as
subverting insolvency law’s distributional scheme, it is said that the pre-liquidation race to grab assets from a
finite pool dismembers the insolvent company, thereby destroying economic value to the detriment of the cre-
ditors as a whole.’

100 Walters, Preferences, p. 137. Walters concludeert het volgende ten aanzien van de doelen van artikel 239 IA:
‘In summary, we have seen that section 239 does not implement either equal treatment or deterrence with any
great conviction. This is hardly surprising given that preference law mediates uneasily between the realm of
ordinary commercial relations (in which the efforts of individual creditors to collect their due are lawful and
laudable) and the norms of the collective proceeding (under which creditors who race to dismantle the insol-
vent firm’s assets are regarded as behaving improperly). The best we can say is that English preference law stri-
ves to balance these various tensions rather than pursuing any clearly defined policy.’
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Ten slotte is de commissie Cork van mening dat de mogelijkheden om betalingen
aan gerelateerde partijen aan te tasten te beperkt zijn en dat in deze gevallen de
bewijslast op de wederpartij schuldeiser dient te rusten. Walters schrijft over de
rechtvaardiging het volgende:

‘The Committee’s recommendation is implemented by section 239 (6) which
provides that a company is presumed, unless the contrary is shown, to have
been influenced by a desire to prefer where it gave a preference in favour of a
person connected with the company. The underlying moral justification for this
differential treatment of arm’s length creditors and connected persons is that
directors, who are best placed to know the company’s financial position, may
well be tempted to distribute the company’s assets to themselves, their relatives
or associated companies once they are aware that liquidation is imminent.’101

De commissie Cork geeft elders nog een toelichting op de speciale positie van in-
side creditors. De commissie meent dat de periode van zes maanden voor de aan-
vang van insolventie die geldt wil een preference aantastbaar zijn, te kort is voor
deze crediteuren, en meent dan ook dat deze periode verlengd dient te worden.

‘We are, however, concerned at one particular situation which occurs from
time to time and which in our view calls for a remedy. A trading subsidiary of
a parent company becomes hopelessly insolvent. The directors of the parent
company take no steps to put the subsidiary into liquidation. Instead, they take
steps to secure the repayment of all inter-company balances owed by the sub-
sidiary to the parent company and other companies in the group. They then do
everything necessary to keep creditors at bay, in the hope that the six months
period will elapse before any of them presents a petition.’102

Het Engelse recht ten aanzien van preferences ziet dus op het bewaken van de pari
passu verdeling in faillissement. Dit vormt het leidende beginsel dat ten grondslag
ligt aan artikel 239 IA. De toets die het Engelse recht daarbij hanteert is of de
schuldenaar zelf met een ongewenst geachte intentie heeft gehandeld. Zolang dit
niet het geval is, prevaleren de belangen van de individuele schuldeisers die vol-
daan zijn, óók wanneer zij de schuldenaar onder druk hebben gezet. Deze bena-
dering brengt met zich dat niet gezegd kan worden dat een van de doelen van arti-
kel 239 IA behoud van een onderneming is. Wel is de commissie Cork bedacht
geweest op de mogelijkheid dat het leven van de schuldenaar kunstmatig gerekt
wordt om betalingen verricht aan groepsvennootschappen en gerelateerde partij-
en buiten het bereik van de normale verdachte periode te brengen. In verband
daarmee wordt de periode voor preferences in de relatie tot gerelateerde personen
verlengd (van zes maanden tot twee jaren).

101 Walters, Preferences, p. 166.
102 Cork Report, p. 286.
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3.2.2.2 Objectieve vereisten artikel 239 IA
Artikel 239 IA stelt voor een geslaagd beroep een aantal objectieve vereisten.
Vereist is ten eerste dat de schuldenaar in liquidation of administration verkeert.
Ten tweede, het meest karakteristieke element van het artikel, dat sprake is van een
preference. Het derde objectieve vereiste is dat de preference verstrekt is binnen
een relevante periode. Ten aanzien van de relevante periode geldt dat een prefe-
rence ongedaan gemaakt kan worden indien deze is gegeven binnen een half jaar
voor de aanvang van insolventie of twee jaren in geval van gerelateerde personen
(relevant time). Het vereiste dat de preference gecreëerd moet zijn at a relevant
time, brengt verder met zich dat vereist is dat de schuldenaar toen reeds niet meer
in staat was om zijn schulden te voldoen of door de transactie in deze staat kwam
te verkeren (artikel 240 lid 2 IA). Deze objectieve eisen worden hieronder achter-
eenvolgens uitgewerkt. § 3.2.2.3 bespreekt vervolgens het subjectieve vereiste van
artikel 239 IA, te weten dat het handelen van de schuldenaar beïnvloed moet zijn
geweest door de wens te bevoordelen.

Het vereiste dat sprake is van een preference valt in twee onderdelen uiteen; ten
eerste de persoon van de wederpartij en ten tweede de inhoud van de transactie.
Ten aanzien van de persoon van de wederpartij geldt dat deze volgens artikel 239
lid 4 IA insolventieschuldeiser zou zijn geweest zonder de transactie. Artikel 239
IA ziet daarmee op handelingen die de schuldenaar verricht met een bestaande
schuldeiser. Zie Walters:

‘For there to be an actionable preference, the counterparty must be a creditor
or a surety or guarantor for any of the company’s debts or liabilities.
Accordingly, a transaction is only caught by section 239 if it relates to an ante-
cedent debt or other liability of the company. There must be a pre-existing deb-
tor-creditor relationship.’103

Dit cruciale uitgangspunt brengt met zich dat artikel 239 IA niet van toepassing is
op het aangaan van nieuwe verplichtingen waarbij partijen over en weer nog pres-
teren. Het Engelse recht hanteert hier de term new value transactions. Goode
schrijft het volgende:

‘The payment, transfer or other act under attack must relate to a past indeb-
tedness, for to the extent that the creditor gives new value he gains no advan-
tage and even if he happens to be a creditor already in respect of some prior
transaction he does not receive payment, transfer, etc. in his capacity as such
but derives it form the independent new transaction concluded for value.’104

103 Walters, Preferences, p. 138.
104 Goode, Principles of Corporate Insolvency Law, p. 462.

Hoofdstuk 3 153



Wat een preference vormt, is weergegeven in artikel 239 lid 4 sub b IA.105 Het
kernelement is dat de wederpartij in de insolventie van de schuldenaar een betere
positie heeft door de transactie dan hij gehad zou hebben zonder de transactie en
dat de transactie is verricht door de schuldenaar of ten zijne laste komt.106

Opmerkelijk is dat artikel 239 IA niet alleen van toepassing is op het voldoen van
de schuldeiser als overeengekomen, maar ook op gevallen waarin een bestaande
schuld wordt ingelost op een andere wijze dan waartoe de schuldenaar gehouden
was of een zekerheidsrecht wordt gevestigd zonder verplichting daartoe. De com-
missie Cork noemt zelf expliciet drie gevallen van een preference:

‘the preferring of one creditor (or more than one) by paying him the whole or
part of his debt, or otherwise treating him more favourably than other credi-
tors of like degree: for example, by providing security or further security for
an existing debt, or by returning goods which have been delivered but not paid
for to the detriment of the general body of creditors.’107

Artikel 239 IA maakt dus zelf geen onderscheid tussen de wijzen van voldoening.
In die zin worden anders dan in het Duitse en het Nederlandse recht (met een
onderscheid tussen congruente en incongruente voldoeningen respectievelijk ver-
plichte en onverplichte voldoeningen)108 alle voldoeningen door één bepaling en
één norm bestreken. Ook in de literatuur of de rechtspraak is niet een gepronon-
ceerd onderscheid tot stand gekomen tussen een voldoening waartoe de schulde-
naar is gehouden en een afwijkende voldoening zoals een inbetalinggeving of het
onverplicht verschaffen van zekerheden. Een verklaring voor het ‘ontbreken’ van
een dergelijk onderscheid tussen de verschillende wijzen van voldoening is mijns
inziens dat de intentie van de schuldenaar dermate dominant is, dat de wijze waar-
op de schuldeiser bevoordeeld wordt een ondergeschikte rol speelt. In die zin wor-
den inbetalinggevingen niet als een geheel andere wijze van bevoordeling gezien
dan de betaling van een geldsom. Zie bijvoorbeeld Walters waar hij (aan het einde

105 De omstandigheid dat een preference wordt gecreëerd overeenkomstig een vonnis, vormt geen principieel
beletsel tegen de toepasselijkheid van artikel 239 IA, aldus expliciet lid 7.

106 De reikwijdte van het begrip to suffer is vooralsnog onduidelijk. Zie Bailey en Groves, Corporate Insolvency,
p. 947: ‘There is yet no authority on what constitutes a company suffering anything to be done for the purpo-
se of the statute. (…). The essential feature of suffering an action in the law generally is that the party concer-
ned fails to take such steps as are reasonable available to him to prevent the action.’ Opmerkelijk ten aanzien
van de reikwijdte van het begrip preference is de zaak Re Sonatacus Ltd, [2007] BCC 186. Hier had een
bestuurder geld geleend van een derde en dit geld doorgeleend aan de rechtspersoon. Vlak voor faillissement
betaalde de rechtspersoon dit bedrag rechtstreeks terug aan de oorspronkelijke uitlener. In hoger beroep oor-
deelde de rechter dat de betaling door de rechtspersoon een preference vormde in de relatie rechtspersoon tot
bestuurder en dat de oorspronkelijke uitlener het bedrag diende terug te betalen aan de bewindvoerder omdat
deze niet te goeder trouw waarde van de rechtspersoon had ontvangen als omschreven in artikel 241 lid 2 IA.
De constructie was dus zo dat hoewel de rechtspersoon rechtstreeks aan de derde had betaald, dat de rechter
een preference aannam in de relatie rechtspersoon tot bestuurder en vervolgens de derde aan wie betaald was,
als een soort van derde verkrijger niet te goeder trouw bestempelde. Zie hierover ook Bailey en Groves,
Corporate Insolvency, p. 965.

107 Cork Report, p. 275. 
108 Het onderscheid tussen verplicht/onverplicht en congruent/incongruent loopt niet geheel langs dezelfde lijnen. 
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van de volgende passage) de inbetalinggeving kort afzet tegen de betaling van een
geldsom en kennelijk oordeelt dat deze beide in de regel onaantastbaar zijn indien
de schuldeiser een ‘arm’s length creditor’ is:

‘Many of the reported cases concern repayment of directors’ unsecured loan
accounts. This is not surprising given the structure of section 239 and its
underlying concerns. Cases where directors have exploited their superior
knowledge to bail themselves or their associates out at the expense of other
creditors are not beset by the moral qualms that can arise where the payment
was made to an arm’s length creditor diligently collecting his due. Accordingly,
section 239(6) puts the onus on the recipient director to establish that the com-
pany was not influenced by a desire to prefer and section 240(1)(a) extends the
twilight period from six months to two years. As such, the office holder has
greater prospects of recouping a pre-liquidation payment that extinguishes or
reduces a director’s unsecured loan account than a payment to an arm’s length
creditor, even though both cases involve a factual preference within section
239(4). 

The analysis is the same if, instead of paying cash, the company transfers a
non-cash asset to an unsecured creditor in full or partial satisfaction of a debt.
The creditor takes the benefit of an asset the proceed of which would otherwi-
se have been available for rateable distribution. (…)’109

Betaling aan een gesecureerde schuldeiser zal in de regel geen preference vormen,
voor zover de betaling niet groter is dan de waarde van de zekerheid.110 Indien de
betaling wel groter is dan de waarde van de zekerheid, vormt slechts het meerde-
re een preference. Eenzelfde aanpak wordt gehanteerd indien een bank zekerhe-
den verkrijgt voor zowel oud als nieuw krediet. In dit geval kan ook sprake zijn
van een preference, maar slechts ten belope van het bedrag van het oude krediet
dat gedekt zou worden door het nieuwe zekerheidsrecht.111

Artikel 239 lid 4 IA ziet niet alleen op eenvoudige relaties waarin een schuldenaar
in de aanloop naar insolventie nog een enkele schuldeiser voldoet. Artikel 239 IA
ziet ook op meerpartijenverhoudingen en voorziet uitdrukkelijk in de mogelijk-
heid dat een preference wordt gecreëerd ten aanzien van een derde die zich borg
heeft gesteld voor schulden van de rechtspersoon of deze verplichting op andere
wijze heeft gegarandeerd. Lid 4 geeft aan dat het van toepassing is op een partij
‘(that) is one of the company’s creditors or a surety or guarantor for any of the

109 Walters, Preferences, p. 140-141.
110 Zie hierover Parry, Transaction Avoidance in Insolvencies, p. 135, 136 en Walters, Preferences, p. 147.
111 Zie in deze zin, met verwijzing naar Burns v Stapleton, (1959) 102 CLR 97, Walters, Preferences, p. 142. Keay

en Walton schrijven hierover (A. Keay en P. Walton, Insolvency Law, Bristol: Jordans 2008, p. 561): ‘In the
situation where some security, such as a charge or a mortgage, is created and it relates to both past indebted-
ness and new advances, the security is able to be attacked only as a preference and the transaction adjusted,
as far as the giving of the security related to the debtor’s existing indebtedness.’
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company’s debts or other liabilities.’ In het Engelse recht worden deze gevallen
daarmee in een adem onder dezelfde regel gebracht als handelingen met bestaan-
de schuldeisers. Om te bezien of deze derde een preference heeft gekregen, dient
een vergelijking gemaakt te worden tussen het bedrag waarvoor deze derde zou
kunnen worden aangesproken met en zonder de gewraakte handeling. Artikel 239
IA geeft daarmee een zelfstandige grondslag om de derde die bevoordeeld is, zon-
der rechtstreekse betaling van de schuldenaar te hebben ontvangen, aan te spre-
ken.112 De vraag is uiteraard wie de bewindvoerder zal aanspreken. Indien de
rechtspersoon een ongesecureerde113 schuld had waarvoor een derde zich borg had
gesteld, en deze in het zicht van insolventie voldoet, zal deze voldoening zowel in
de relatie schuldenaar-schuldeiser als schuldenaar-borg kunnen kwalificeren als
een preference. Het is daarbij wel vereist dat in beide relaties voldaan zal zijn aan
het subjectieve vereiste dat het handelen van de schuldenaar moet zijn beïnvloed
door de wens tot bevoordeling. Voor zover de borg solvent is, ligt het voor de hand
om de borg aan te spreken. Als echter getwijfeld dient te worden aan de verhaal-
baarheid van de vordering op de borg, dan ligt het voor de hand dit risico aan de
schuldeiser te laten en dat de bewindvoerder dan de schuldeiser die betaling van
de schuldenaar heeft ontvangen aanspreekt. De borg zal dan echter wel als partij
in het geding betrokken worden.114

Een preference kan alleen ongedaan gemaakt worden indien deze is gegeven bin-
nen de zogenoemde relevante periode. Artikel 240 IA is hierboven reeds bespro-
ken bij artikel 238 IA115 omdat artikel 240 IA ook de relevante periode omschrijft
voor artikel 238 IA. De termijnen van artikel 239 IA zijn echter enigszins anders
dan die van artikel 238 IA. Artikel 240 IA bepaalt dat een preference gegeven aan
een niet gerelateerde partij aantastbaar is indien deze in de periode van zes maan-
den voor de aanvang van insolventie is gecreëerd. Bij gerelateerde personen wordt
deze termijn verlengd tot twee jaren. In beide gevallen geldt dat tevens vereist is
dat de schuldenaar toen reeds niet meer in staat was om zijn schulden te voldoen
of door de transactie in deze staat kwam te verkeren (artikel 240 lid 2 IA).116

Anders dan bepaald is ten aanzien van de werking van artikel 238 IA, geldt voor
de werking van artikel 239 IA niet dat aan dit vereiste (insolventie) vermoed wordt
te zijn voldaan indien de wederpartij een gerelateerde partij is. Preferences zijn

112 Cork Report, p. 289: ‘In our view, justice and logic alike require that, wherever possible, the burden of repay-
ment should ultimately be borne by the party intended to be preferred (namely, the guarantor or surety). If so,
then it should be possible to proceed directly against him, without being obliged to join the creditor at all.’

113 De zaken liggen anders wanneer ofwel de hoofdschuld gedekt is door zekerheden ofwel de regresvordering van
de borg gesecureerd is. Zie in deze Walters, Preferences, p. 151: ‘If the creditor is otherwise fully secured (say
by virtue of a debenture creating fixed and floating charges over the company’s assets), the payment will not
prefer the guarantor because, in the absence of any shortfall, he has no exposure under the guarantee. See Levit
v Ingersoll Rand Financial Corporation 874 F 2d 1186 ad 1199 (1989). The same is true if the guarantor’s right
against the company are secured. It follows that section 239 is likely to be of greater relevance in the context
of trade guarantees rather than bank guarantees.’

114 Cork Report, p. 289: ‘If, on the other hand, it is decided to proceed against the creditor, then it must be recog-
nised that the surety or guarantor is a necessary party.’

115 Zie § 3.2.1.2.
116 Het vereiste van insolventie geldt ook voor de toepasselijkheid van artikel 238 IA.
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dus slechts aantastbaar indien de schuldenaar reeds insolvent is, waarbij de
bewijslast van de bestaande of intredende insolventie bij de bewindvoerder ligt.
Gelijk aan de werking van artikel 238 IA is wel dat ook voor artikel 239 IA geldt
dat een preference aantastbaar is indien deze is verricht hangende de insolventie-
aanvraag (artikel 240 lid 1 sub c IA). Hier worden geen nadere eisen gesteld aan
de financiële (on)gezondheid van de schuldenaar.

3.2.2.3 Subjectieve vereisten artikel 239 IA: influenced by a desire to 
prefer

De toepassing van artikel 239 IA wordt in vergaande mate ingeperkt door het sub-
jectieve vereiste in artikel 239 lid 5 IA dat het handelen van de schuldenaar moet
zijn beïnvloed door de wens tot bevoordeling, oftewel ‘the company was influen-
ced by a desire to prefer.’ Deze nieuwe test vervangt het vereiste dat tot 1986 gold.
Voor 1986 diende de bewindvoerder aan te tonen dat de schuldenaar de weder-
partij had betaald met het doel (with a view) deze te bevoordelen. Dit werd begre-
pen in de zin dat vereist was dat de belangrijkste beweegreden (dominant inten-
tion) van de schuldenaar bij de handeling was de schuldeiser te bevoordelen. Een
voldoening was daarmee niet aantastbaar indien de schuldenaar een andere
belangrijkste beweegreden had.117

De belangrijkste uitspraak voor de interpretatie van artikel 239 IA is Re MC
Bacon. Deze zaak is al eerder besproken (§ 3.2.1.2), omdat in deze uitspraak ten
aanzien van de werking van artikel 238 IA was geoordeeld dat het verstrekken van
een zekerheidsrecht voor eigen schulden niet een transaction at an undervalue in
de zin van artikel 238 IA vormt. Re MC Bacon geeft echter ook het antwoord op
twee vragen ten aanzien van de toepassing van artikel 239 IA. Ten eerste wordt
duidelijk gemaakt wat onder ‘desire’ verstaan moet worden en hoe ‘desire’ zich
verhoudt tot ‘intent’. Ten tweede wordt duidelijk gemaakt hoe het criterium ‘in-
fluenced by’ dient te worden verstaan.

Rechter Millet gaf de volgende toelichting op het vereiste ex artikel 239 IA dat de
schuldenaar was influenced by the desire to prefer:118

117 Zie hierover Walters, Preferences, p. 130.
118 Re MC Bacon Ltd [1990] BCC 78. De feiten die aanleiding tot deze case gaven waren de volgende. Een bedrijf

in financiële moeilijkheden had een zekerheidsrecht gecreëerd ter meerdere zekerheid van een reeds bestaan-
de lening. Millet wees uiteindelijk de vordering van de bewindvoerder af. Daartoe overwoog hij: ‘That, in my
judgment, is all it came to. Mr Glover dealt with the bank, it was “his side of the business”, and he saw it as
his responsibility to ensure that the company did what he had told the bank it would do. He had promised Mr
Hill that the company would give the bank a debenture and he would have been upset if the company had gone
into liquidation before it had done so. But he was not concerned whether the bank registered the debenture,
even though he knew that it would not be valid unless it was registered, because he did not regard that as his
responsibility. He was not worried that the company might go into liquidation before the bank obtained a valid
security. That was a matter of indifference to him. It follows, and I find, that he was not actuated by a desire to
improve the bank’s position as a creditor in the event of the company’s liquidation.’
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‘This is a completely different test. It involves at least two radical departures
from the old law. It is no longer necessary to establish a dominant intention to
prefer. It is sufficient that the decision was influenced by the requisite desire.
That is the first change. The second is that it is no longer sufficient to establish
an intention to prefer. There must be a desire to produce the effect mentioned
in the subsection. 

The second change is made necessary by the first, for without it it would be
virtually impossible to uphold the validity of a security taken in exchange for
the injection of fresh funds into a company in financial difficulties. A man is
taken to intend the necessary consequences of his actions, so that an intention
to grant a security to a creditor necessarily involves an intention to prefer that
creditor in the event of insolvency. The need to establish that such intention
was dominant was essential under the old law to prevent perfectly proper
transactions from being struck down. With the abolition of that requirement
intention could not remain the relevant test. Desire has been substituted. That
is a very different matter. Intention is objective, desire is subjective. A man can
choose the lesser of two evils without desiring either.
It is not, however, sufficient to establish a desire to make the payment or grant
the security which it is sought to avoid. There must have been a desire to pro-
duce the effect mentioned in the subsection, that is to say, to improve the cre-
ditor’s position in the event of an insolvent liquidation. A man is not to be taken
as desiring all the necessary consequences of his actions. Some consequences
may be of advantage to him and be desired by him; others may not affect him
and be matters of indifference to him; while still others may be positively dis-
advantageous to him and not be desired by him, but be regarded by him as the
unavoidable price of obtaining the desired advantages. It will still be possible
to provide assistance to a company in financial difficulties provided that the
company is actuated only by proper commercial considerations. Under the
new regime a transaction will not be set aside as a voidable preference unless
the company positively wished to improve the creditor’s position in the event of
its own insolvent liquidation. There is, of course, no need for there to be direct
evidence of the requisite desire. Its existence may be inferred from the circum-
stances of the case just as the dominant intention could be inferred under the
old law. But the mere presence of the requisite desire will not be sufficient by
itself. It must have influenced the decision to enter into the transaction. It was
submitted on behalf of the bank that it must have been the factor which “tip-
ped the scales”. I disagree. That is not what [subsection (4)] says; it requires
only that the desire should have influenced the decision. That requirement is
satisfied if it was one of the factors which operated on the minds of those who
made the decision. It need not have been the only factor or even the decisive
one. In my judgment, it is not necessary to prove that, if the requisite desire had
not been present, the company would not have entered into the transaction.
That would be too high a test.’
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De verschillen met het oude recht zijn echter minder groot dan zij op het eerste
gezicht lijken. Hoewel de commissie Cork wenste te breken met het oude recht en
afstand heeft genomen van de gedachte dat sprake zou moeten zijn van fraud, en
Millet in Re MC Bacon oordeelde dat het nieuwe recht een compleet nieuwe test
bevat, lijken de verschillen met het oude recht beperkt. Zo meent Walters dat de
toets onder artikel 239 IA uiteindelijk niet veel verschilt van het oude recht.
Walters:

‘As the office holder is now only required to establish that the company was
“influenced … by a desire to prefer”, it appears at first sight that section 239
(5) lowers the burden of proof. However, in practice, the adoption of the “influ-
enced .. by a desire” test has made it no easier for office holders to impugn
factual preferences unless the counterparty happens to be a connected per-
son.’119

Het is dan ook tegen deze achtergrond dat de omkering van de bewijslast in arti-
kel 239 lid 6 IA ten aanzien van het bestaan van deze desire to prefer uiteindelijk
praktisch het belangrijkste verschil met het oude recht vormt.120 Deze wens wordt
vermoed te bestaan indien de preference werd gecreëerd in de verhouding tot een
gerelateerde partij.121 Hierboven is bij de bespreking van de objectieve vereisten
van artikel 239 IA gezien dat nog wel vereist is dat de schuldenaar op dat moment
reeds insolvent was. Aan dit vereiste (insolventie) wordt als hiervoor gezien in 
§ 3.2.2.2 niet ex lege vermoed te zijn voldaan.122 Het bewijsvermoeden ten aan-
zien van ‘the desire to prefer’ zal in de regel moeilijk te weerleggen zijn, vooral
nu deze vraag alleen aan bod komt indien de insolventie van de schuldenaar gege-
ven is. Walters:

‘Where the connected person is a director, he will face the often insuperable
difficulty of explaining why the company chose to give him favourable treat-
ment over other unconnected creditors.’123

Onder het recht voor 1986 was het geldende jurisprudentie dat wanneer de schuld-
eiser zeer sterk aandringt op nakoming, de situatie kon ontstaan dat de schulde-
naar geen eigen vrije wil meer had en daardoor niet gezegd kon worden te hebben
gehandeld met de vereiste intentie van bevoordeling.124 Hierboven is reeds gezien

119 Walters, Preferences, p. 160. 
120 Zie Parry, Transaction Avoidance in Insolvencies, p. 157: ‘This presumption did not initially bring the benefits

that might have been anticipated as the first three reported cases in which this presumption was invoked were
all decided in favour of the connected party. More recently, however, the presumption has assisted the office
holder in making recoveries in cases such as Weisgard v Pilkington, Re Exchange Travel Ltd and Re Corfe
Joinery Ltd. It is therefore clear that this amendment is of substantial benefit to office holders.’

121 Zie Wiesgard v Pilkington ([1995] BCC 1108), Re Exchange Travel Ltd [1996] BCC 933) en Re Corfe Joinery
Ltd, ([1997] BCC 511). Alle drie cases betrof het gevallen waarin de vennootschap in zwaar weer nog vorde-
ringen van bestuurders had voldaan.

122 Zie artikel 240 lid 2. Zie hierover Walters, Preferences, p. 172.
123 Walters, Preferences, p. 168.
124 Zie hierover Keay en Walton, Insolvency Law, p. 566.
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dat een uitgangspunt van het nieuwe recht blijft dat wanneer een schuldeiser druk
uitoefent om betaling te krijgen, deze in beginsel ‘de vruchten van zijn inspan-
ningen’ mag houden. Voor zover de schuldenaar toegeeft aan druk van de schuld-
eiser, zal dit een factor vormen tegen het aannemen van ‘the desire to prefer’.125

Al met al is het onder het Engelse recht moeilijk om preferences aan te tasten en
biedt het Engelse recht de concurrente schuldeisers de facto dan ook weinig
bescherming tegen een vermindering van het voor verdeling beschikbare vermo-
gen. Zie in deze zin, kritisch, Bridge:

‘Indeed, when the effect of section 239 is added to the effect of sections 238
and 245, on undervalue transactions and late floating charges, the provisions
as a whole do little to protect unsecured creditors from the grant of security to
one or more of their number during the twilight period, in a way that dimin-
ishes the estate available for later distribution.’126

Artikel 239 IA lijkt de facto dan ook slechts bescherming te bieden tegen het
bevoordelen van gerelateerde schuldeisers. Zie Keay:

‘Absent the situations where the respondent is a connected person or an asso-
ciate of the insolvent who is labouring under the burden of a presumption that
the insolvent had a desire to give a preference to the respondent, office-hold-
ers will often have difficulty in adducing any or sufficient evidence to impugn
the transaction.’127

Zeer opvallend van het Engelse recht ten aanzien van preferences is dat het voor
het aannemen van een preference in het geheel geen eisen stelt ten aanzien van de
subjectieve gesteldheid van de wederpartij. Aan de zijde van de wederpartij is
noch vereist dat deze handelde met de intentie om zijn positie te verbeteren, noch
dat deze wist dat benadeling van de overige schuldeisers het gevolg zou zijn. De
belangen van de wederpartij kunnen echter nog bescherming krijgen bij het bepa-
len van de op te leggen sanctie. In de literatuur wordt namelijk wel betoogd dat al
te scherpe gevolgen voor wederpartijen die te goeder trouw betalingen in ont-
vangst hebben genomen, gemitigeerd zouden kunnen worden door de bepaling in
artikel 239 IA dat ‘the court shall make an order as it thinks fit.’128 Hoewel het

125 Parry, Transaction Avoidance in Insolvencies, p. 156: ‘A common circumstance in which it can be argued that
a payment to a creditor is not to be regarded as a preference is if the payment is made in response to pressure
by the creditor. This pressure may take the form of steps such as demands for payment, and threats to cease to
do business with the debtor or to petition for a winding up or bankruptcy.’

126 Bridge, Collectivity, Management of Estates and the Pari Passu Rule in Winding-up, p. 18.
127 Keay en Walton, Insolvency Law, p. 559-560.
128 Zie Parry, Transaction Avoidance in Insolvencies, p. 165: ‘This discretion may mitigate the potential harm of a

section which concentrates in the intentions of the debtor and has no regard to the culpability of the recipient.’
Elders is zij iets voorzichtiger (Parry, Transaction Avoidance in Insolvencies, p. 156): ‘It must be added that
the circumstances in which the courts would choose to decline to make an order have yet to clearly emerge.’
Zie, ook met een slag om de arm, Walters, die aangeeft dat een en ander nog niet is uitgekristalliseerd. Walters,
Preferences, p. 174: ‘Accordingly, there is a case for saying that parties who receive the benefit of an 
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Engelse recht dus voor de toepasselijkheid van artikel 238 en 239 IA geheel voor-
bijgaat aan de subjectieve gesteldheid van de wederpartij, komt deze via de ach-
terdeur van het bepalen van de sanctie mogelijk toch naar binnen.

Hierboven is reeds ingegaan op de regel dat ook een preference gecreëerd kan
worden in de relatie van de schuldenaar tot een derde die zich borg heeft gesteld
voor schulden van de schuldenaar of zich anderszins sterk heeft gemaakt. Indien
de schuldenaar juist die schulden voldoet waar deze derde zich voor heeft sterk
gemaakt, kan de betaling aan de schuldeiser zowel een preference opleveren in de
relatie schuldenaar – schuldeiser, maar ook in de relatie schuldenaar – borg. Wil
een vordering slagen tegen de schuldeiser of de borg, dan dient vast komen te
staan dat de schuldenaar in die relatie de bevoordeling wenste.129 Uiteraard is het
mogelijk dat de schuldenaar beide wenste te bevoordelen. Het vaststellen of, en zo
ja wie, de schuldenaar wenste te bevoordelen zal snel aanleiding geven tot geschil-
len. Controversieel in deze context is de zaak Re Agriplant Services Ltd. De
bestuurder van Agriplant had zich borg gesteld voor leasetermijnen van Agriplant
jegens de lessor. Toen Agriplant in financiële problemen was gekomen had de
bestuurder aanvankelijk de betalingen gestaakt. Een ingeschakelde insolventie-
recht-expert had de bestuurder ook aangeraden geen betalingen meer te verrich-
ten. Vlak voor de aanvang van de insolventieprocedure betaalde Agriplant echter
toch nog een bedrag van GBP 20.000 aan de lessor. De rechter nam in een latere
procedure niet alleen aan dat Agriplant de wens had haar bestuurder te bevoorde-
len, maar dat zij ook de lessor wenst te bevoordelen. De rechter overwoog daartoe
dat Agriplant de lessor wenste te bevoordelen omdat het enkel daardoor mogelijk
was haar bestuurder te bevoordelen.130 Walters is zeer kritisch ten aanzien van deze
benadering en meent dat deze zich slecht verhoudt met de uitgangspunten van Re
Mc Bacon. Walters:

‘It would also be open to the court, following MC Bacon, to find in an appro-
priate case (i) that the company should not be taken as desiring all the neces-
sary consequences of its actions and (ii) that it whished to prefer the guaran-
tor but did not positively wish to prefer the principal creditor with the result
that the improvement in the principal creditor’s position was merely an
unwanted side effect of its main purpose. In such a case (applying MC Bacon
and contra Agriplant) an action lies only against the guarantor because there
is no desire in relation to the creditor to produce the effect mentioned in sec-
tion 239 (4)(b).’131

unlawful preference in good faith and/or change their position on the assumption that the transaction is valid
should be entitled to relief. It is as yet unclear whether the English courts would be prepared to read such a
defence into section 239-241 in the absence of express statutory provision.’

129 Vaak zal de borg een gerelateerde persoon zijn (bestuurder of aandeelhouder) zodat de bewindvoerder in die
relatie een beroep kan doen op het vermoeden dat het handelen van de schuldenaar in die relatie is beïnvloed
door de wens tot bevoordeling. Walters, Preferences, p. 176 gaat er vanuit dat ook in deze drie-partijen ver-
houding het vermoeden geldt in de relatie tot de gerelateerde persoon.

130 Zie Re Agriplant Services Ltd, [1997], 2 BCLC 598.
131 Walters, Preferences, p. 164, 165.
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3.2.2.4 Een preference-regel zonder subjectieve vereisten: 
Amerikaans recht

Verschillende Engelse schrijvers menen dat het vreemd is om voorbij te gaan aan
de subjectieve gesteldheid van de wederpartij en enkel en alleen de intentie van de
schuldenaar relevant te achten. Het afstand nemen van de intenties van de schul-
denaar laat grofweg twee mogelijkheden open. Of men knoopt aan bij de subjec-
tieve gesteldheid van de wederpartij of men hanteert een zuiver objectieve bena-
dering waarbij men enkel en alleen het effect van de transactie en de omstandig-
heden waaronder deze werd verricht, beschouwt. Het Amerikaanse recht heeft in
1984132 gekozen voor een regeling waarbij intenties van partijen en subjectieve
elementen in beginsel geheel geen rol spelen. Zie hierover Blum:

‘Section 547 is aimed at creditors who have previously given consideration to
the debtor for the transfer. Therefore, unlike § 548 or state fraudulent transfer
law, it is not concerned with the recovery of dispositions for inadequate value.
Nor is it concerned with the state of mind of the debtor or the transferee. It has
no requirement of bad faith, knowledge or deliberate advantage-taking. In fact,
the grounds for avoidance under § 547 are entirely objective: If the transac-
tion has the external attributes set out in § 547, it is avoidable.’133

De vereisten voor het aantasten van een preference zijn opgenomen in artikel 547
sub b IA.134 Vereist is dat i) waarde is overgedragen van de schuldenaar naar de

132 Voor 1984 diende de trustee aan te tonen dat de ontvangende schuldeiser ‘had reasonable cause to believe that
the debtor was insolvent at the time of transfer.’

133 B.A. Blum, Bankruptcy and Debtor/Creditor. Examples & Explanation, New York: Aspen Publishers 2006, p.
348.

134 De kern van het artikel luidt als volgt:
§ 547. Preferences
(a) (…)
(b) Except as provided in subsections (c) and (i) of this section, the trustee may avoid any transfer of an inte-
rest of the debtor in property-
(1) to or for the benefit of a creditor;
(2) for or on account of an antecedent debt owed by the debtor before such transfer was made;
(3) made while the debtor was insolvent;
(4) made-
(A) on or within 90 days before the date of the filing of the petition; or
(B) between ninety days and one year before the date of the filing of the petition, if such creditor at the time of
such transfer was an insider; and
(5) that enables such creditor to receive more than such creditor would receive if-
(A) the case were a case under chapter 7 of this title;
(B) the transfer had not been made; and
(C) such creditor received payment of such debt to the extent provided by the provisions of this title.
(c) The trustee may not avoid under this section a transfer-
(1) to the extent that such transfer was-
(A) intended by the debtor and the creditor to or for whose benefit such transfer was made to be a contempo-
raneous exchange for new value given to the debtor; and
(B) in fact a substantially contemporaneous exchange;
(2) to the extent that such transfer was in payment of a debt incurred by the debtor in the ordinary course of
business or financial affairs of the debtor and the transferee, and such transfer was—
(A) made in the ordinary course of business or financial affairs of the debtor and the transferee; or
(B) made according to ordinary business terms;
(3) (…)– (9) (…)
(d) (…)(e) (…)

162 Engels recht

→



schuldeiser, ii) dat de overdracht zag op het voldoen van een reeds bestaande
schuld, iii) dat de schuldenaar reeds insolvent was, iv) dat de overdracht heeft
plaatsgevonden binnen 90 dagen voor de aanvraag ofwel een jaar bij gerelateerde
personen en v) dat de overdracht de positie van de wederpartij-schuldeiser heeft
verbeterd. Omdat artikel 547 IA zeer ruim is opgezet, is het nodig gebleken een
aantal uitzonderingen te formuleren. Van de acht uitzonderingen135 worden twee
hier besproken, te weten de uitzondering voor ‘ordinary course payments’ en de
uitzondering voor ‘exchange for new value’. 

De uitzondering van ‘ordinary course payments’ toont hoe een regeling met objec-
tieve aanknopingspunten werkt en hoe een dergelijke benadering toch een aantal
uitzonderingen zal moeten formuleren om het handelsverkeer niet te veel te
belemmeren. De uitzondering opgenomen in artikel 547 sub c onder 2 IA stelt niet
alleen als vereiste dat de betaling van de schuld binnen de ordinary course of busi-
ness (of volgens ordinary business terms) is verricht, maar ook dat het aangaan
van de schuld binnen de ordinary course of business heeft plaatsgevonden. De uit-
zondering ziet daarmee kort gezegd op ‘ordinary payment of ordinary debts’.136

Zodra de schuldeiser druk heeft moeten uitoefenen om betaling te krijgen, wordt
in de regel aangenomen dat de betaling niet in the ordinary course of business
heeft plaatsgevonden.137

Artikel 547 sub c sub 1 IA codificeert de uitzondering van exchange for new
value. Hierbij wordt een uitzondering gemaakt voor de gevallen waarbij een over-
dracht (transfer) tegen gelijke (contemporous) betaling plaatsvindt. In artikel 547
sub c onder 3-5 IA worden gelijke uitzonderingen voor enigszins afwijkende
gevallen gemaakt.138

Tot zover de bespreking van het Amerikaanse recht ten aanzien van preferences.
Hieronder wordt de bespreking van de aantastingsgronden in het Engelse recht
weer vervolgd.

(f) For the purposes of this section, the debtor is presumed to have been insolvent on and during the 90 days
immediately preceding the date of the filing of the petition.
(g) (…) - (i) (…).

135 Zie hierover in het algemeen M.J. Herbert, Understanding Bankruptcy, New York: Matthew Bender 2000, p.
258: ‘There is no cohesive rationale linking all of the eight statutory exceptions, although most are designed
to identify transactions that Congress considers so important that they should not be subject to avoidance risk.’

136 Zie hierover uitgebreid D. Epstein, S.H. Nickles en J.J. White, Bankruptcy, St. Paul (MN): West Publishing
1993, p. 329-337.

137 Herbert, Understanding Bankruptcy, p. 261.
138 Zie uitgebreid over de verschillende excepties opgenomen in artikel 547 sub c IA, Herbert, Understanding

Bankruptcy, p. 258-268 en Epstein, Nickles en White, Bankruptcy, p. 314-359 en Blum, Bankruptcy and
Debtor/Creditor, p. 352-360.
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3.2.3 Artikel 244 IA: Extortionate Credit Transactions

Artikel 244 IA voorziet in de mogelijkheid dat een bewindvoerder woekerkredie-
ten (extortionate credit transactions) aantast. Artikel 244 IA stemde grotendeels
overeen met vergelijkbare bepalingen in de oude Consumer Credit Act 1974 en
komt ook uit deze wet voort. Inmiddels is de Consumer Credit Act 1974 gewijzigd
door de Consumer Credit Act 2006,139 en zijn de bepalingen verder uiteen gaan
lopen. Het praktische belang van artikel 244 IA ten aanzien van ondernemingen
in insolventie lijkt beperkt140 en er is nog geen gepubliceerde rechtspraak ten aan-
zien van de toepassing van artikel 244 IA.141 Wel zijn enkele zaken gewezen ten
aanzien van de toepasselijkheid van de Consumer Credit Act 1974. Deze zaken
zijn en blijven waarschijnlijk ook van belang voor het bepalen van het werkings-
gebied van artikel 244 IA.

Gezien het beperkte belang van artikel 244 IA, zal het artikel hier slechts op
hoofdlijnen besproken worden. Artikel 244 IA bepaalt het volgende:

(1) This section applies as does section 238, and where the company is, or has
been, a party to a transaction for, or involving, the provision of credit to the
company. 

(2) The court may, on the application of the office-holder, make the order with
respect to the transaction if the transaction is or was extortionate and was
entered into the period of 3 years ending with the day on which the admin-
istration order was made or (as the case may be) the company went into
liquidation. 

(3) For the purposes of this section a transaction is extortionate if, having
regard to the risk accepted by the person providing the credit - 
(a) the terms of it are or were such as to require grossly exorbitant pay-

ments to be made (whether unconditionally or in certain contingencies)
in respect of the provision of the credit, or 

139 In de Consumer Credit Act 2006 gaat het niet meer om extortionate credit transactions, maar om de vraag of
de kredietrelatie ‘unfair’ is. Zie de Explanatory Notes, p. 14: ‘The amended provisions will enable a court to
consider whether the relationship between the creditor and debtor arising out of that agreement is unfair to the
debtor because of the terms of the agreement, the way in which the agreement is operated by the creditor or
any other thing done or not done by or on behalf of the creditor before or after the agreement was made. The
court may take into account all matters it thinks relevant relating to the creditor and debtor in making its
assessment.’

140 Zie voor een verklaring van de beperkte praktische relevantie Parry, Transaction Avoidance in Insolvencies, p.
170: ‘It must be said that extortionate credit transactions appear to be very rare, particularly as far as com-
panies are concerned. The financial market is highly regulated and competitive so that borrowers with at least
moderate financial means are able to obtain credit on reasonable terms. As a result, extortionate credit trans-
actions will most often be found in relation to dealings with consumer debtors who are very poor. These deb-
tors will tend to have assets and liabilities of too low a level to merit bankruptcy proceedings, which may be
why there are so few extortionate credit transactions found in the context of formal insolvency proceedings.’

141 Zie Bailey en Groves, Corporate Insolvency, p. 971. ‘Few of the decisions there have been in respect of extor-
tionate credit bargains under the Consumer Credit Act 1974 have been widely reported, and there have been
no reported decisions under the IA 1986.’ Zie eveneens Keay en Walton, Insolvency Law, p. 583.
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(b) it otherwise grossly contravened ordinary principles of fair dealings; 
and it shall be presumed, unless the contrary is proved, that a transac-
tion with respect to which an application is made under this section is
or, as the case may be, was extortionate. 

(4) An order under this section with respect to any transaction may contain
such one or more of the following as the court thinks fit, that is to say - 
(a) (…) - (e) (…). 

(5) The powers conferred by this section are exercisable in relation to any
transaction concurrently with any powers exercisable in relation to that
transaction as a transaction at an undervalue or under section 242 (gratu-
itous alienations in Scotland). 

Vereist voor toepasselijkheid van artikel 244 IA is dat de krediettransactie is aan-
gegaan in de drie jaren voorafgaand aan de aanvang van de administration of de
liquidation procedure. Artikel 244 IA is daarmee ook van toepassing indien de
krediettransactie ten tijde van de aanvang van de insolventieprocedure reeds
geheel is uitgevoerd en een einde heeft genomen. De twee belangrijkste vereisten
van artikel 244 IA zijn dat sprake is geweest van i) een krediettransactie en ii) dat
deze als extortionate kwalificeert. Niet vereist is dat de krediettransactie een van
de oorzaken is geweest van de insolventie.142

Het werkingsgebied van artikel 244 IA is aanzienlijk ruimer dan men op het eer-
ste gezicht zou denken. Onder de Consumer Credit Act 1974 werd onder credit
transaction niet slechts verstaan het geven van een lening in geld, maar elke rela-
tie waarin de schuldenaar financieel armslag wordt gegeven (financial accomo-
dation). Het wordt aangenomen dat credit transaction in artikel 244 IA dezelfde
ruime betekenis heeft. Artikel 244 IA is dan ook niet slechts van toepassing op de
gevallen waarin een bank krediet verstrekt aan een kredietnemer. In beginsel zijn
alle vormen waarbij een partij aan de schuldenaar krediet verschaft begrepen
onder de werking van artikel 244 IA. Zo vallen onder artikel 244 IA ook financial
lease overeenkomsten en tevens overeenkomsten waarbij onder eigendomsvoor-
behoud wordt verkocht of de betalingsverplichting wordt uitgesteld.143

Een kredietrelatie kan ongedaan gemaakt worden indien de relatie kwalificeert als
‘extortionate’. Lid 3 geeft twee mogelijkheden op grond waarvan geoordeeld kan
worden dat de overeenkomst extortionate is. In de eerste plaats dat de betalingen
‘grossly exorbitant’ waren tegen de achtergrond van het verstrekte krediet en ten
tweede dat de kredietrelatie op andere wijze in strijd komt met de principes van

142 Zie in deze zin Bailey en Groves, Corporate Insolvency, p. 968. ‘It is immaterial whether the credit transac-
tion contributed to the company’s financial difficulties which lead to the insolvency.’

143 Zie in deze zin Bailey en Groves, Corporate Insolvency, p. 969: ‘A “financial accommodation” will include
not only the common forms of installment credit transactions with which companies may acquire goods such as
hire purchase, installment sale, and conditional sale, but any agreement under which the time for payment of
the purchase price is extended after delivery.’
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fair dealing, wederom tegen de achtergrond van het verstrekte krediet en het risi-
co gelopen door de kredietverstrekker (‘having regard to the risk accepted by the
person providing the credit’). Opvallend is dat de bewijslast bij de kredietver-
strekker wordt gelegd. Indien de bewindvoerder stelt dat een kredietrelatie extor-
tionate is of is geweest, is het aan de kredietverstrekker om aan te tonen dat dit
niet het geval is. Uit de rechtspraak gewezen ten aanzien van de Consumer Credit
Act 1974 volgt echter dat de kredietverstrekker in de regel eenvoudig aan zijn
bewijslast kan voldoen en dat kredietrelaties slechts bij wijze van hoge uitzonde-
ring als extortionate kwalificeren.144

Ten aanzien van de toepasselijkheid van artikel 244 IA is ook hier weer opvallend
het open karakter van de bepaling ten aanzien van de mogelijke gevolgen van een
geslaagd beroep.145 De toepasselijkheid van artikel 244 IA volgt niet het stramien
van alles of niets. Indien de rechter oordeelt dat een kredietrelatie als extortiona-
te kwalificeert, kan hij deze in haar geheel opzij zetten of aanpassen zoals
gewenst. In dat verband wordt ook wel gesproken van het heropenen van de kre-
dietrelatie (‘re open’). Bailey en Groves zijn van mening dat een aanpassing de
voorkeur verdient en dat het niet in de rede ligt om de wederpartij uiteindelijk
minder te geven dan wat deze gewoonlijk zou hebben ontvangen onder normale
voorwaarden.146 In zoverre dient geconstateerd te worden dat de bepaling weinig
of geen afschrikwekkend effect heeft. De kredietverstrekker hoeft slechts dat te
restitueren wat hij te veel heeft gekregen of afstand te doen van wat hij te veel zou
krijgen.147

Het is zeer wel mogelijk dat de extortionate credit transaction ook kwalificeert als
een transaction at an undervalue. Lid 5 bepaalt daarom dat de bepalingen naast
elkaar van toepassing kunnen zijn en elkaars werking niet beperken. Meer in het
algemeen kan men mijns inziens artikel 244 IA beschouwen als verwant aan arti-
kel 238 IA. Immers, beide artikelen waken tegen overeenkomsten waarbij een dis-
crepantie bestaat tussen de prestaties over en weer. In het geval van artikel 244 IA
zijn dat de verplichtingen van de schuldenaar afgezet tegen de verplichtingen van

144 Zie in het algemeen ten aanzien van de omkering van de bewijslast, Parry, Transaction Avoidance in
Insolvencies, p. 174: ‘Although this would appear to put the creditor at a competitive disadvantage this may
not be the case in practice: creditors whose transactions have been challenged under the Consumer Credit Act
1974 have generally been successful except in fairly extreme circumstances.’ Zie voor een overzicht van de
rechtspraak gewezen ten aanzien van de Consumer Credit Act 1974, Bailey en Groves, Corporate Insolvency,
p. 971 en 972. Als voorbeeld kan dienen de zaak Woodstead Finance Ltd v. Petrou, 1986 WL 406689 dat een
rentepercentage van 42,5% op jaarbasis niet in strijd was met de principes van fair dealing in het geval waar-
in de kredietnemer in een zeer slechte financiële positie verkeerde en een slechte betalingsgeschiedenis had.

145 Zie ten aanzien van de gevolgen van een geslaagd beroep op artikel 238 IA en 239 IA hierboven § 3.1, § 3.2.1
en § 3.2.2.

146 Bailey en Groves, Corporate Insolvency, p. 974: ‘But while the court’s discretion is not so expressly limited in
the context of insolvency, it would be contrary to general principle for the court to punish a creditor by leaving
him with less than that which was reasonable and fairly due.’

147 Bij geschillen onder de Consumer Credit Act 1974 is een aantal gevallen berecht waarbij enkel een hoog ren-
tepercentage naar beneden werd aangepast, bijvoorbeeld van 39% naar 30% per jaar (Devogate v Jarvis, CA,
16 november 1988) en van 42 naar 21% per jaar (Prestonwell v Capon, Kettering County Court, 18 november
1988). Zie over deze cases, Parry, Transaction Avoidance in Insolvencies, p. 176.
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de kredietgever. Wel zijn er belangrijke verschillen tussen het toepassingsgebied
van artikel 238 IA en dat van artikel 244 IA. Anders dan artikel 238 IA is voor
toepasselijkheid van artikel 244 IA niet vereist dat de schuldenaar ten tijde van de
transactie insolvent was of met het aangaan van de transactie werd. Ook verschil-
len de periodes voor toepasselijkheid. In de kern voorzien beide artikelen echter
in het terugdraaien van een voordeel dat de wederpartij heeft genoten bij een one-
venwichtige transactie, welk voordeel, nu de schuldenaar zelf insolvent is, ten
laste van de schuldeisers komt.

3.2.4 Artikel 245 IA: Floating Charges given for past value

Artikel 245 IA ziet op het verschaffen van het zekerheidsrecht van een floating
charge zonder dat daar nieuw krediet tegenover staat. Het karakteristieke element
van een floating charge is dat de zekerheidsgever zonder nadere toestemming van
de chargeholder de bezwaarde goederen kan blijven gebruiken in de normal cour-
se of business en dat op een later moment de charge fixeert en daarmee een vast
zekerheidsrecht op bepaalde goederen ontstaat.148 Een floating charge is niet
slechts mogelijk op voorraden, maar ook op een debiteurenportefeuille149 en zelfs
op de gehele onderneming of onderdelen daarvan. Wil een floating charge kunnen
worden ingeroepen in administration of liquidation tegen de bewindvoerder, dan
dient de floating charge op grond van artikel 874 Company Act 2006 te zijn inge-
schreven in een daartoe bestemd register, het company’s charges register.150

Aangezien floating charges minder bescherming krijgen in geval van insolventie
van de zekerheidsgever dan fixed charges, zal de chargeholder doorgaans willen
betogen dat sprake is van een fixed charge. Het Engelse recht volgt een materiële

148 Zie Romer LJ, Yorkshire Woolcombers Ltd [1903] 2 CH 284: ‘I certainly do not intend to attempt to give an
exact definition of the term “floating charge,” nor am I prepared to say that there will not be a floating char-
ge within the meaning of the Act, which does not contain all the three characteristics that I am about to men-
tion, but I certainly think that if a charge has the three characteristics that I am about to mention it is a flo-
ating charge. (1.) If it is a charge on a class of assets of a company present and future; (2.) if that class is one
which, in the ordinary course of the business of the company, would be changing from time to time; and (3.) if
you find that by the charge it is contemplated that, until some future step is taken by or on behalf of those inte-
rested in the charge, the company may carry on its business in the ordinary way as far as concerns the parti-
cular class of assets I am dealing with.’ Bailey en Groves, Corporate Insolvency, p. 977 stellen ten aanzien hier-
van: ‘Of the three characteristics the greatest of the three is the third.’ Ter onderbouwing verwijzen zij naar
Scott in Re Spectrum Plus Ltd [2005] 3 WLR § 107, die ook Romer’s oordeel bespreekt. Scott: ‘Indeed if a
security has Romer LJ’s third characteristic I am inclined to think that it qualifies as a floating charge, whate-
ver may be its other characteristics.’

149 Zie uitgebreid ten aanzien floating charges op book debts, Re Spectrum Plus Ltd [2005] 3 WLR 58. Bij een
charge on book debts is ook van belang wat partijen zijn overeengekomen ten aanzien van de bevoegdheden
van de schuldenaar ten aanzien van de proceeds. Indien de schuldenaar zonder enige beperking over deze pro-
ceeds mag beschikken, staat dit in de weg aan de kwalificatie van de charge als een fixed charge.

150 Artikel 874 CA 2006 bepaalt het volgende: Consequence of failure to register charges created by a company
(1) If a company creates a charge to which section 860 applies, the charge is void (so far as any security on
the company’s property or undertaking is conferred by it) against— (a) a liquidator of the company, (b) an
administrator of the company, and (c) a creditor of the company, unless that section is complied with. (2)
Subsection (1) is subject to the provisions of this Chapter. (3) Subsection (1) is without prejudice to any con-
tract or obligation for repayment of the money secured by the charge; and when a charge becomes void under
this section, the money secured by it immediately becomes payable.
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benadering ten aanzien van de vraag of iets een fixed of een floating charge is. Een
rechter kan aan de bewoordingen van de overeenkomst tussen partijen voorbijgaan
en oordelen dat wat partijen hebben gekwalificeerd als een fixed charge, voor de
toepasselijkheid van artikel 245 IA als een floating charge geldt.

Artikel 245 IA kan gezien worden als een uitwerking van het pari passu beginsel
en vertoont daarmee verwantschap met artikel 239 IA inzake preferences. Men
zou kunnen oordelen dat artikel 245 IA een speciale preference-regel biedt voor
het geval de preference bestaat uit het vestigen van een floating charge.151 Artikel
245 IA is echter geheel anders opgezet dan artikel 239 IA en gaat van geheel
andere uitgangspunten uit. Artikel 245 IA bepaalt het volgende:

(1) This section applies as does section 238, but applies to Scotland as well as
to England and Wales. 

(2) Subject as follows, a floating charge on the company’s undertaking or
property created at a relevant time is invalid except to the extent of the
aggregate of - 
(a) the value of so much of the consideration for the creation of the charge

as consists of money paid, or goods or services supplied, to the compa-
ny at the same time as, or after, the creation of the charge, 

(b) the value of so much of that consideration as consists of the discharge
or reduction, at the same time as, or after, the creation of the charge, of
any debt of the company, and 

(c) the amount of such interest (if any) as is payable on the amount falling
within paragraph (a) or (b) in pursuance of any agreement under which
the money was so paid, the goods or services were so supplied or the
debt was so discharged or reduced.

(3) (…) - (6) (…).

3.2.4.1 Doel en rechtvaardiging van artikel 245 IA
Artikel 245 IA geeft een speciale regel voor het geval de schuldenaar een floating
charge creëert ten behoeve van een van zijn schuldeisers. De floating charge is,
als gezien, een bijzonder zekerheidsrecht dat onderscheiden dient te worden van
fixed charges. Ook de creatie van fixed charges kan een doorbreking van de pari
passu verdeling betekenen. De creatie van fixed charges voor oude schulden dient
getoetst te worden aan artikel 239 IA. De vraag komt op waarom voor een floating
charge een andere en zwaardere regel (bezien vanuit de zekerheidsgerechtigde)
zou moeten gelden dan voor andere zekerheidsrechten.

151 Parry lijkt deze benadering te volgen waarbij zij stelt dat floating charges ook zouden kunnen worden aange-
tast op grond van artikel 239 IA, maar kennelijk speciale aandacht vergen. Parry, Transaction Avoidance in
Insolvencies, p. 358.
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Bij het opstellen van het Cork Report waren er stemmen die bepleitten dat voor de
verschillende zekerheidsrechten één en dezelfde regel zou moeten gelden. De kri-
tiek op het onderscheid tussen de aantastbaarheid van floating en fixed charges is
met de codificatie van de regeling in artikel 425 IA zeker niet verstomd.152 De
commissie Cork stelt ten aanzien van de zienswijze dat er één regel zou dienen te
zijn het volgende:

‘In our view, those who see no relevant distinction between fixed and floating
charges miss the essential point of section 322 (voorloper van artikel 245 IA,
RdW). The floating charge is an excessive security because, unlike a fixed
charge, it extends to future assets not paid for by the company. It is one thing
to permit a prudent creditor, fearing for the insolvency of his debtor, to insist
either upon payment of the debt due to him or a fixed charge upon existing
assets of his debtor instead. That is ‘priority gaining’, but it is tolerable. It is
quite another matter to permit a creditor, concerned for the solvency of his
debtor, to take a security which will allow the debtor to trade and acquire fur-
ther assets on credit with which to swell the security at the expense of the
unpaid vendors.’153

De rechtvaardiging van een strenger regime ten aanzien van floating charges is
dus volgens de commissie Cork dat onder een floating charge ook goederen val-
len die de schuldenaar na het creëren van de floating charge krijgt, maar nog niet
betaald heeft. Men krijgt het gevoel dat de commissie Cork van oordeel is dat de
floating charge holder bij gebreke van een bepaling als artikel 245 IA nieuwe
schuldeisers als het ware in de val laat lopen.

Bij het vinden van de juiste balans tussen de belangen van andere schuldeisers en
de belangen van de floating charge holder, speelt een belangrijke rol dat floating
charges moeten worden ingeschreven in het zogeheten company register waarmee
de floating charge dus kenbaar is voor latere schuldeisers. De commissie maakt
de volgende afweging van belangen waar zij toelicht waarom een floating charge
niet aantastbaar is indien de schuldenaar nog solvent was:

‘If when the charge is created the value of the company’s assets exceeds the
amount of its liabilities, so that on a notional liquidation every existing credi-
tor will be paid in full, non of them is prejudiced by the creation of the charge;
while later creditors must be taken to extend credit in the knowledge that the
company has created a prior floating charge.’154

152 Zie bijvoorbeeld Bridge, Collectivity, Management of Estates and the Pari Passu Rule in Winding-up, p. 15: ‘It
is not at all easy to see why section 245 should be confined to floating charges and not also to fixed charges
or, rather, the combination of fixed and floating charges so characteristic of modern bank security.’

153 Cork Report, p. 351, 352. 
154 Cork Report, p. 352.
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De rechtvaardiging van een strenger regime ten aanzien van floating charges die
de commissie Cork geeft, namelijk dat onder een floating charge ook goederen
vallen die de schuldenaar na het creëren van de floating charge krijgt maar nog
niet betaald heeft, kan artikel 245 IA echter onvoldoende verklaren. Het is name-
lijk zeer wel mogelijk dat de floating charge ‘fixeert’ op een moment waarop, in
vergelijking met het moment van vestigen, onder de floating charge geen nieuwe
goederen vallen. Dat uiteindelijk blijkt dat na het vestigen van de floating charge
geen nieuwe goederen onder de charge vallen kan nog als een toevallige omstan-
digheid worden gezien. Het is echter ook mogelijk dat partijen hun handelen zo
vorm geven dat het bij het vestigen van de floating charge al uitgesloten is dat
nieuw te verkrijgen goederen onder de charge vallen.155 Artikel 245 IA is dan ech-
ter nog gewoon van toepassing. Artikel 245 IA lijkt dan ook bovenal als doel te
hebben paal en perk te stellen aan een rangwisseling tussen schuldeisers zonder
dat voor deze rangwisseling goede gronden bestaan. Bailey en Groves stellen
slechts kort ten aanzien van het doel van artikel 245 IA het volgende:

‘The aim of the section is to prevent creditors obtaining an advantage over
other creditors at a time when the company’s ability to repay its debts may be
in doubt.’156

Parry verklaart het speciale regime ten aanzien van floating charges expliciet in
de zin dat artikel 245 IA een rangwisseling zonder goede gronden tegengaat:

‘While the advantage received by the charge holder could equally be viewed
as a preference, and attacked under section 239, it appears that floating
charges are regarded as requiring special attention. Section 245 is a provision
which operates automatically to invalidate any charge granted in the period
shortly before the start of insolvency proceedings, except to the extent that
fresh consideration is provided. This would appear to reflect the fact that, in
such circumstances, the charge holder has done nothing to earn the position
of priority that they receive over other creditors. The need for avoidance is
accordingly clear and it should not be necessary to prove additionally, as
under section 239, that the person who caused the company to grant the
charge was influenced by a desire to improve the position of the charge hold-
er. Section 245 may be seen as operating only against attempts by creditors to
obtain a last minute elevation in status, as it is limited in application.’157

155 Zie H. Bennett, ‘Late Floating Charges’, in: J. Armour en H. Bennet (red.), Vulnerable Transactions in
Corporate Insolvency’, Oregon: Hart Publishing 2003, p. 186: ‘The second problem with the reasoning of the
Cork Committee is that, assuming the problem of later unpaid vendors to be genuine, section 245 is poorly tar-
geted. A floating charge may be limited to existing assets, in which case it does not offend, and on the reaso-
ning of the Cork Committee, it should not be open to challenge, yet it is.’

156 Bailey en Groves, Corporate Insolvency, p. 974.
157 Parry, Transaction Avoidance in Insolvencies, p. 358.
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Artikel 239 IA en artikel 245 IA zien dus op verwante gevallen. De rechtvaardi-
ging van het ingrijpen wordt echter in een geheel andere hoek gezocht. De ver-
schillen tussen de gevallen waarop artikel 239 IA (met name fixed charges en be-
talingen) van toepassing is en de gevallen waarop artikel 245 IA (floating char-
ges) van toepassing is, zijn echter niet zo groot dat deze verschillen evident een
geheel andere aanpak vergen. Vragen omtrent het onderscheid worden nog ver-
sterkt door het gegeven dat, gezien de materiële benadering van de classificatie
van charges, vaak discussie mogelijk is of iets een fixed of een floating charge
is.158 Het verschil in benadering van artikel 239 IA en 245 IA kan mogelijk ver-
klaard worden doordat bij een floating charge enkel en alleen een rangwisseling
plaatsvindt ten gunste van een schuldeiser, terwijl bij fixed charges en betalingen,
de schuldenaar meteen de gevolgen ondervindt.159 Daarom zal het makkelijker
zijn een floating charge van de schuldenaar te bedingen, en loert hier ook meer
het gevaar van bevoordeling van een individuele schuldeiser zonder gegronde
reden dan bij betalingen en fixed charges.

3.2.4.2 Objectieve vereisten artikel 245 IA
Artikel 245 IA is, net als artikel 238 IA en 239 IA, alleen van toepassing indien
de schuldenaar in administration of liquidation verkeert. Artikel 245 IA stelt ver-
der nog een aantal objectieve vereisten. Artikel 245 IA stelt, zoals reeds in de vori-
ge paragraaf is gezien, in het geheel geen subjectieve vereisten.

Ten eerste geldt dat artikel 245 IA alleen van toepassing is voor zover de floating
charge niet wordt gecreëerd voor nieuwe waarde. Om buiten het bereik van arti-
kel 245 IA te komen is niet vereist dat deze waarde wordt verstrekt op het moment
dat de floating charge wordt gecreëerd. De floating charge kan ook worden inge-
roepen voor zover deze waarde op een later moment ter beschikking aan de schul-
denaar wordt gesteld. Het is echter niet mogelijk om de floating charge te laten
strekken tot zekerheid voor eerder verstrekt krediet. Het Engelse recht is op dit
punt zeer rigide. Zelfs krediet dat enige dagen eerder is verstrekt zal in de regel
niet als nieuwe waarde voor de floating charge gelden.160 Tegenover de rigide

158 Zie voor een overzicht van grensgevallen en de zeer genuanceerde onderscheiden die gehanteerd worden,
Bennett, Late Floating Charges, p. 192-197 onder ‘problematic cases’.

159 Zie bijvoorbeeld Lord Millet (in Privy Council the Court of Appeal of New Zealand) in Re Brumark Investments
Ltd (2001 WL 542215) ten aanzien van het oordeel van Romer in LJ Yorkshire Woolcombers Ltd 1903: ‘The
first two characteristics are typical of a floating charge but they are not distinctive of it, since they are not
necessarily inconsistent with a fixed charge. It is the third characteristic which is the hallmark of a floating
charge and serves to distinguish it from a fixed charge. Since the existence of a fixed charge would make it
impossible for the company to carry on business in the ordinary way without the consent of the charge holder,
it follows that its ability to do so without such consent is inconsistent with the fixed nature of the charge.’

160 Zie hier Slade in Re Shoe Lace Ltd [1993] BCC 609, 620 CA: ‘In a case where no presently existing charge
has been created by any agreement or company resolution preceding the execution of the formal debenture,
then, in my judgement, no moneys paid before the execution of the debenture will qualify for the exemption
under the subsection unless the interval between payment and execution is so short that it can be regarded as
minimal and payment and execution can be regarded as contemporaneous.’ Als voorbeeld van een toegestane
tijdspanne, wordt een koffiepauze genoemd. Keay en Walton lijken afhankelijk van de omstandigheden van het
geval een wat ruimere benadering voor te staan (Insolvency Law, p. 580): ‘The problem arises where an advan-
ce was made before creation. It is always a question of fact whether an advance is regarded as being made at
the time of the charge’s creation (Re Shoe Lace Ltd [1993] BCC 609, [1994] 1 BCLC 111). Where there is 
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benadering ten aanzien van de vraag of artikel 245 IA van toepassing is, staat ech-
ter een genuanceerde benadering ten aanzien van het bepalen van de sancties.
Indien artikel 245 IA toepasselijk is, is de sanctie niet automatisch dat de gehele
floating charge haar werking wordt ontzegd. De floating charge behoudt haar wer-
king voor zover wel nieuwe waarde is verstrekt.161 Het is dus niet zo dat indien een
floating charge voor 30% zou strekken ter zekerheid van een oude schuld en voor
70% voor een nieuwe schuld, dat de gehele floating charge haar werking wordt
ontzegd.

Ten tweede is vereist dat de floating charge werd gecreëerd binnen een jaar voor
de aanvang van administration of liquidation procedure. Deze periode wordt ver-
lengd tot twee jaren indien de wederpartij een gerelateerde persoon is. Floating
charges gecreëerd hangende de aanvraag zijn ook aantastbaar.162

Ten derde is vereist dat de schuldenaar ten tijde van de creatie van de floating
charge reeds insolvent was in de zin van artikel 123 IA. Een uitzondering wordt
gemaakt indien de wederpartij een gerelateerde persoon is.163 Het systeem van
artikel 245 IA is hiermee anders dan dat in artikel 238 en 239 IA. Ten aanzien van
transactions at an undervalue en preferences is immers steeds vereist dat de schul-
denaar insolvent was, indien de gewraakte handeling voorafgaand aan de aanvraag
plaatsvond. Ten aanzien van gerelateerde personen geldt dit vereiste ook bij arti-
kel 238 en 239 IA, zij het dat de bewijslast ten aanzien van de bestaande dan wel
intredende insolventie in artikel 238 IA wordt omgedraaid. In artikel 245 IA wordt
dit vereiste (insolventie) in het geheel niet gesteld ten aanzien van floating char-
ges gecreëerd ten behoeve van gerelateerde personen.164 Floating charges
gecreëerd ten behoeve van gerelateerde personen zonder dat hiervoor nieuwe
waarde aan de schuldenaar ter beschikking wordt gesteld zijn daarmee in ruime
mate aantastbaar.

De kernvraag onder artikel 245 IA is dus of de schuldenaar tegen het vestigen van
een floating charge nieuwe waarde verkrijgt. Het Engelse recht is daarbij niet
blind voor de aanwending van het nieuwe krediet. Een floating charge is bijvoor-

a delay in execution of the charge, after the payment of money by the intended chargeholder, it has not been of
concern if the delay could be explained adequately (Re FA Stanton Ltd (no 2) [1929] 1 CH 180; M Hoffman
Nominees Pty Ltd v Cosmas Fish Processors (International) Pty Ltd (in liq) (in receivership) 1982 1 ACLC 528
at 535).’

161 Zie Bailey en Groves, Corporate Insolvency, p. 981: ‘Where there is a charge which secures both an existing
debt and additional money provided at the time of the creation of the charge, it will be valid in respect of the
additional money.’

162 Kenmerk van een floating charge is dat deze kan kristalliseren en in die zin niet langer een floating charge is.
Voor de toepasselijkheid van artikel 245 IA gaat het om het moment waarop de charge werd gecreëerd, niet het
moment waarop fixatie plaatsvindt.

163 Keay en Walton, Insolvency Law, p. 578.
164 Zie voor een toelichting het Cork Report, p. 354: ‘There remains the question of floating charges created in

favour of persons closely connected with the company, whether directors, controlling shareholders, or other
companies in the same group. We are sympathetic to the widely held view that the freedom of such persons to
rely upon the security of a floating charge over the assets of their own company should be more narrowly cir-
cumscribed than that of other persons.’
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beeld niet geldig indien het nieuwe krediet gebruikt wordt om een bestaande
schuld te herfinancieren. Een floating charge zal dan ook geen bescherming ge-
nieten indien de kredietverstrekker een nieuwe lening verstrekt waarvoor een
floating charge wordt gecreëerd, indien de bedoeling is dat met de lening een
openstaande ongesecureerde schuld aan dezelfde kredietverstrekker wordt
afgelost.165 Ook is het mogelijk dat, hoewel krediet aan de schuldenaar wordt ver-
strekt, het van meet af aan niet het doel is dit aan de schuldenaar ten goede te laten
komen, maar enkel als doel heeft een bepaalde schuldeiser te kunnen voldoen.
Indien de schuldenaar slechts als doorgeefluik (conduit pipe)166 wordt gehanteerd
om te zorgen dat een bepaalde schuldeiser wordt voldaan, en een derde die het
geld daartoe verstrekt een floating charge bedingt, zal deze floating charge sneu-
velen op grond van artikel 245 IA. Dit is uitgemaakt in Re Destone Fabrics. In dit
geval had de evident insolvente schuldenaar GBP 900 geleend bij een bank om
twee openstaande verplichtingen aan haar bestuurders te kunnen voldoen. De
bank verstrekte een lening en bedong daarbij een floating charge. Rechter
Simonds overwoog als volgt: 

‘The ultimate test in such cases may well be whether the transaction is to be
regarded as one intended bona fide for the benefit of the company, or whether
it is intended merely to provide certain moneys for the benefit of certain cred-
itors of the company to the prejudice of other creditors of the company.’167

Deze uitkomst wordt algemeen onderschreven voor de zogenoemde conduit pipe
cases.168 Toch is deze uitkomst opvallend te noemen. In deze gevallen is geen spra-
ke van bevoordeling van de wederpartij, hier de bank. Toch bestaat de mogelijk-
heid om een van de bepalingen van transaction avoidance in te roepen, en wel
mede op grond van omstandigheden die na de gewraakte transactie zelf hebben
plaatsgevonden; in Denstone Fabrics bijvoorbeeld de doorbetaling aan de bestuur-

165 Zie hierover Parry, Transaction Avoidance in Insolvencies, p. 363-365.
166 Zie bijvoorbeeld Simonds in Re Destone Fabrics Ltd, [1941] Ch 319: ‘It is also quite clear, I think, that, so far

as he was concerned, the transaction was a mere subterfuge, and, to use the words of an authority to which I
shall refer, that the company was a mere conduit pipe through which a sum was paid, part of which was paid
out afterwards to him.’ Zie hierover Bennett, Late Floating Charges, p. 201: ‘If the company is employed as a
mere conduit pipe through which purported loan money is passed in return for the creation of additional secu-
rity, there is no genuine benefit to the company and the loan will not count as money paid to the company.’

167 Re Destone Fabrics Ltd, [1941] Ch 319.
168 Zie Bailey en Groves, Corporate Insolvency, p. 981: ‘The charge will not be valid where it is made to benefit

certain creditors of the company at the expense of others. The primary question is whether the transaction
under which the floating charge is created is in substance for the benefit of the company and not merely the
substitution of a secured for an unsecured debt or the improvement of an existing security.’ Zie ook Goode,
Principles of Corporate Insolvency Law, p. 487: ‘In order for money to be “paid .. to the company” it must be
in a real sense available to the company for its own benefit and to do with what it likes. So payment by cheque
in exchange for the company’s cheque of the same amount is not payment to the company, nor is a payment
which is to be matched by a payment out by the company to other parties or which goes round a circle of pay-
ees, in either case leaving the company no better off than it was before.’ En Bennett, Late Floating Charges, p.
201: ‘If the company is employed as a mere conduit pipe through which purported loan money is passed in
return for the creation of additional security, there is no genuine benefit to the company and the loan will not
count as money paid to the company.’
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ders. Deze problematiek vormt dus een uitzondering op het door Goode geformu-
leerde uitgangspunt dat bij de bepalingen van transaction avoidance sprake dient
te zijn van bevoordeling van de wederpartij.169 Verder is opvallend aan de conduit
pipe cases dat hierin een uitzondering wordt gemaakt op het uitgangspunt dat arti-
kel 245 IA voorbij gaat aan subjectieve elementen van de handelende partijen.
Relevant is namelijk niet alleen wat partijen hebben gedaan en wat de uitkomst
van hun handelen is geweest, maar ook de intentie waarmee partijen handelden.170

3.2.4.3 Subjectieve vereisten artikel 245 IA
Hierboven is reeds besproken dat artikel 245 IA in principe geen subjectieve ver-
eisten stelt. De mogelijk harde gevolgen ten aanzien van een wederpartij die te
goeder trouw heeft gehandeld, worden ondervangen doordat artikel 245 IA bij een
gemengde zekerheidsverschaffing voor zowel oud en nieuw krediet, de floating
charge wel geldig laat zijn voor zover daadwerkelijk nieuwe waarde aan de schul-
denaar is verstrekt. Daarbij dient bedacht te worden dat het ingrijpen de schulde-
naar in beginsel niet in een slechtere positie brengt dan waar deze in zou hebben
verkeerd indien de handeling, het vestigen van de floating charge, geheel achter-
wege was gelaten.

Hierboven is, bij de bespreking van de zogenoemde conduit pipe cases, echter
geconstateerd dat artikel 245 IA niet altijd geheel voorbij kan gaan aan de weten-
schap en bedoelingen van partijen. Indien de schuldeiser krediet verschaft tegen
het vestigen van een floating charge, terwijl deze schuldeiser weet dat het krediet
in het geheel niet ter beschikking van de schuldenaar komt te staan, maar aange-
wend zal worden enkel ten behoeve van een derde, zal de floating charge sneuve-
len. In deze beperkte groep van gevallen zal de kredietverstrekker wel degelijk
slechter af zijn.

169 Zie § 3.1.2.2.
170 Zie Bennett (Late Floating Charges, p. 204-205) ten aanzien van de vraag in hoeverre geoordeeld kan worden

dat de schuldenaar wel of geen waarde heeft ontvangen. Het subjectieve element is vooral gelegen in de derde
factor die Bennett noemt, als van belang voor de beoordeling of er wel of geen waarde is ontvangen door de
schuldenaar: ‘Thus, the mere refinancing of existing debt owed to an unsecured creditor by a loan from that
creditor secured on a floating charge would clearly fall outside section 245 (2). The change in status of debt
from unsecured to secured is, of itself, of no value to the company. The same point can be made of cases such
as Re Orleans Motor Co, where the money is used to discharge third party indebtedness. A mere change in the
identity of the creditor, in and of itself, is of no value to the company. In each case, however, if it could be shown
that the refinancing purchased a genuine stay of insolvency that was of real commercial value, albeit ultima-
tely to no avail, then the charge should be saved to the extent of that value. In deciding whether such a genui-
ne stay was purchased, regard might be had to three factors in particular. First, there is the financial condition
of the company. (…) Secondly, there is the question of whether any ostensible forbearance from calling in the
original debt was a mere pretence. (…) A third factor is whether the decision to refinance as a voluntary and
genuine decision of the company made in its own interest rather than, for example, a decision of a chargee in
a position as a director of the company to substitute his interest for those of the company.’
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3.2.5 Artikel 423 IA: Transactions defrauding creditors

Een enigszins afwijkende bepaling binnen het geheel van transaction avoidance
wordt gevormd door artikel 423 IA. Deze bepaling geldt als afwijkend omdat dit
artikel ook buiten formele insolventie kan worden ingeroepen door individuele
schuldeisers.171 Artikel 423 IA luidt als volgt:

(1) This section relates to transactions entered into at an undervalue; and a
person enters such a transaction with another person if - 
(a) he makes a gift to the other person or he otherwise enters into a trans-

action with the other on terms that provide for him to receive no con-
sideration; 

(b) he enters into a transaction with the other in consideration of marriage;
or 

(c) he enters into a transaction with the other for a consideration the value
of which, in money or money’s worth, is significantly less than the
value, in money or money’s worth, of the consideration provided by
himself. 

(2) Where a person has entered into such a transaction, the court may, if sat-
isfied under the next subsection, make such order as it thinks fit for - 
(a) restoring the position to what it would have been if the transaction had

not been entered into, and 
(b) protecting the interests of persons who are victims of the transaction. 

(3) In the case of a person entering into such a transaction, an order shall only
be made if the court is satisfied that it was entered into by him for the pur-
poses - 
(a) of putting assets beyond the reach of a person who is making, or may at

some time make, a claim against him, or 
(b) of otherwise prejudicing the interest of such a person in relation to the

claim which he is making or may make. 
(4) (…) - (5) (…). 

Ook hier dient weer de algemene opmerking gemaakt te worden dat de rechter
grote vrijheid heeft bij het bepalen van de gevolgen. Lid 2 bepaalt ten aanzien van
de sanctie dat de rechter ‘may make such order as it thinks fit’.172

171 Ook binnen formele insolventie kan deze bepaling nog door individuele schuldeisers worden ingeroepen. Wel
is dan toestemming van de rechter vereist.

172 Artikel 425 IA geeft een aantal mogelijke sancties. Dit artikel beoogt echter expliciet geen afbreuk te doen aan
de ruime mogelijkheden van artikel 423 lid 2 IA.
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3.2.5.1 Doel en rechtvaardiging van artikel 423 IA
Hoewel artikel 423 IA niet enkel van toepassing is in insolventie, oordeelde de
commissie Cork dat het wel degelijk aan haar was om ook deze materie te rege-
len. De commissie Cork geeft daartoe twee redenen:

‘In the first place, the section may not be invoked by the debtor himself, who
cannot be heard to allege his own fraudulent intent or challenge the validity of
his own acts (…) but only by a creditor or, after insolvency proceedings have
been taken, by the general body of creditors acting through a trustee or liq-
uidator. In the second place, resort to the section is normally unnecessary
unless the debtor is unable to pay his debts without recourse to the property
disposed of, so that the remedy is seldom if ever invoked unless the debtor has
in fact become insolvent, even if (perhaps because he died before insolvency
proceedings could be brought) he has never been legally declared to be so.’173

Artikel 423 IA heeft de wat ongelukkige naam transactions defrauding creditors.
Zoals gezien zal worden in § 3.2.5.3 is het artikel niet beperkt tot die gevallen
waarin sprake is van fraud.174 De aanbeveling die de commissie Cork deed was
ook niet beperkt tot gevallen van fraud. Wel moet het gaan om een transactie waar-
bij de schuldenaar beoogt goederen aan verhaal te onttrekken, verhaal te bemoei-
lijken of meer algemeen zijn schuldeisers te benadelen. De commissie Cork over-
weegt het volgende:

‘We recommend that the whole section be repealed and re-enacted in an
amended form so that it is made clear, 
a) (...) 
b) that the necessary intent is an intent on the part of the debtor to defeat, hin-

der, delay or defraud creditors, or to put assets belonging to the debtor bey-
ond their reach, and that such intent may be inferred whenever this is the
natural and probable consequence of the debtor’s actions, in the light of the
financial circumstances of the debtor at the time, as known, or taken to
have been known, to him. (…)’175

Het moet gaan om een transactie die ofwel een gift betreft ofwel een transactie
waarbij er, gelijk artikel 238 IA, sprake is van een significant waardeverschil. De
commissie Cork vervolgt het vorige citaat als volgt:

173 Cork Report, p. 274.
174 Zie ook Parry, Transaction Avoidance in Insolvencies, p. 230: ‘The term ‘transactions defrauding creditors’,

which appears in the heading of section 423, is misleading as it is not actually necessary that the transaction
should have been entered into with a dishonest motive.’

175 Cork Report, p. 277.
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‘c) that the section applies to any disposition made with the necessary intent,
even if supported by valuable consideration, where that does not consist of
full consideration in money or money’s worth received by the debtor.

d) (…).’176

Hiermee is niet gezegd dat de commissie Cork het ingrijpen rechtvaardigt enkel,
of zelfs primair met een beroep op het waardeverschil. De commissie Cork blijft
vasthouden aan het vereiste dat de schuldenaar met een bepaalde subjectieve
gesteldheid moet hebben gehandeld. Hoewel de commissie Cork dat niet met
zoveel woorden zegt, is het juist deze subjectieve gesteldheid die de kern vormt
van artikel 423 IA.177 Het is deze subjectieve gesteldheid, het opzet verhaal te ver-
hinderen of te bemoeilijken dan wel het opzet schuldeisers te benadelen, die met
zich brengt dat voor toepasselijkheid van artikel 423 IA niet vereist is dat de
schuldenaar op het moment van de handeling reeds insolvent was of dat de han-
deling in een bepaalde beperkte periode voorafgaand aan de insolventie moet zijn
verricht. Armour noemt, met verwijzing naar de Statute of Elizabeth,178 als een van
de meest fundamentele normen in de relatie van schuldenaar tot schuldeiser dat
een schuldenaar niet opzettelijk de mogelijkheden van verhaal mag frustreren:

‘What the action proscribes is a breach of one of the most fundamental norms
of the debtor-creditor relationship: that the debtor will not deliberately seek to
prejudice the ability of a creditor to enforce their claim against the debtor’s
assets.’179

Artikel 423 IA kan daarmee beschouwd worden als een uitwerking van het basa-
le uitgangspunt dat handelingen die als doel hebben anderen te benadelen, rech-
tens niet gerespecteerd dienen te worden. Hierbij is het minder van belang op welk
moment de handeling werd verricht en wat de financiële toestand van de schulde-
naar op dat moment was. 

176 Cork Report, p. 277.
177 Dat de commissie Cork weinig aandacht besteed aan de doelen en rechtvaardiging van artikel 423 IA kan ver-

klaard worden door de omstandigheid dat de commissie het oude recht als uitgangspunt nam en slechts op
beperkte onderdelen verduidelijkingen wenste aan te brengen. Zie Armour, p. 97: ‘The Cork Committee’s
recommendations in relation to these provisions (artikel 423-425 IA, RdW) were not radical. The Committee
approved of the basic philosophy of fraudulent conveyance law, and merely suggested that various uncertain-
ties in the drafting of the statute (…) be clarified.’

178 De Statute of Elizabeth dateert van 1571 en wordt wel gezien als de eerste Engelse wet die schuldeisers
beschermde tegen handelingen die opzettelijk schuldeisers benadelen. De Statute of Elizabeth stelde het vol-
gende ten aanzien van de handelingen die het bestreed: ‘Not only to the let or hindrance of the due course and
execution of law and justice, but also to the overthrow of all true and plain dealing, bargaining and chesivan-
ce between man and man, without which no commonwealth or civil society can be maintained or continued.’
Te kennen uit J. Armour, Transactions Defrauding Creditors, p. 99. Zie over deze bepaling en de gelijkenis met
het Romeinse recht, Ankum, De pauliana buiten faillissement in het Nederlandse recht sedert de codificatie,
p. 69.

179 Armour, Transactions Defrauding Creditors, p. 98 met een verwijzing naar Clark, The Duties of the Corporate
Debtor to its Creditors, p. 505.
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Belangrijk is te onderkennen dat artikel 423 IA (gelijk artikel 238 IA180) niet
beoogt de paritas creditorum, oftewel het pari passu beginsel, te beschermen. De
commissie Cork is duidelijk in haar standpunt dat het ongewenst zou zijn om arti-
kel 423 IA mede te laten strekken tot bescherming van het pari passu beginsel.181

3.2.5.2 Objectieve vereisten artikel 423 IA
Vereist voor een geslaagd beroep op artikel 423 IA is dat de schuldenaar een trans-
actie is aangegaan met een waardeverschil (at an undervalue). Artikel 423 IA stelt
een belangrijk subjectief vereiste, namelijk dat de schuldenaar heeft gehandeld
met de intentie vermogensbestanddelen te onttrekken aan verhaal van schuldeisers
of anderszins met het doel zijn schuldeisers te benadelen. Niet vereist is dat
schuldeisers benadeeld worden die op het moment van de handeling reeds beston-
den.182 Indien schuldeisers benadeeld zijn, die op het moment van de gewraakte
handeling nog niet die hoedanigheid hadden, zal alles neerkomen op de vraag of
de schuldenaar met het vereiste doel heeft gehandeld.183 Het subjectieve vereiste
in artikel 423 IA zal worden besproken in § 3.2.5.3.

De belangrijkste beperking van artikel 423 IA is dat de handeling een waardever-
schil vertoont.184 Deze beperking volgt niet noodzakelijk uit het doel van de bepa-
ling. Schuldeisers kunnen immers zeer wel opzettelijk benadeeld worden door
handelingen waarbij schuldenaar en wederpartij gelijke prestaties verrichten en
tezamen beogen goederen aan verhaal te onttrekken. Hierbij valt te denken aan

180 Zie ten aanzien van de doelen en rechtvaardiging van artikel 238 IA, hierboven § 3.2.1.1.
181 Zie Cork Report, p. 277, 278 (waarbij het van belang is te bedenken dat artikel 423 IA ook kan worden inge-

roepen buiten formele insolventie): ‘It has long been an established principle of English law that a man is entit-
led to discharge his liabilities in any order as he pleases. He is entitled to pay a debt which is lawfully due even
if he is, and knows himself to be, insolvent, so that the result of paying one creditor must be that others will go
unpaid. While steps can be taken by the creditors to recover such payments under the bankruptcy code, by
having the debtor declared bankrupt, they cannot be challenged under the general law. (…) In our view, the
vice of the payment which prefers one creditor to another is not that it defeats or defrauds the creditors who
remain unpaid, but that it militates against a pari passu distribution in bankruptcy. The right to recover pay-
ments so made is, therefore, in our view properly regarded as an integral part of the insolvency code and ought
not to be capable of being invoked outside it. Those cases where considerations of fairness require that repay-
ment be made, but where for one reason or another recovery cannot be obtained under the present insolvency
code, should be dealt with by amending the relevant provisions of the insolvency code, and not by extending
the ambit of the present law as enacted in section 172 of the law of Property Act, 1925 (voorloper van artikel
423 IA, RdW).’

182 Parry, Transaction Avoidance in Insolvencies, p. 236: ‘It is not necessary that a person should have been a cre-
ditor at the time that the transaction was entered into.’

183 Parry, Transaction Avoidance in Insolvencies, p. 236: ‘Problems of proving the debtor’s purpose in such cases
may well be greater than in cases where existing creditors are prejudiced by a transaction.’

184 Het vereiste van waardeverschil gold niet onder het oude recht voor de Insolvency Act 1986. Parry is kritisch
over het vereiste dat de transactie er een met een waardeverschil moet zijn geweest. Parry, Transaction
Avoidance in Insolvencies, p. 234: ‘The logic behind the inclusion of this requirement must be that unless the
transaction is entered into at an undervalue there is no dissipation of assets. In addition, it may be felt that con-
tractual certainty would be undermined without this requirement. In the case of undervalue transactions, there
should be less concern about contractual certainty because the person entering into the transaction with the
debtor is likely to be aware that the transaction is potentially detrimental to creditors’ interests. It should, howe-
ver, be added that a transaction cannot be avoided under section 423, unless it was entered into for the pur-
pose of prejudicing creditors, so the section does not concern normal transactions in the ordinary course of
business. Therefore, even if the issue of consideration is disregarded, contractual certainty should be less of an
issue.’
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transacties waarbij goederen van de schuldenaar door verkoop liquide gemaakt
worden, waarbij het doel is de opbrengst buiten het verhaal van de schuldeisers te
brengen. Een beperking tot transacties met een waardeverschil was niet
opgenomen in de voorloper van artikel 423 IA. Artikel 423 IA vormt daarmee een
breuk met het oude recht.185 Het is vooral het vereiste dat sprake is van een
waardeverschil waardoor het toepassingsgebied van artikel 423 IA in belangrijke
mate samenvalt met dat van artikel 238 IA. Net als artikel 238 IA vereist artikel
423 IA dat sprake is van een gift of van een prestatie met een significant waarde-
verschil.186 Door het vereiste dat de transactie moet zijn aangegaan met een
waardeverschil, zijn transacties verricht tegen de marktwaarde niet aantastbaar
onder 423 IA. Zie met zoveel woorden Parry:

‘On the other hand, a person providing full value might not have this aware-
ness so the potential for contractual certainty to be undermined is greater
where such persons are concerned. It is perhaps for this reason that a trans-
action for full value, even if entered into to defraud creditors, is valid.’187

De vraag komt op wat de meerwaarde van artikel 423 IA boven artikel 238 IA is.
Artikel 423 IA vereist immers ook dat sprake is van een transaction at an under-
value en vertoont daarmee grote gelijkenis met artikel 238 IA (transactions at an
undervalue). De meerwaarde van artikel 423 IA boven artikel 238 IA is er boven-
al in gelegen dat artikel 238 IA wel en artikel 423 IA niet vereist dat de schulde-
naar met de transactie kwam te verkeren in de toestand dat hij zijn schulden niet
kon voldoen. Verder geldt dat voor de toepasselijkheid van artikel 423 IA geen
beperking is opgenomen ten aanzien van een relevante periode.188 Waar de wer-
king van artikel 238 IA is beperkt tot twee jaren voor de aanvang van insolventie,
kent artikel 423 IA een dergelijke beperking niet. Andersom kan erop gewezen
worden dat artikel 238 IA niet vereist dat de schuldenaar met een bepaald doel
heeft gehandeld. De subjectieve gesteldheid van de schuldenaar is slechts relevant
bij het inroepen van de mogelijke rechtvaardiging die artikel 238 lid 5 IA biedt aan
transactions gesloten in good faith aan de zijde van de schuldenaar.189

185 Armour, Transactions Defrauding Creditors, p. 97: ‘The new law makes two major departures form its prede-
cessor. First, only transactions at an undervalue may be set aside, even if actual intent to prejudice the inte-
rests of creditors is shown. (…)’

186 Behoudens het specifieke geval van lid 1 sub b van een huwelijk.
187 Parry, Transaction Avoidance in Insolvencies, p. 19.
188 Goode, Principles of Corporate Insolvency Law, p. 416. In de praktijk lijken dit belangrijke redenen om een

vordering op artikel 423 IA te baseren. Zie Keay en Walton, Insolvency Law, p. 571: ‘Interestingly, there have
been more reported cases dealing with section 423 compared with cases on section 238 and 339 combined.
This may be explained partly by the fact that most applications have been made by creditors rather than insol-
vency office-holders and of course only liquidators, administrators and bankruptcy trustees may avail them-
selves of sections 238 or 339, and partly by the fact that an applicant under section 423, unlike applicants
under sections 238 and 339, is not required to prove that the debtor was, at the time of the impugned transac-
tion, insolvent, nor is a section 423 applicant limited by any time zone.’

189 Zie voor een meer uitvoerige beschouwing over de verhouding van artikel 238 IA tot artikel 423 IA, Parry,
Transaction Avoidance in Insolvencies, p. 245.
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3.2.5.3 Subjectieve vereisten artikel 423 IA
Artikel 423 IA vereist dat de schuldenaar met de transactie het doel had om ver-
haal te bemoeilijken of onmogelijk te maken of anderszins het doel had om de
schuldeisers te benadelen. Artikel 423 IA kent geen bepalingen die de bewijslast
omkeren, ook niet in geval van gerelateerde partijen. De toepassing en interpreta-
tie van het artikel blijkt tot veel onduidelijkheden aanleiding te geven.190 Dit
betreft zowel de vraag of de schuldenaar met het vereiste doel (for the purpose)
heeft gehandeld als hoe met de complicatie moet worden omgegaan indien de
schuldenaar met zijn handelen meerdere doelen nastreefde.

Anders dan de titel van de bepaling doet vermoeden, waar gesproken wordt over
‘defrauding’, is niet vereist dat de bewindvoerder aantoont dat de schuldenaar met
oneerlijke bedoelingen heeft gehandeld.191 De vraag komt daarbij op of het doel
van het handelen rechtstreeks moet worden bewezen of ook uit de omstandighe-
den kan worden afgeleid. Hoewel de commissie Cork expliciet de aanbeveling had
gedaan dat de vereiste bedoeling zou kunnen worden aangenomen wanneer het
gevolg het natuurlijke en waarschijnlijke gevolg van het handelen zou zijn,192 is
een dergelijke regel niet gecodificeerd in artikel 423 IA. Armour stelt echter dat
betoogd kan worden dat het rechters onder de nieuwe bepaling vrij staat om de
bepaling overeenkomstig de aanbeveling van de commissie Cork toe te passen.193

Niet vereist is dat het enige doel van de schuldenaar was vermogensbestanddelen
buiten de mogelijkheden van verhaal te plaatsen of zijn schuldeisers te benade-
len,194 maar wel dat dit een daadwerkelijk doel was.195 Aanvankelijk leek nog wel

190 Armour, Transactions Defrauding Creditors, p. 105: ‘The question of the debtor’s mens rea proved especially
troublesome under the previous law, and shows little sign of being much clearer under the 1986 Act.’

191 Bailey en Groves, Corporate Insolvency, p. 989: ‘It follows from the statutory wording that there is no need for
the liquidator or administrator to establish a dishonest intent on the part of the debtor when entering into the
transaction in question.’ Keay en Walton, Insolvency Law, p. 574 schrijven het volgende: ‘Unlike with its pre-
cursor, there is no need to prove an intent to defraud on the part of the debtor when bringing proceedings under
section 423. As no intend to defraud has to be proved now, it might be argued that the courts should be prepa-
red to infer the requisite purpose in certain circumstances.’ Zie overeenkomstig Armour, Transactions
Defrauding Creditors, p. 109.

192 De commissie Cork overwoog (Cork Report, p. 277): ‘that the necessary intent is an intent on the part of the
debtor to defeat, hinder, delay or defraud creditors, or to put assets belonging to the debtor beyond their reach,
and that such intent may be inferred whenever this is the natural and probable consequence of the debtor’s
actions, in the light of the financial circumstances of the debtor at the time, as known, or taken to have been
known, to him.’

193 Zie ten aanzien van de aanbeveling van de commissie Cork, Armour (Transactions Defrauding Creditors, p.
108): ‘This was not done explicitly in the 1986 Act, although it is arguable that it is open to courts to interpret
section 423(3) in this way.’ Zie minder expliciet ten aanzien van deze vraag, maar wel welwillend, Bailey en
Groves, p. 989: ‘When assessing the debtor’s purpose the court will consider all the objective circumstances,
and in particular, the size of any disposition made by the debtor in comparison with his then available resour-
ces; such an assessment naturally takes precedence over the debtor’s own evidence, as to the purpose of the
transaction.’ En zie Parry, Transaction Avoidance in Insolvencies, p. 227: ‘This does not, however, mean that
the court is restricted to findings based on direct evidence of the debtor’s purpose in entering into the transac-
tion. Inferences may be drawn from the facts and dates and circumstances of the case.’

194 Zie Arden LJ in IRC v Hashmi [2002] 2 BCLC 489: ‘In my judgment there is no warrant for excluding the situ-
ation where purposes of equal potency are concerned (…). Thus one purpose can co-exist with another. (..) the
section does not require the inquiry to be made whether the purpose was a dominant purpose. It is sufficient if
the statutory purpose can properly be described as a purpose and not merely as a consequence, rather than
something which was indeed positively intended.’
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vereist dat benadeling het dominante doel zou moeten zijn, hetgeen expliciet als
vereiste werd geformuleerd in Chohan v Saggar:196 Latere jurisprudentie gaat
ervan uit dat voldoende is dat het gewraakte doel substantieel is, en stelt niet als
vereiste dat het dominante doel van de handeling dient te zijn.197

Voor alle gevallen waarop artikel 423 IA van toepassing is, speelt de subjectieve
gesteldheid van de wederpartij geen rol bij de vraag of de transactie aantastbaar
is.198 Nu is dit minder bevreemdend dan dit mogelijk op het eerste gezicht lijkt.
Artikel 423 IA is namelijk slechts toepasselijk op die transacties die zijn verricht
at an undervalue, waarbij het waardeverschil significant dient te zijn. Hierin ligt
reeds een aanwijzing besloten dat twijfels rijzen bij de goede trouw van de derde.
Verder geldt hier hetzelfde als is opgemerkt ten aanzien van de werking van de
artikel 238 IA ten aanzien van transactions at an undervalue, namelijk dat een uit-
gesproken sanctie er in de eerste plaats op gericht zal zijn om de bevoordeling van
de wederpartij ongedaan te maken en daar ook toe beperkt zal zijn.199 En ten slot-
te, hoewel dat niet met zoveel woorden wordt betoogd in de literatuur, dient m.i.
aangenomen te worden dat net als het geval is bij artikel 238 IA en 239 IA ook bij
artikel 423 IA bij het bepalen van de sanctie rekening gehouden kan worden met
de subjectieve gesteldheid van de wederpartij.200 Eventuele goede of kwade trouw

195 Bailey en Groves, Corporate Insolvency, p. 991: ‘It is evident that to meet the requirements of IA 1986, ss 423-
425 the statutory purpose must be a real purpose behind the transaction. Anything less cannot be properly
described as a purpose.’

196 Chohan v Saggar [1992] BCC 306: ‘As Lord Oliver in the well-known case of Brady v Brady [1989] AC 755
at p. 799F-G acknowledged, the word ‘purpose’ is a word of wide content. But he went on to say that it must
be construed bearing in mind the mischief against which the section in which that word appears is aimed. Here,
the purpose of mischief against which the section is aimed, namely s 423, is the removal of assets by their
owner, in anticipation of claims being made or contemplated, out of the reach of such claimants if those claims
ultimately prove to be successfully. To contend that if the owner was able to point to another purpose, such as
the benefit of his family, friends or the advantage of business associated, the section could not be applied. (…)
I propose to construe sec. 423(3) as requiring a plaintiff to demonstrate a dominant purpose to remove assets
form the reach of actual or potential claimants or creditors, but as not excluding the possibility that there might
also be other purposes behind the relevant transfer. To do otherwise would seem to me to remove sec. 423 from
any practical use in restraining the mischief to which it was directed and which I have described.’

197 Royscot Spa Leasing Ltd v Lovett [1995] BCC 502 en IRC v Hashmi [2002] 2 BCLC 489. Zie uitgebreid over
deze cases en de problematiek in het algemeen, A. Keay, ‘Transactions defrauding creditors; the problem of
purpose under section 423 of the Insolvency Act’, Conveyance and Property Lawyer 2003, p. 272-288 en
recenter Keay en Walton, Insolvency Law (2008), p. 571-573.

198 Bailey en Groves, Corporate Insolvency, p. 992: ‘The presence or absence of bad faith or knowledge on the
part of the other party to the transaction is not relevant when considering whether an order may be made, mere-
ly the debtor’s personal purpose.’ Parry, Transaction Avoidance in Insolvencies, p. 231: ‘It is only the purpose
of the debtor that is important. If the relevant purpose is found, it will not matter the person who benefited form
the transaction believed that it was entered into for legitimate reasons.’

199 Armour, Transactions Defrauding Creditors, p. 116: ‘The remedial power is restitutionary, rather than simply
compensatory: it is designed to require the counterparty to disgorge, in favour of the company, the benefit
which they received unjustly from the company.’ Indien de benadeling niet geheel ongedaan gemaakt wordt door
de wederpartij het door hem behaalde voordeel af te laten staan, dan lijkt het meer voor de hand liggen om bij
toepassing van artikel 423 IA een zwaardere sanctie op te leggen dan in geval van toepasselijkheid van artikel
238 IA. De bewoordingen van artikel 238 IA en artikel 423 IA zijn ook enigszins anders. Zie hierover Armour,
Transactions Defrauding Creditors, p. 117: ‘Under section 238(3), the court is to make an order simply for the
purpose of restoring the pre-existing position, whereas section 423(2) also specifies that the court shall seek to
protect the interests of the victims of the transaction.’

200 In Re Paramount Airways Limited [1993] Ch 223, 239 CA is uitgemaakt dat de dwingende bewoordingen die
artikel 238 en 239 IA hanteren, namelijk that the judge shall make an order as he sees fit, de rechter toch de
vrijheid laten om in het geheel geen sanctie op te leggen.
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dienen dan ook niet verdisconteerd te worden bij het bepalen of de transactie aan-
tastbaar is, maar bij het bepalen wat de gevolgen daarvan zijn.

In de vorige paragraaf (§ 3.2.5.2) is er reeds op gewezen dat artikel 423 IA niet
vereist dat de schuldeisers die benadeeld zijn door het handelen, reeds die hoeda-
nigheid hadden op het moment van de gewraakte handeling. Hiermee is artikel
423 IA onder omstandigheden ook van toepassing indien de schuldenaar goede-
ren onder de waarde vervreemdt en deze aldus buiten het bereik van schuldeisers
plaatst op een moment dat deze een risicovol project entameert of overweegt.201

Een recent geval van toepasselijkheid van artikel 423 IA in dergelijke gevallen
betreft Sands v Clitheroe.202 In dit geval had een advocaat zijn huis overgedragen,
kennelijk zonder gelijke tegenprestatie, aan zijn vrouw 15 jaren voordat hij insol-
vent werd verklaard. De rechter overwoog dat artikel 423 IA van toepassing was
omdat Clitherou het doel had gehad om het huis buiten het bereik van zijn schuld-
eisers te plaatsen. Clitherou had namelijk het advies van zijn advocatenkantoor
opgevolgd dat beoogde de families van de werkzame advocaten te beschermen
tegen eventuele aansprakelijkheidsprocedures tegen de advocaten. Verder kwam
vast te staan dat geen andere doelen werden nagestreefd met de transactie (zoals
bijvoorbeeld het verlagen van belastingen). Mevrouw Clitherou werd veroordeeld
de helft van de waarde van het huis aan de bewindvoerder over te dragen.

Bij gevallen als Sands v Clitheroe dient bedacht te worden dat artikel 423 IA van
aanzienlijk groter belang is voor natuurlijke personen dan voor rechtspersonen.203

Het artikel lijkt vooral van belang te zijn in die gevallen waarin de schuldenaar
toch nog het gebruik van de goederen houdt via gerelateerde partijen, ook nadat
hij formeel insolvent is, zoals het geval was in Sands v Clitheroe. Bij rechtsperso-
nen speelt een dergelijk risico niet direct omdat de rechtspersoon in insolventie
wordt vereffend door de bewindvoerder. In dit verband kan hetgeen is opgemerkt

201 Niet vereist is dat de schuldenaar met frauduleuze motieven handelde. Voldoende is dat de schuldenaar beoog-
de goederen buiten de mogelijkheden van verhaal plaatst. Zie Midland Bank v. Wyatt [1995] 1 FLR 696 (sum-
mary): ‘On the facts, W had no intention of endowing his children or his wife with an interest in the property.
It was created so as to protect his family from long term financial risk should he set up his own company. As
such, the declaration of trust was not what it purported to be but a pretence or sham. Even if the transaction
was entered into without fraudulent motive or on the basis of mistaken advice, it was still void and therefore an
unenforceable transaction. The declaration therefore fell within s. 423 of the Act and was voidable, being for
the purpose of putting property beyond the reach of creditors.’ Zie hierover Parry, Transaction Avoidance in
Insolvencies, p. 236: ‘A transaction may be avoided under section 423 even where a person enters into a trans-
action at a time where he has no creditors but is thinking of embarking upon a risky activity, such as a new
business, and wishes to protect assets form the claims of future creditors.’ Zie over deze problematiek ook
Bailey en Groves, Corporate Insolvency, p. 989 (ten aanzien van Chohan v Saggar [1992] BCC 306): ‘The
inclusion of persons who ‘may at some time make a claim’ against the debtor envisages potential future credi-
tors who, individually unknown to the debtor at the time of the transaction, become victims of a risky business
enterprise against the consequences of failure of which the debtor seeks to protect himself at the outset.’ Zie
verder over deze problematiek met een bespreking van de rechtspraak onder het oude recht, Armour,
Transactions Defrauding Creditors, p. 110.

202 Sands v. Clitheroe [2006] BPIR 1000.
203 Zie ook Bailey en Groves, Corporate Insolvency, p. 983 ten aanzien van de werking van artikel 423 IA: ‘The

jurisdiction primarily concerns individuals, but it also extends to transactions made by companies.’
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ten aanzien van de doelen van artikel 238 IA verhelderend werken voor de wer-
king van artikel 423 IA. Hier gaf de Under-Secretary of State de volgende toe-
lichting op het wetsvoorstel:

‘The existence of a period during which transactions at an undervalue are
chargeable retrospectively …. is a safeguard to prevent a person entering into
business from, in effect, giving away his personal assets in a way that ensures
he still has the use of them in case the business goes badly an he subsequent-
ly becomes bankrupt.’204

Algemeen wordt aangenomen dat dit gestelde doel voor artikel 238 IA van weinig
verklarende waarde is voor de werking van artikel 238 IA.205 De gedachte hier ver-
woord, past echter wel ten dele als verklaring voor de werking van artikel 423 IA.
Opgemerkt is reeds dat artikel 423 IA, anders dan artikel 238 IA, niet werkt met
een relevante periode. Dit past ook minder voor zover men als doel stelt dat een
natuurlijk persoon niet het gebruik van goederen kan veiligstellen indien deze aan
een risicovol project begint of meer algemeen met handelingen enkel beoogt goe-
deren buiten bereik van (mogelijke) schuldeisers te plaatsen, maar daar nog wel
zelf het genot van houdt.

Hoewel artikel 423 IA in de praktijk van groter belang is voor natuurlijke perso-
nen dan voor rechtspersonen, kan de problematiek van het verminderen van ver-
haalsmogelijkheden alvorens een risicovol project te entameren, uiteraard ook
spelen bij rechtspersonen. Indien een rechtspersoon de verhaalsmogelijkheden
vermindert door actief naar de moeder over te hevelen omdat nieuwe risico’s
ondernomen worden, zal het artikel van toepassing kunnen zijn. Artikel 423 IA zal
echter relatief eenvoudig buiten de deur gehouden kunnen worden doordat men
niet activa overhevelt, maar een nieuwe rechtspersoon opricht en daar de activi-
teiten in onderbrengt. Voor de toepassing van artikel 423 IA zal het te volgen sce-
nario tot zeer verschillende uitkomsten leiden indien de activiteiten mislukken.
Illustratief is hier de beschrijving door Parry van de beperkingen die kleven aan
een leerstuk als transactions defrauding creditors en meer algemeen aan transac-
tion avoidance:

‘On the other hand, it should be noted that there would be little scope for the
use of section 423 where a litigant is seeking to get to the assets of a parent
company in order to satisfy a claim he has against a subsidiary which was
incorporated to carry out a particular business activity and shield the parent
company from potential liabilities arising from that. A relevant scenario would
be where a cash rich company, ‘Company A’, sets up a subsidiary company,

204 Official Report: House of Commons Standing Committee E 1984-85, Col 406. Zie voor de eerdere bespreking
van deze passage in het kader van artikel 238 IA, hierboven § 3.2.1.1.

205 Zie hierboven § 3.2.1.1.
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‘company B’ to carry out some risky venture which, if it was carried out by
Company A, might threaten Company A’s solvency. Even though Company B is
set up to evade the claims of creditors, section 423 could not be invoked to
deprive Company A of its limited liability: the options under section 425 would
seem only to extend to Company B transferring assets back to Company A.
Accordingly, this remedy would not enable Company B’s creditors to bring an
action against Company A.’206

Deze uitkomst maakt duidelijk dat het wel geoorloofd is om risicovolle activitei-
ten onder te brengen in een aparte entiteit, maar dat het onder omstandigheden
mogelijk niet geoorloofd is om risico’s te beperken door goederen buiten het ver-
mogen van de schuldenaar te brengen. Dit geldt in elk geval voor natuurlijke per-
sonen en mogelijk ook voor rechtspersonen.207 De toepasselijkheid van artikel 423
IA op rechtspersonen zal m.i. veel beperkter zijn omdat deze zijn eigen insolven-
tie in de regel niet overleeft en daarmee ook niet middels dergelijke handelingen
toch het gebruik over goederen kan weten te houden.

3.2.6 Pari passu rule of distribution en het fixatiebeginsel

Onder omstandigheden kan een transactie van de schuldenaar die leidt tot
benadeling van schuldeisers haar werking ontzegd worden op grond van de pari
passu rule of distribution. Deze common law regel kan bescherming bieden tegen
overeenkomsten die de wettelijke rangorde van schuldeisers doorbreken.208 Bridge
formuleert de regel als volgt:

‘According to the pari passu rule of distribution, all claims against the com-
pany rank equally amongst themselves and are abated pro rata in so far as the
assets of the company are insufficient to satisfy them all.’209

Opvallend is dat, hoewel Goode210 en Parry211 deze common law regel van pari
passu distribution expliciet bestempelen als een van de gronden van antecedent

206 Parry, Transaction Avoidance in Insolvencies, p. 239.
207 Het onderscheid is wel enigszins kunstmatig. Door een ruime werking van artikel 423 IA maakt het verschil of

men een rechtspersoon opricht en daarin een bedrag van GBP 100.000 als risicokapitaal stort en het geval waar-
in men een bestaande rechtspersoon met een eigen vermogen van bijvoorbeeld GBP 500.000 lichter maakt door
handelingen met een niet marktconforme tegenprestatie en slechts GBP 100.000 achterlaat.

208 Voor de voluntary winding up is deze regel ook gecodificeerd in artikel 107 IA: Subject to the provisions of this
Act as to preferential payments, the company’s property in a voluntary winding up shall on the winding up be
applied in satisfaction of the company’s liabilities pari passu and, subject to that application, shall (unless the
articles otherwise provide) be distributed among the members according to their rights and interests in the
company. Voor een compulsory winding-up is een vergelijkbare regel opgenomen in artikel 4.181 van de
Insolvency Rules.

209 Bridge, Management of Estates and the Pari Passu Rule in Winding-up, p. 1.
210 Goode, Principles of Corporate Insolvency Law, p. 418. Hij noemt de volgende acht gronden: ‘A transaction

may be avoided or adjusted under insolvency law or its effects reversed on no fewer than eight distinct grounds,
viz. as a transaction which is: 1) in contravention of the principle of pari passu distribution; 2) a transaction
at an undervalue; 3) a preference; 4) an extortionate credit transaction; 5) a floating charge given otherwise
than for specified forms of new value; 6) a registrable but unregistered charge; 7) disposition of the company’s
property made without leave of the court after presentation of a winding up petition; 8) a transaction in fraud
of creditors.’ Zie verder over het principe zelf Goode, Principles of Corporate Insolvency Law, p. 175 e.v.
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transactions of transaction avoidance, andere auteurs dit principe niet opnemen in
hun overzicht van transaction avoidance.212 Parry wijdt een separaat hoofdstuk
aan het pari passu principle als een zelfstandige grond om pre-insolventiehande-
lingen hun werking te ontzeggen.213 Over de functie van de common law pari
passu-regel schrijft Parry:

‘The rule operates to invalidate a position of priority illegitimately obtained by
a creditor in contravention of the scheme of asset distribution in liquidation
and bankruptcy.’214

Behoudens de wettelijk erkende regels van voorrang kunnen schuldeiser en schul-
denaar niet onderling bepalen dat de rang van de schuldeiser hoger is dan die van
andere schuldeisers of dat deze meer betaald zal krijgen op zijn vordering. Het
belang van de pari passu rule of distribution naast de aantastingsgronden opge-
nomen in de Insolvency Act 1986 blijkt uit Re Jeavons, ex parte Mackay.215 Deze
casus uit 1873 geeft aan hoe partijen, zonder nadere regel, zouden kunnen con-
tracteren met het oog op faillissement ten detrimente van hun schuldeisers. De
casus was vereenvoudigd weergegeven als volgt: A vervreemdde zijn patent aan
B. B zou de koopprijs (£ 10.000) in vier termijnen aan A betalen. Tegelijkertijd
leende B een bedrag aan A (£ 5.000), waarbij werd afgesproken dat B de eerste
helft van de termijnen niet zou betalen totdat het door A geleende bedrag door A
was terugbetaald. Verder werd afgesproken dat indien A zou failleren, B ook de
overige termijnen zou behouden. Het resultaat van de transactie was daarmee dat
indien A zou failleren voordat hij het geleende bedrag had terugbetaald, B het
patent met een waarde van £ 10.000 voor slechts £ 5.000 zou verkrijgen. Indien A
niet zou failleren, zou B voor het patent £ 10.000 betalen en een bescheiden ren-
tepercentage over het aan A geleende bedrag ontvangen. Toen A vervolgens fail-
leerde, vorderde de bewindvoerder de betaling van de tweede helft van de termij-
nen.

In Re Jeavons, ex parte Mackay oordeelde rechter James als volgt ten aanzien van
de afspraak dat B gerechtigd was de tweede helft van de termijnen te behouden:

‘It is contended that a creditor has a right to sell on these terms; but in my
opinion a man is not allowed, by stipulation with a creditor, to provide for a
different distribution of his effects in the event of bankruptcy from that which

211 Zie hierover ook Parry, Transaction Avoidance in Insolvencies, p. 25 en uitgebreid Bridge, Collectivity,
Management of Estates and the Pari Passu Rule, p. 10-13.

212 Zie bijvoorbeeld Stevens, National Report for Engeland, p. 221-223. Ook Bailey en Groves, Corporate
Insolvency, p. 929, nemen de pari passu rule of distribution niet op in het rijtje van ‘adjustment of antecedent
transactions.’

213 Zie Parry, Transaction Avoidance in Insolvencies, hoofdstuk 11, ‘Transactions which conflict with the Pari
Passu Principle’.

214 Parry, Transaction Avoidance in Insolvencies, p. 256.
215 Re Jeavons, ex parte Mackay, [1872-73] LR 8.
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the law provides. It appears to me that this is a clear attempt to evade the oper-
ation of the bankruptcy laws.’216

Eveneens in Re Jeavons, ex parte Mackay oordeelde rechter Mellish:

‘That is to say, as I understand it, a person cannot make it a part of his con-
tract that, in the event of bankruptcy, he is then to get some additional advan-
tage which prevents the property being distributed under the bankruptcy
laws.’217

In het geval van Re Jeavons, ex parte Mackay ging het om een bepaling die enkel
en alleen haar werking zou hebben in geval van formele insolventie. Indien de
schuldenaar zou failleren dan zou deze door de formele insolventie bestaande ver-
mogensrechten verliezen ten gunste van een bestaande schuldeiser. Van meer
recente datum (1975) is de zaak British Eagle v Air France.218 Uit deze zaak werd
wel afgeleid dat het niet vereist is dat de gewraakte afspraak enkel en alleen werkt
in insolventie wil deze stuklopen op de pari passu rule of distribution. In British
Eagle v Air France werd ook aangenomen dat de pari passu rule of distribution
was geschonden. De feiten (gelijk de uitkomst) zijn echter veel minder aanspre-
kend en hangen sterk samen met de onmogelijkheid in het Engelse recht om de
wettelijke regels van verrekening uit te breiden en is daarom minder interessant
vanuit een rechtsvergelijkend perspectief ten aanzien van transaction avoidan-
ce.219 Van belang is dat uit British Eagle v Air France volgt dat een afspraak tus-
sen partijen die benadelend werkt voor schuldeisers kan stuklopen op de pari
passu rule of distribution waarbij niet vereist is dat partijen een bepaalde intentie
hadden om schuldeisers te benadelen. Ook is niet vereist dat de schuldenaar per
datum van de gewraakte handeling reeds materieel insolvent is of met de hande-
ling wordt. Onder omstandigheden is de inhoud van de overeenkomst zelf vol-
doende om strijdig te zijn met de pari passu rule of distribution. Ten aanzien van
de regel uit British Eagle v Air France dat niet vereist zou zijn dat de afspraak

216 Re Jeavons, ex parte Mackay, [1872-73] LR 8.
217 Re Jeavons, ex parte Mackay, [1872-73] LR 8.
218 British Eagle v Air France [1975] 1 WLR 758, HL.
219 De feiten die aanleiding gaven tot British Eagle v Air France, waarbij British Eagle de insolvente schuldenaar

is, waren als volgt. British Eagle was met een aantal andere vliegmaatschappijen aangesloten bij een clearing
systeem. In plaats van steeds alle schulden over en weer aan elkaar te betalen, liep de afwikkeling van alle con-
tracten via clearing house IATA, die als een clearing agent optrad. Aan het einde van de maand werden de netto
posities berekend en dienden de aangesloten partijen te betalen of ontvingen zij betaling. Bij de aanvang van
de insolventieprocedure was British Eagle bedragen verschuldigd aan een aantal participanten, maar was zij
gerechtigd betaling te ontvangen van Air France. De settlement zou pas plaatsvinden na de formele insolvent-
verklaring. Air France betoogde dat British Eagle bedragen verschuldigd was aan IATA en dat IATA dit bedrag
kon verrekenen met de bedragen die British Eagle te vorderen had van Air France. The House of Lords oor-
deelde dat de afspraken een doorbreking vormden van de pari passu verdeling en bepaalde dat Air France aan
de bewindvoerder diende te betalen en dat de participanten hun vordering moesten indienen bij de bewind-
voerder. De mogelijke kwalijke gevolgen van British Eagle v Air France voor financiële markten zijn later
ondervangen door deel VII in de Companies Act 1989. Zie hierover Bridge, Management of Estates and the
Pari Passu Rule in Winding-up, p. 2.
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enkel werkt in insolventie, wordt betwijfeld of deze nog geldt onder het recht van
na 1986.220 In elk geval zal de toepasselijkheid van de pari passu rule of distribu-
tion een uitzondering vormen en in de regel beperkt zijn tot die gevallen waarin
de bepaling wel degelijk is opgesteld om slechts te werken in insolventie van een
van de contractspartijen. Zie in deze zin Walker in Re Lewis’s of Leicester Ltd:

‘The principle is probably limited, it seems to me, to cases where parties have,
albeit for good commercial reasons, attempted to use the law of contract to
create a mechanism outside the familiar fields of charge or trust which will in
the event of one party’s insolvency purport to vary the pari passu principle
now embodied in s. 107 of the Insolvency Act 1986.’221

De omstandigheid dat bij de toepassing van de pari passu rule of distribution geen
subjectief vereiste gesteld wordt, terwijl dat wel gebeurt bij de toepasselijkheid
van artikel 239 IA (preferences), doet de vraag naar de verhouding van deze twee
leerstukken opkomen. Het doel van artikel 239 IA is immers, zoals hierboven in 
§ 3.2.2 uitvoerig is besproken, het bewaken van de pari passu verdeling. De com-
missie Cork meende daarbij dat het onderliggende principe van de werking van
artikel 239 IA gevonden diende te worden in een verwerpelijke subjectieve
gesteldheid van de schuldenaar.222 Als onderscheid tussen de leerstukken geldt
m.i. dat de handelingen waar artikel 239 IA op ziet in beginsel zijn geoorloofd, zij
het dat de handeling is verricht op een moment waarop de schuldenaar reeds mate-
rieel insolvent is of wordt, en het handelen van de schuldenaar wordt beïnvloed
door een wens tot bevoordeling. Bij de toepasselijkheid van de common law regel
van pari passu rule of distribution is er met de inhoud van de handeling zelf iets
mis en is dit niet slechts het geval door de omstandigheden waaronder de hande-
ling is verricht.

De vraag is in hoeverre paal en perk gesteld wordt aan afspraken als in Re
Jeavons, ex parte Mackay. In abstracto kan een onderscheid gemaakt worden tus-
sen twee typen handelingen die slechts in insolventie beogen te werken. Enerzijds
zijn er bepalingen die beogen de paritas creditorum of de pari passu-verdeling te
doorbreken in de zin dat een afspraak erin voorziet dat een schuldeiser meer krijgt
in de insolventieprocedure dan waarop deze zonder de afspraak recht zou hebben.
Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn dat indien de schuldenaar insolvent ver-
klaard wordt de schuld eenvoudigweg verdubbelt. Anderzijds zijn er bepalingen
die beogen te voorkomen dat bepaalde goederen in de boedel vallen. Een voor-
beeld zou zijn de afspraak tussen A en B dat als A failleert B zijn huis krijgt,223 of
aansprekender dat een maatschapaandeel in geval van insolventie van een van de

220 Zie hierover Parry, Transaction Avoidance in Insolvencies, p. 264, 265.
221 Re Lewis’s of Leicester Ltd [1995] BCC 514.
222 Zie § 3.2.2.1 hierboven.
223 Een dergelijke afspraak zou kunnen worden vormgegeven door een overdracht onder opschortende voorwaar-

de van het faillissement van A.
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maten toevalt aan de andere maten.224 Hierbij maakt het niet uit of de verkrijger
wel of niet de hoedanigheid van schuldeiser heeft.225

Indien nog een keer gekeken wordt naar de motivering van de uitspraak in Re
Jeavons, ex parte Mackay is te constateren dat, hoewel zowel rechter James als
rechter Mellish de afspraak haar werking ontzeggen, de argumenten waar zij zich
van bedienen bij nadere beschouwing van andere aard zijn. Rechter James
beschouwt de afspraak, zo lijkt het, primair als een doorbreking van de wettelijke
rangorde waarbij één schuldeiser meer krijgt dan waar deze recht op heeft (een
doorbreking van de pari passu verdeling). Rechter Mellish benadert de problema-
tiek niet primair vanuit de gelijke verdeling, maar meer vanuit de vraag wat tot de
boedel van de schuldenaar behoort. De benadering van rechter Mellish lijkt daar-
mee voort te bouwen op het uitgangspunt van het insolventierecht dat schuldeisers
zich op alle goederen van de schuldenaar kunnen verhalen en dat het niet moge-
lijk is door een enkele afspraak te bewerkstelligen dat bepaalde vermogensbe-
standdelen niet voor verhaal vatbaar zouden zijn.

Voor zover bepaalde vermogensrechten door de insolventie uit het vermogen van
de schuldenaar verdwijnen kan men dit ook als een beschikking na of met insol-
ventie beschouwen. Zo beschouwt Bridge als de werkelijke aantastingsgrond voor
de afspraak in Re Jeavons, ex parte Mackay niet de pari passu verdeling, maar de
regel dat met de aanvang van de insolventie het vermogen van de schuldenaar
gefixeerd wordt en vervreemdingen na aanvang van insolventie niet aan de
schuldeisers kunnen worden tegengeworpen. Bridge schrijft, bij de bespreking van
artikel 127 IA,226 ten aanzien van Re Jeavons, ex parte Mackay:

‘Although neither judge expressed the matter as a disposition by A, effective
upon A’s bankruptcy of A’s right to receive the second half of his royalties, that
is what it was.’227

Bridge ziet meer algemeen de onmogelijkheid van de schuldenaar om over ver-
mogensbestanddelen te beschikken onder voorwaarde van zijn eigen insolventie
niet gelegen in de pari passu regel, maar in het fixatiebeginsel en dat vervreem-
dingen na of met insolventie niet aan de schuldeisers kunnen worden tegengewor-
pen. 

224 Zo werd in 1861 in Whitmore v Mason ([1861] 2 J & H 204) geoordeeld dat niet geoorloofd is een bepaling in
een maatschapsovereenkomst dat in geval van faillissement van een van de maten, het aandeel aanwast bij de
andere maten. Zie hierover Parry, Transaction Avoidance in Insolvencies, p. 264.

225 Ter verduidelijking past een korte vergelijking met het Nederlandse recht. Een dergelijke afspraak dient m.i.
beschouwd te worden als strijdig met artikel 3:276 BW en niet met artikel 3:277 BW.

226 Artikel 127 IA (toepassselijk bij voluntary winding up) bepaalt: ‘In a winding up by the court, any disposition
of company’s property, and any transfer of shares, or alteration in the status of the company’s members, made
after the commencement of the winding up is, unless the court otherwise orders, void.’

227 Bridge, Management of Estates and the Pari Passu Rule in Winding-up, p. 10.
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‘(…), as forfeitures taking effect upon winding-up, clauses conferring owner-
ship upon the employer are unlawful for being in violation of the distribution
scheme. It does not save a clause forfeiting rights upon insolvency that it can
operate upon the occurrence of events other than insolvency if it does in fact
take effect upon insolvency.’228

Het Engelse recht is, gelijk het Nederlandse recht, nog niet tot volle wasdom geko-
men inzake de grenzen die gesteld worden aan vervreemdingen afhankelijk van
insolventie. De grote onduidelijkheid verklaart de volgende opmerking in Money
Markets International Stockbrokers Ltd v London Stock Exchange Ltd:

‘it is not possible to discern a coherent rule, or even an entirely coherent set
of rules, to enable one to assess in any particular case whether such a provi-
sion (a “deprivation provision”) falls foul of the principle.’229

Duidelijk is wel dat afspraken die in insolventie tot benadeling van schuldeisers
zouden leiden, en niet aantastbaar zijn op een van de gronden opgenomen in de
Insolvency Act 1986, onder omstandigheden kunnen stuklopen op het fixatiebe-
ginsel of de pari passu rule of distribution.

3.3 Engels recht en een dubbele opstelling van aandeelhouders

Zowel onder de artikelen 238 IA en 239 IA als artikel 245 IA geldt een verscherpt
regime ten aanzien van connected persons, waaronder een controlerend aandeel-
houder in de zin van artikel 435 IA valt.230 In de gevallen onder artikel 238 IA, 239
IA en 245 IA gaat het om aantastbare transacties die in het algemeen ongewenst
zijn en waarbij deze extra verdacht zijn indien de wederpartij van de schuldenaar
een gerelateerde persoon is. In hoofdstuk 1 is uiteengezet hoe schuldeisers bena-
deeld kunnen worden door een dubbele opstelling van aandeelhouders. Het gaat
hierbij om gevallen waarin aandeelhouders, kort gezegd, de vennootschap niet met

228 Zie meer algemeen ten aanzien van contractuele bepalingen die beogen dat vermogensbestanddelen aan een
derde toekomen, Bridge, Collectivity, Management of Estates and the Pari Passu Rule in Winding-up, p. 31-34
als in strijd met het Engelse equivalent van het fixatiebeginsel (p. 31): ‘Section 127, which appears to presup-
pose dispositions initiated in a winding-up, is part of a broader scheme to protect the integrity of the estate for
distribution. By a variety of expedients, creditors may attempt to better their position on an insolvency by pro-
viding contractually for assets of the company to vest in them or be forfeit to them in the event of the compa-
ny’s liquidation. In addition, the size of the company’s estate may shrink because its interest in certain assets
is alienated in the event of a winding-up.’

229 Money Markets International Stockbrokers Ltd v London Stock Exchange Ltd, [2002] 1 WLR 1150. Zie hier-
over ook Bridge, Collectivity, Management of Estates and the Pari Passu Rule in Winding-up, p. 33-34.

230 Artikel 435 lid 6 IA geeft aan wanneer een rechtspersoon een associate is van een andere rechtspersoon: 6) A
company is an associate of another company -(a) if the same person has control of both, or a person has con-
trol of one and persons who are his associates, or he and persons who are his associates, have control of the
other, or (b) if a group of two or more persons has control of each company, and the groups either consist of
the same persons or could be regarded as consisting of the same persons by treating (in one or more cases) a
member of either group as replaced by a person of whom he is an associate.
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kapitaal maar met leningen financieren of met garanties.231 In deze gevallen is de
hoedanigheid van aandeelhouder niet zozeer een bijkomende verdachtmakende
omstandigheid, maar staat deze dubbele hoedanigheid centraal.

§ 3.3.1 bespreekt in hoeverre het Engelse recht een speciaal regime kent voor
leningen verstrekt door een aandeelhouder. Gezien zal worden dat het Engelse
recht hier geen aparte regels voor kent. Omdat in het Engelse recht wel af en toe
een krachtig pleidooi wordt gehouden voor achterstelling van aandeelhoudersle-
ning naar Amerikaans voorbeeld en de gronden voor achterstelling in het
Amerikaanse recht wezenlijk verschillen van achterstelling naar Duits recht, zal in
§ 3.3.1.1.1 het Amerikaanse recht terzake worden beschouwd. In § 3.3.2 wordt
vervolgens bezien in hoeverre het Engelse recht een separaat regime kent voor die
gevallen waarin de aandeelhouder zich sterk heeft gemaakt voor schulden van de
schuldenaar en de schuldenaar juist deze schulden voldoet.

3.3.1 Achterstelling van aandeelhoudersleningen in Engeland en VS

3.3.1.1 Geen achterstelling van aandeelhoudersleningen in Engeland
Het Engelse recht kent geen algemeen leerstuk van achterstelling van leningen232

van aandeelhouders. Het Engelse recht staat daarbij in het algemeen erg onwel-
willend tegenover achterstelling, omdat het inbreuk maakt op het pari passu
beginsel. Tot in begin jaren negentig van de vorige eeuw was het zelfs een onder-
werp van discussie of partijen onderling rechtsgeldig achterstelling konden
overeenkomen.233 In Re Maxwell werd uiteindelijk geoordeeld dat dit mogelijk
is.234 Zo oordeelde rechter Vinelott als volgt:

‘I have set out the leading authorities in South Africa, the United States and
Australia. It would, I think, be a matter of grave concern if, at a time when
insolvency increasingly has international ramifications, it were to be found
that English law alone refused to give effect to a contractual subordination. I

231 Zie voor een uitgebreidere uiteenzetting van de dubbele opstelling van aandeelhouders en hoe benadeling van
schuldeisers daarbij plaatsvindt, hoofdstuk 1 (§ 1.4.3).

232 Wel geeft artikel 74 lid 2 sub f IA een regel voor de positie van vorderingen van aandeelhouders direct ver-
bandhoudend met hun aandelenbezit. Vorderingen in verband met nog niet uitbetaald dividend e.d. zijn in insol-
ventie achtergesteld.

233 Zie hierover contemporain ook A. van Hees, De achtergestelde vordering, in het bijzonder de achtergestelde
geldlening (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 1989, p. 134: ‘Het is vanwege deze doorbreking van de paritas
dat in Engeland nog steeds wordt getwijfeld aan de rechtsgeldigheid van een achterstellingsovereenkomst.’

234 Re Maxwell Communications Corp plc (No 2) [1993] 1 WLR 1402. Zie hierover G.M.D. Bean, ‘Debt subordi-
nation validated’, Company Lawyer 1994, 15(2), p. 52: ‘In two recent decisions, In Re Maxwell
Communications Corporation plc and In Re British & Commonwealth Holdings plc (No 3), Vinelott J has held
a debt subordination agreement and a debt subordination trust as effective, despite doubts that debt subordi-
nation was invalid as it contravened the application of the pari passu rule in insolvency.’ Zie over deze uit-
spraak en het belang ervan in 1993 ook Bridge, Collectivity, Management of Estates and the Pari Passu Rule
in Winding-up, p. 21: ‘After an earlier case upholding a trust of the insolvency dividend held for the preferred
creditor (met een verwijzing in een voetnoot naar Re British Commonwealth Holdings plc [1992] 1 WLR 672,
RdW), it was settled in Re Maxwell Communications Corp plc (No 2), that a subordination could take effect
as a matter of contract, notwithstanding the pari passu rule and notwithstanding set-off authority whose sup-
posed effect was that the rules of distribution were mandatory in character.’
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have reached the clear conclusion that such a clause is valid and effective and
is not avoided by any consideration of public policy and I shall so declare.’235

Tegen de achtergrond waarbij achterstelling op grond van partijafspraak reeds met
argusogen wordt bezien, is het niet verwonderlijk dat het Engelse recht geen rege-
ling kent die voorziet in de achterstelling van leningen van aandeelhouders236 zon-
der dat de aandeelhouder daarmee heeft ingestemd. Wel heeft de commissie Cork
een voorstel gedaan tot achterstelling (daar deferment genoemd) van aandeelhou-
ders- en intragroepleningen. Dit voorstel is echter nooit overgenomen. De argu-
menten voor achterstelling zijn m.i. overtuigend en de commissie Cork meende
ook dat het van groot belang was dat het Engelse recht een regeling voor de sta-
tus van aandeelhoudersleningen zou opnemen. De commissie Cork behandelt de
voorstellen tot achterstelling tezamen met verstrekkende voorstellen tot een vorm
van wettelijke concernaansprakelijkheid. De commissie Cork overweegt ten aan-
zien van het toen geldende recht, het volgende:

‘The strength of the case of those who seek a change in the law – and a radi-
cal at that – can be seen if a simple and perhaps extreme example is taken. A
wholly-owned subsidiary company is under-capitalised. It relies virtually
wholly on moneys lent by the parent. Its affairs are conducted by and in the
interest of the parent and they are mismanaged. There is a history of transac-
tions between subsidiary and parent which, although not individually or col-
lectively susceptible to attack at law, have, cumulatively, advantaged the par-
ent and disadvantaged the subsidiary. All profits earned by the subsidiary have
been paid up to the parent by way of dividend and the moneys needed by the
subsidiary to conduct its business lent back by the parent. The subsidiary, at
the instance of the parent, has obtained substantial credit by relying on its
membership of the group of companies headed by the parent. The subsidiary
indicates its membership on all documents and billings by showing a device or
logo distinctive of the group. The subsidiary becomes insolvent and goes into
liquidation. The parent company declines all liability for its subsidiary’s debt
to external creditors, and competes with them by submitting a proof in respect
of its loan. The result is that, out of the total funds realised by the liquidator
for distribution among the creditors, a substantial proportion goes to the par-
ent company. We recognise that a law which permits such an outcome is
undoubtedly a defective law.’237

235 Re Maxwell Communications Corp plc (No 2) [1993] 1 WLR 1402.
236 Opvallend genoeg kent het Engelse recht wel een wettelijke regeling die het mogelijk maakt om vorderingen

van bestuurders achter te stellen indien deze aansprakelijk zijn op grond van artikel 213 IA (fraudulent trading)
of artikel 214 IA (wrongful trading). Artikel 215 IA noemt in lid 4 achterstelling als mogelijke sanctie: Where
the court makes a declaration under either section in relation to a person who is a creditor of the company, it
may direct that the whole or any party of any debt owed by the company to that person and any interest there-
on shall rank in priority after all other debts owed by the company and after any interest on other debts.

237 Cork Report, p. 435, 436.
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Hoewel de commissie Cork een groot voorstander van achterstelling van aandeel-
houdersleningen is, verwerpt zij een regeling die alle leningen van aandeelhouders
automatisch achterstelt. Zij verwijst daarbij naar de ‘hostile’ reacties die een
Amerikaans voorstel met een dergelijke strekking gedurende de congressional
hearings ten deel was gevallen en overweegt als volgt.

‘We, too, are not persuaded that the proposal would necessarily produce a just
and equitable result, or that it would in all cases be fair to the creditors of
those companies entitled to payment of the debts proposed to be deferred.
There is no sound reason for deferring to the claims of external creditors those
debts on trading account which arise from ordinary trading activities carried
on between companies in the same group. For these reasons we cannot support
the proposal in its widest form.’238

De commissie Cork lijkt zelf onder omstandigheden onderkapitalisatie alleen
reeds voldoende te vinden voor achterstelling van leningen:

‘The same objections, however, do not apply to those debts which in substance
represent long-term working capital, and which arise from finance provided by
the parent company by way of loan or subvention in preference to share capi-
tal. In the United States, the Courts enquire closely into the conduct of the par-
ties and the nature of the financial arrangements which gave rise to the debt,
and defer the debt to the claims of the external creditors in a wide variety of
circumstances where equitable principles so require. In many cases, fraud,
mismanagement or other wrongful conduct must be shown. But it seems that
this is not always the case, and that a loan from an insider will be subordinat-
ed where it is properly categorised as a capital contribution, the company
being undercapitalised, and the capital necessary for its operations being pro-
vided by the dominant shareholder by way of a loan or subvention.’239

De verwijzing naar het Amerikaanse recht is, zoals ook zal blijken uit § 3.3.1.1.1,
inmiddels achterhaald, aangezien in het Amerikaanse recht enkele onderkapitali-
satie onvoldoende grond vormt voor achterstelling. De commissie Cork meent
echter dat een lening die de facto als kapitaal fungeert achtergesteld moet worden.
Hiermee vertoont het voorstel van Cork meer gelijkenis met het Duitse recht,
zoals zich dat tot MoMiG (zie § 2.3 hiervoor) heeft ontwikkeld, dan met het
Amerikaanse recht zoals dit zich na het Cork Report heeft ontwikkeld (zie 
§ 3.3.1.1.1 hieronder).

238 Cork Report, p. 441.
239 Cork Report, p. 441.
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De commissie Cork komt zelf tot de volgende aanbeveling voor achterstelling:

‘What should count should be the substance of the matter. If the money is
advanced with reasonable expectation of repayment, it should be treated as a
loan; if as a matter of substantial business reality it is risked upon the success
of the venture, it should be treated as capital. The factors relevant to the deter-
mination of the question should include:
a) the original debt-equity ratio;
b) the adequacy of the paid-up share capital;
c) the absence of reasonable expectation of payment;
d) the terms on which the advance was made and the length of time for which

it has been outstanding;
e) whether outsiders would make such advances; and
f) the motives of the parties.’240

De aanbevelingen van de commissie Cork ten aanzien van achterstelling zijn ech-
ter nooit overgenomen. Veertien jaren na het verschijnen van het Cork Report,
heeft Schulte in een artikel Corporate Groups and the equitable subordination of
claims on insolvency uitvoerig gepleit voor achterstelling.241 Schultes pleidooi is,
nog meer dan de aanbevelingen van de commissie Cork, geïnspireerd door het
Amerikaanse recht. Schultes pleidooi is het bespreken waard omdat het inzichte-
lijk maakt hoe het leerstuk achterstelling van aandeelhoudersleningen, ook indien
wordt aangesloten bij ongewenst gedrag van de aandeelhouder, van een ander
karakter kan zijn dan het onrechtmatigedaadsrecht. Schulte begint met te consta-
teren dat het Engelse recht ten aanzien van een moedervennootschap vrijwel
exclusief aandacht heeft voor haar rol als aandeelhouder en ten onrechte de rol als
controlerende entiteit veronachtzaamt.242 Het betoog van Schulte ziet dan ook
bovenal op een aandeelhouder die als moeder (parent) kwalificeert en niet op aan-
deelhouders in het algemeen. Schulte betoogt dat achterstelling gewenst is om het
handelen (conduct) van de moeder te controleren.243 Hiermee wordt dus een ande-
re benadering gevolgd dan enkel te kijken naar de manier waarop de schuldenaar
is gefinancierd. Achterstelling enkel op grond van onderkapitalisatie lijkt in de
benadering van Schulte dan ook niet aan de orde.244 Het gaat er in de benadering

240 Cork Report, p. 442.
241 R. Schulte, ‘Corporate Groups and the equitable subordination of claims on insolvency’, Company Lawyer

1997, 18.
242 Schulte, Corporate Groups and the equitable subordination of claims on insolvency, p. 2: ‘A parent acts in two

capacities towards a subsidiary. First, the parent is a shareholder. The law construes a parent’s actions in this
limited dimension. Second, a parent is a controller. The law in England fails adequately to attribute any respon-
sibility to a parent in this role.’

243 Schulte, Corporate Groups and the equitable subordination of claims on insolvency, p. 13: ‘While the imposi-
tion of a full fiduciary duty on controlling shareholders is not advocated, it is submitted that there must be some
bare duty imposing a complementary minimum standard of conduct. If such a duty is attributed to a control-
ling shareholder, we can provide a mechanism that provides a remedy for creditors on breach.’

244 Een belangrijk verschil ten aanzien van het Amerikaanse recht zoals dat gold ten tijde van het opstellen van het
Cork Report, en het Amerikaanse recht zoals dat gold ten tijde van het verschijnen van het artikel van Schulte
is dat inmiddels in Re Lifeschultz Fast Freight, 132 F 3d 339, 39 C.B.C.2d 97 (7th Cir. 1997) en Re Autostyle
Plastics, Inc, 269 F.3d 726 (6th Cir. 2001) is uitgemaakt dat onderkapitalisatie sec onvoldoende grond is voor
het achterstellen van leningen van aandeelhouders.
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van Schulte om in het handelen van de moeder elementen te vinden die achter-
stelling rechtvaardigen. Hoewel dus wat op het handelen van de moeder aan te
merken moet zijn, hoeft het handelen van de moeder, in het betoog van Schulte,
niet een onrechtmatige daad jegens de schuldeisers te vormen om achterstelling te
rechtvaardigen. Het verwijt vereist voor achterstelling kan, zo men wil, lichter zijn
dan het verwijt voor aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad. Bij aan-
sprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad jegens de schuldeisers, is sprake
van een (indirecte) doorbraak van aansprakelijkheid waarbij de moeder zelf aan-
sprakelijk wordt jegens de schuldeisers van de vennootschap. Achterstelling is in
die zin veelal ook een lichtere sanctie, in die zin dat de moeder niet zelf aanspra-
kelijk wordt jegens de schuldeisers van de dochter, maar dat wordt ingegrepen in
de rangorde van schuldeisers. Het onderscheid tussen (indirecte) doorbraak van
aansprakelijkheid en achterstelling van leningen, verwoordt Schulte als volgt:

‘The postponement of a claim from debt to equity is much less drastic than
piercing the veil.’245

en

‘A subordination remedy would give flexibility. Such a remedy would allow the
relationship between parent and subsidiary to be questioned without the threat
of imposing personal liability on the parent.’246

De voorstellen van de commissie Cork en het pleidooi van Schulte ten spijt, kent
het Engelse recht geen regeling omtrent de achterstelling van aandeelhoudersle-
ningen. 

3.3.1.1.1 De Amerikaanse benadering van aandeelhoudersleningen
Het Engelse recht kent dus niet het leerstuk van achterstelling buiten partijaf-
spraak. Geheel anders is de situatie in Amerika waar achterstelling van vorderin-
gen van insiders een lange geschiedenis heeft. Het Amerikaanse recht is hier het
bespreken waard, niet alleen omdat het een duidelijke inspiratiebron vormt voor
Engelse voorstellen om toch tot achterstelling door de rechter te komen, maar ook
omdat de grondslagen van het leerstuk van achterstelling anders zijn dan in
Duitsland.

Het Amerikaanse leerstuk van achterstelling van aandeelhoudersleningen staat
bekend als het leerstuk van equitable subordination. Kenmerkend voor het leer-
stuk is dat sprake dient te zijn van inequitable conduct van de zijde van de schuld-
eiser. Het leerstuk is daarbij niet beperkt tot leningen van aandeelhouders maar
kan zich ook uitstrekken tot leningen van derden. Wel is het leerstuk in de eerste

245 Schulte, Corporate Groups and the equitable subordination of claims on insolvency, p. 3.
246 Schulte, Corporate Groups and the equitable subordination of claims on insolvency, p. 11.
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plaats van belang voor de leningen van aandeelhouders en dan bovenal ten aan-
zien van grootaandeelhouders.

Het Amerikaanse recht betreffende achterstelling van aandeelhoudersleningen
gaat terug tot Taylor v Standard Gas and Electric Co in 1939.247 Het leerstuk is
vervolgens grotendeels door de rechtspraak nader vorm gegeven. Inmiddels is het
gecodificeerd in artikel 510 sub c van de Amerikaanse Bankruptcy Act (‘BA’). Met
de codificatie werd echter geenszins beoogd een einde te maken aan rechtsvorm-
ing door de rechter.248 Artikel 510 BA luidt als volgt:

§ 510 Subordination
(a) A subordination agreement is enforceable in a case under this title to the

same extent that such agreement is enforceable under applicable nonbank-
ruptcy law.

(b) For the purpose of distribution under this title, a claim arising from rescis-
sion of a purchase or sale of a security of the debtor or of an affiliate of the
debtor, for damages arising from the purchase or sale of such a security, or
for reimbursement or contribution allowed under section 502 on account of
such a claim, shall be subordinated to all claims or interests that are senior
to or equal the claim or interest represented by such security, except that if
such security is common stock, such claim has the same priority as com-
mon stock.

(c) Notwithstanding subsections (a) and (b) of this section, after notice and a
hearing, the court may-
(1) under principles of equitable subordination, subordinate for purposes

of distribution all or part of an allowed claim to all or part of another
allowed claim or all or part of an allowed interest to all or part of
another allowed interest; or

(2) order that any lien securing such a subordinated claim be transferred to
the estate.

In het algemeen gelden drie voorwaarden voor het achterstellen van een vorde-
ring; de zogenoemde Mobile test.249 Ten eerste is vereist dat de schuldeiser zich
schuldig heeft gemaakt aan ‘inequitable conduct’. Ten tweede dient het gedrag van
de schuldeiser te hebben geleid tot benadeling250 van de schuldeisers. Ten derde is

247 Taylor v. Standard Gas & Electric, 306 US 307 (1939).
248 Zie het verslag van de congressional hearings, 124 Cong. Rec. H 11.095 (Sept. 28, 1978); S 17,412 (Oct. 6,

1978): ‘It is intended that the term “principles of equitable subordination” follow existing case law and leave
to the courts development of this principle.’ Te kennen uit Collier Pamphlet Edition, Part 1, Bankruptcy Code.
Text and Legislative History of Bankruptcy Reform Act of 1978 and related statutory provisions, Newark:
LexisNexis 2006, p. 512.

249 Zie Matter of Mobile Steel Co., 563 F. 2d 692, 15 C.B.C. 1 (5th Cir. 1977). Deze test wordt in vrijwel alle late-
re jurisprudentie herhaald. Zie over deze test uitgebreid, J.J. Dvorske, in: ‘Equitable Subordination, under 11
USCA § 510(c), of Insider Claims’, American Law Reports, 2 ALR Fed.2d 119, § 2.

250 Mogelijk is er een tendens te bespeuren waarbij minder waarde wordt gehecht aan dit tweede vereiste. Zie hier-
over A.V. Tezner en K.E. McDonald, ‘Court subordinates claims without finding harm’, American Bankruptcy
Institute Journal, maart 2008.
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vereist dat achterstelling past in het systeem van het faillissementsrecht. In de
regel valt het inequitable conduct in een van de drie volgende categorieën;251 i)
‘fraud, illegality and breach of fiduciary duty’, ii) onderkapitalisatie of iii) een
zuiver instrumenteel gebruik van de schuldenaar of het gebruik van de schulde-
naar als een alter ego.252 Afhankelijk van de relatie van de schuldenaar tot de
schuldeiser, worden zwaardere eisen gesteld aan het inequitable conduct. Hoe
nauwer de relatie, hoe eerder inequitable conduct wordt aangenomen. Aan-
vankelijk was onduidelijk of onderkapitalisatie alleen voldoende grond biedt voor
achterstelling. Inmiddels is in Re Lifeschultz Fast Freight253 en Re Autostyle Plas-
tics, Inc254 uitgemaakt dat onderkapitalisatie alleen niet voldoende is.

In veel gevallen waarin sprake is van inequitable conduct zal ook sprake zijn van
handelen dat in strijd komt met de regels van fraudulent conveyance law. Clark
meent op grond daarvan dat equitable subordination en fraudulent conveyance
law op dezelfde principes zijn gestoeld en dat equitable subordination grotendeels
een functioneel substituut van fraudulent conveyance law is. De redenering die
Clark daarbij hanteert is de volgende. De aandeelhouder die geld leent aan de
schuldenaar, heeft een dubbele hoedanigheid, namelijk die van aandeelhouder en
die van schuldeiser. In geval van faillissement dient de vordering van de moeder
uit hoofde van een lening in beginsel gewoon als concurrente vordering geveri-
fieerd te worden. De praktijk leert echter dat de moeder/dochterrelatie de moge-
lijkheid van misbruik of oneigenlijk gebruik in zich bergt. Het is voor de curator
erg moeilijk, en in voorkomende gevallen vrijwel onmogelijk, om al het handelen
dat tussen moeder en dochter heeft plaatsgevonden in kaart te brengen en te ana-
lyseren en, mocht daar aanleiding toe zijn, alle ongewenst geachte handelingen
terug te draaien.255 In plaats van fraudulent conveyance law in te roepen tegen
individuele handelingen, kan de curator de rechter vragen de lening die de aan-
deelhouder heeft achter te stellen op grond van zijn onbillijke gedrag als geheel
genomen.256 Clark spreekt hier van een ‘gestalt approach’. Tot zover Clark. Nu
zullen de economische uitkomsten verschillend kunnen zijn afhankelijk van de

251 Zie Re Epic Capital Corp., 290 B.R. 514 (Bankr. D. Del. 2003).
252 Voor deze laatste grond is vereist dat de schuldeiser controle heeft over de schuldenaar.
253 Re Lifeschultz Fast Freight, 132 F 3d 339, 39 C.B.C.2d 97 (7th Cir. 1997).
254 Re Autostyle Plastics, Inc, 269 F.3d 726 (6th Cir. 2001).
255 Clark, The duties of the corporate debtor to its creditors, p. 530: ‘In fact, many of the equitable subordination

cases – Pepper v. Litton (308 U.S. 295 (1939)) is the classic example – involved an incredibly complex series
of controlling party transfers and other transactions. It would be extremely difficult and costly, if not impossi-
ble, to attempt to analyze separately each step in the series, to assess all the evidence relating thereto, to make
numerous separate findings as to insolvency and fairness of consideration, and to draw conclusions as to the
proper amount of recovery at each step under the apparently exacting tests of the UFCA.’

256 Deze visie van Clark op equitable subordination blijkt duidelijk uit zijn verklaring van het voorstel van the
Commission on the Bankruptcy Laws of the United States om vorderingen van aandeelhouders automatisch
achter te stellen (welk voorstel nooit is overgenomen), Clark, The duties of the corporate debtor to its credi-
tors, p. 538: ‘The justification for transmuting the doctrine into a rule of automatic subordination of insiders’
claims would have to be that the possibilities for insiders to violate the ideals of Nonhindrance by fraudulent
and preferential transactions with their corporation are so manifold, so difficult to discover and prove, and so
tempting and likely to occur, that it is better not to burden the trustee in bankruptcy, and the outside creditors
he represents, with the costs of a doctrine whose uncertainties invite litigation.’
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vraag of de curator zijn pijlen richt op individuele transacties voorafgaand aan het
faillissement of op de eventuele verificatie van de vordering van de moeder in het
faillissement. Het zal slechts toeval zijn indien de onwenselijke transacties ver-
richt voor faillissement ongeveer dezelfde waarde vertegenwoordigen voor de
moeder als de waarde van de lening in faillissement. Uitgangspunt van het
Amerikaanse recht is dat achterstelling slechts dient te geschieden voor zover
schuldeisers benadeeld zijn.257 Soms zal het echter moeilijk zijn om het handelen
van de moeder en de gevolgen daarvan volledig in kaart te brengen. Ten aanzien
van het bepalen van de gevolgen van het inequitable conduct toont de rechtspraak
dat de bewijslast ten aanzien van de omvang van de schade vaak wordt gelegd op
de schuldeiser die zich hieraan schuldig heeft gemaakt.258 Het kan zich dan ook
voordoen dat de schade die de schuldeisers in werkelijkheid hebben geleden door
het inequitable conduct van de moeder geringer is dan de schade die de moeder
lijdt doordat haar vordering wordt achtergesteld.259

Naast het leerstuk van achterstelling van leningen, kent het Amerikaanse recht nog
de mogelijkheid om een lening te ‘herkarakteriseren’ als kapitaal (recharacterisa-
tion). Het uitgangspunt daarbij is dat hoewel partijen op een transactie het label
van lening hebben geplakt, partijen in werkelijkheid kapitaal aan de schuldenaar
hebben verstrekt. De uitkomst van het herkarakteriseren van een lening als kapi-
taal zal veelal dezelfde zijn als de achterstelling van de lening. Op de
achtergestelde lening is in insolventie in de regel immers ook geen betaling te
verwachten. Er bestaan echter belangrijke verschillen tussen de twee leerstukken.

257 Zie onder meer Re Submicron Sys. Corp., 432 F.3d 448, 463 at n. 17 (3d Cir. 2006): ‘the doctrine of equitable
subordination is remedial, not penal, and should be applied only to the extent necessary to offset specific harm
that creditors have suffered on account of the inequitable conduct.’

258 Zie Re Westgate-California Corp., 642 F.2d 1174, 1178 (9th Cir.1981): ‘This does not mean, however, that befo-
re subordination will be appropriate a court must conduct extensive litigation to determine the extent of dama-
ge that the claimant has caused. Where it has been shown that the claimant acted inequitably in his relations-
hip with the debtor, and that the debtor has suffered harm thereby, it is incumbent upon that claimant to come
forward, with reasonable dispatch and certainty, with evidence indicating that the harm caused by the chal-
lenged conduct was discrete in nature and did not result in general prejudice to the bankruptcy proceedings,
and that the court can without undue complication determine the amount and depth of harm done.’ Zie in
samenvattende zin ten aanzien van de aard van de sanctie ten aanzien van equitable subordination en de bewijs-
last van de schade, A.J. Levitin, ‘The Limits of Enron: Counterparty Risk in Bankruptcy Claims Trading’,
Norton Journal of Bankruptcy Law and Practice, August 2006: ‘Westgate-California expressed a concern
about subordinating an inequitable creditor more than is necessary to offset the harm he caused, but this limi-
tation on subordination was also spelled out in Mobile Steel. Westgate-California added an important twist: it
placed a burden of proof on the inequitable creditor to show discrete harms. While Westgate-California adop-
ted a presumption of harm from inequitable conduct, the decision’s bottom line is that subordination is not
appropriate if a creditor’s harm cannot be traced to the inequitable behavior.’

259 Zie Clark, The duties of the corporate debtor to its creditors, p. 532, ten aanzien van de reden waarom soms
wordt overgecompenseerd ten detrimente van de schuldeisers wier vordering wordt achtergesteld: ‘At some
point, it becomes obvious that a fraud or mismanagement case is so complex that one is justified in substitu-
ting a perception of an entire pattern of conduct for a sequence of focused looks at the elements and the shot-
gun for the rifle as remedy. (met verwijzing naar: Bankers Life & Casualty Co. v. Kirtley, 338 F.2d 1006, 1011
(8th Cir. 1964, RdW). Furthermore, judges naturally feel that in uncertain and complex cases the fraudulent
transferee should bear the risks of remedial imprecision. The lure of equitable subordination doctrine may be
explained in part by the erroneous but understandable belief of judges that any imprecision in the corrective
function of the doctrine typically bears down on and punishes a transferee who was in some sense at fault, as
by causing the suspicious series of transactions.’
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Achterstelling veronderstelt inequitable conduct en normeert het gedrag van de
schuldeiser. Bij recharacterisation wordt gekeken naar de aard van de transactie
en wordt de inhoud boven de naam die partijen eraan hebben gegeven gesteld.260

Voor recharacterisation is dan ook niet vereist dat de aandeelhouder zich schuldig
heeft gemaakt aan inequitable conduct. In Re Autostyle Plastic Inc261 noemde de
sixth circuit court 11 factoren bij het bepalen of een verstrekte lening geherkarak-
teriseerd diende te worden als kapitaal.262 Al met al wordt een vrij formalistische
benadering gehanteerd, waarbij vooral gekeken wordt of de leningdocumentatie
voldoende is om aan te nemen dat een lening bestaat. Zie in deze zin kritisch,
Skeel en Krause-Vilmar:

‘What do courts do with all of this? Faced with a welter of factors, they seem
to focus heavily on whether the infusion looks like a “proper” loan. If the loan
is carefully documented, courts are loath to interfere. (…). As a result, proper-
ly documented secured loans are almost always upheld, as in the Autostyle
Plastics case itself. Yet these are precisely the loans that pose the greatest risk
of overinvestment and of manipulation by the shareholder-manager.’263

Het leerstuk van recharacterization lijkt vooralsnog van minder belang dan het
leerstuk van equitable subordination. De verhouding van recharacterization tot
het leerstuk van equitable subordination is daarbij gecompliceerd en houdt de
rechtspraak verdeeld. Er zijn rechters die oordelen dat geen ruimte bestaat voor
recharacterization naast equitable subordination.264 In de gevallen waarin rechar-
acterization wel wordt toegepast, wordt daarentegen betoogd dat equitable subor-
dination en recharacterization twee verschillende leerstukken met elk hun eigen
sanctie zijn.265

Tot zover de bespreking van het Amerikaanse recht ten aanzien van een dubbele
opstelling van aandeelhouders voor zover deze niet enkel met kapitaal maar ook
met leningen financieren.

260 Zie over de toe te passen criterium in algemene termen, B.A. Blum, Bankruptcy and Debtor/Creditor. Examples
& Explanations, p. 436: ‘The test used to decide whether to recharacterize a transaction as equity rather than
debt involves the examination of the entire context of the transaction to ascertain the true nature of the funding
and the intent of the parties at the time that it was provided.’

261 In re Autostyle Plastics, Inc., 269 F.3d 726 (6th Cir. 2001).
262 De sixth circuit court noemde de volgende factoren: ‘1) The names given to the instruments; (2) The presence

or absence of a fixed maturity date and schedule of payments; (3) The presence or absence of fixed rate of inte-
rest and interest payments;(4) The source of repayments; (5) The adequacy or inadequacy of capitalization; (6)
The identity of interest between the creditor and stockholder; (7) The security (indien verstrekt, RdW) for the
advances; (8) The corporation’s ability to obtain outside financing; (9) The extent to which advances were sub-
ordinated to claims of outside creditors; (10) The extent to which advances were used to acquire capital assets;
and (11) The presence or absence of a sinking fund to provide repayments.’

263 Zie D.A. Skeel en G. Krause-Vilmar, ‘Recharacterization and the Nonhindrance of Creditors’, European
Business Organization Law Review 2006/7, p. 279.

264 Zie Skeel en Krause-Vilmar, Recharacterization and the Nonhindrance of Creditors, p. 266 met verwijzing naar
Pacific Express, Inc., 69 Bankr. 112 (9th Cir. BAP 1986), p. 115.

265 Zie Skeel en Krause-Vilmar, Recharacterization and the Nonhindrance of Creditors, p. 266 met verwijzing naar
Re Autostyle Plastics, Inc., 269 F.3d 726 (6th Cir. 2001).
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3.3.1.2 Betalingen op aandeelhoudersleningen voor formele insolventie
In verband met het ontbreken van een regime van achterstelling van aandeelhou-
dersleningen in formele insolventie, kent het Engelse recht ook geen separaat regi-
me ten aanzien van terugbetaling van aandeelhoudersleningen voor insolventie.
De toets die wordt toegepast op de terugbetalingen van dergelijke leningen dient
dus gevonden te worden in artikel 239 IA ten aanzien van preferences. De betrok-
kenheid van de aandeelhouder bij de schuldenaar wordt verdisconteerd, doordat de
periode ten aanzien waarvan artikel 239 IA werkt verlengd wordt van zes maan-
den tot twee jaren, voor zover de aandeelhouder kwalificeert als een person con-
nected with the company. Op grond van artikel 249 jo. 435 IA zal de aandeelhou-
der als zodanig kwalificeren als hij ‘controle’ heeft over de schuldenaar.266 Artikel
239 IA kent in lid 6 verder een bewijsvermoeden ten aanzien van connected pers-
ons, waardoor wordt vermoed dat de schuldenaar is beïnvloed door de wens tot
bevoordelen. Artikel 239 IA kent echter geen bewijsvermoeden ten aanzien van
het vereiste dat de schuldenaar ten tijde van de betaling insolvent is of door de be-
taling insolvent wordt. Daarmee vormt het vereiste dat de bewindvoerder moet
bewijzen dat de schuldenaar reeds insolvent was of werd het grootste obstakel om
terugbetalingen van aandeelhoudersleningen aan te tasten. Bij niet controlerende
aandeelhouders zal de periode waarbinnen de terugbetaling van een lening aange-
tast kan worden beperkt zijn tot zes maanden voor de aanvang van de formele
insolventie.

3.3.1.3 Zekerheden voor aandeelhoudersleningen
Het Engelse recht kent ook geen speciale regels ten aanzien van de geldigheid van
zekerheden verstrekt aan aandeelhouders. Wel bestaan ruimere mogelijkheden om
zekerheden verstrekt aan gerelateerde partijen aan te tasten dan verstrekt aan niet
gerelateerde partijen. In artikel 239 IA is een vermoeden opgenomen dat de schul-
denaar handelde met de vereiste wens tot bevoordeling indien de schuldenaar in
de twee jaren voor de aanvang van formele insolventie (onset of insolvency) nog
de positie van een gerelateerde schuldeiser verbetert.267 Wel is vereist dat de schul-
denaar reeds materieel insolvent was, ten aanzien van welk vereiste de bewind-
voerder de bewijslast draagt.268 De regeling ten aanzien van floating charges for
past value opgenomen in artikel 245 IA voorziet voorts in een uitbreiding van het
temporele werkingsgebied van een jaar voor de aanvang van formele insolventie
tot twee jaren indien de floating chargeholder een gerelateerde partij is.269

266 Zie ten aanzien van de vereisten om als een ‘associate’ te kwalificeren, artikel 435 lid 6 IA.
267 Zie § 3.2.2.3.
268 Zie § 3.2.2.2 en § 3.2.2.3.
269 Zie § 3.2.4.2.
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3.3.2 Vermindering van exposure van aandeelhouders: a preference

Bijzondere aandacht vragen de gevallen waarin de schuldenaar in de aanloop naar
de formele insolventie juist die schulden voldoet waarvoor de aandeelhouder zich
borg heeft gesteld of op andere wijze heeft sterk gemaakt. Zonder deze betaling
zal de schuldeiser in insolventie van de schuldenaar bij de aandeelhouder aan-
kloppen. Indien juist deze schuldeiser betaald wordt, vermindert daarmee het
exposure270 van de moeder.

Het Engelse recht kent een speciale regeling voor de gevallen waarin de schulde-
naar een schuldeiser betaalt teneinde een derde, die zich sterk heeft gemaakt voor
deze schuld, te bevoordelen. De regeling is hierboven reeds besproken in § 3.2.2.2
ten aanzien van preferences gecreëerd in relatie tot borgen en garantieverstrekkers.
Lid 4 bepaalt het volgende ten aanzien van wat als een preference heet te gelden:

(4) For the purposes of this section and section 241, a company gives a pref-
erence to a person if – 
(a) that person is one of the company’s creditors or a surety or guarantor

for any of the company’s debts or other liabilities.
(….)

Artikel 239 IA geeft daarmee een zelfstandige grondslag om de derde die bevoor-
deeld is, zonder rechtstreeks betaling van de schuldenaar te hebben ontvangen,
aan te spreken.271 Vereist is dan wel dat komt vast te staan dat de schuldenaar juist
deze derde wenste te bevoordelen. Tevens is vereist dat de schuldenaar ten tijde
van de betaling reeds insolvent was of door de betaling insolvent werd.

3.4 Schuldeisersbescherming en tort en misfeasance

Het leerstuk van transaction avoidance ontzegt de gewraakte transactie haar wer-
king. In deze paragraaf wordt bezien in hoeverre het betrokken zijn bij een aan-
tastbare transactie ook ipso facto betekent dat normen geschonden zijn die leiden
tot persoonlijke aansprakelijkheid voor schade. Daarbij zal in de eerste plaats
gekeken worden naar de betrokkenheid van de wederpartij en vervolgens naar de
betrokkenheid van de schuldenaar. Aangezien hier steeds wordt uitgegaan van een
insolvente rechtspersoon, zal bij de positie van de schuldenaar de vraag gesteld
worden of met het verrichten van een aantastbare transactie, de bestuurder van de
rechtspersoon ipso facto aansprakelijk is voor de schade die schuldeisers door de

270 Deze term wordt in het Engelse recht gehanteerd. Zie bijvoorbeeld, Walters, Preferences, p. 150: ‘Any payment
reducing or extinguishing the principle debt has the effect of reducing or extinguishing the guarantor’s expos-
ure pound for pound.’

271 Cork Report, p. 289: ‘In our view, justice and logic alike require that, wherever possible, the burden of repay-
ment should ultimately be borne by the party intended to be preferred (namely, the guarantor or surety). If so,
then it should be possible to proceed directly against him, without being obliged to join the creditor at all.’
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handeling lijden. De analyse is beperkt tot de twee belangrijkste artikelen van
transaction avoidance in insolventie, te weten artikel 238 en 239 IA. Het doel van
deze paragraaf is uitdrukkelijk niet in kaart te brengen in hoeverre het Engelse
onrechtmatigedaadsrecht in het algemeen bescherming biedt aan schuldeisers
tegen benadelende handelingen voorafgaand aan formele insolventie. Het doel is
slechts te bezien in hoeverre onder Engels recht wordt aangenomen dat het ver-
richten van een handeling die aangetast kan worden op grond van transaction
avoidance ipso facto een onrechtmatige daad of een functioneel equivalent daar-
van van de betrokkenen vormt. 

3.4.1 De positie van de wederpartij

In algemene termen neemt het Engelse recht ten aanzien van de onrechtmatige
daad272 niet snel aansprakelijkheid aan jegens derden voor schade geleden in het
economische verkeer.273 Beziet men de vereiste betrokkenheid van de wederpartij
bij een voidable transaction tegen de achtergrond van de beperkte toepasselijkheid
van het onrechtmatigedaadsrecht, dan is de conclusie snel getrokken dat er geen
ruimte is aan te nemen dat de bepalingen inzake transaction avoidance verbijzon-
deringen of zelfs leges speciales zouden zijn van een of meerdere van de Engelse
torts voor zover het gaat om de positie van de wederpartij.

Het Engelse recht inzake transaction avoidance is gericht op de intentie en de
beweegredenen van de schuldenaar en gaat vrijwel geheel voorbij aan de subjec-
tieve gesteldheid van de wederpartij. Zowel ten aanzien van artikel 238 IA en 239
IA zijn intenties, wetenschap en zelfs het gedrag van de wederpartij in beginsel

272 Anders dan het Nederlandse en het Duitse recht waarin er min of meer één centrale bepaling inzake de onrecht-
matige daad bestaat, kent het Engelse recht een veelheid van zelfstandige normen. De vergelijking wordt
treffend weergeven door het Duitse en Nederlandse onrechtmatigedaadsrecht als ‘a law of tort’ te beschouwen
en het Engelse recht als een ‘a law of torts’. De oorsprong van de veelheid van ‘torts’ in Engeland tegen één
centrale bepaling is terug te voeren op het Engelse stelsel van writs, vergelijkbaar met het Romeinse actiën-
stelsel. Zie hierover Zwalve en Uniken Venema, Common Law & Civil Law, p. 383-393. Zie ook Zwalve over
de opkomst van een meer uniform Engels recht inzake de onrechtmatige daad door het immer toenemende
belang van de meer omvattende tort van ‘negligence’.

273 Zie voor een algemene positionering van het Engelse recht ten aanzien van economic torts (en dus niet speci-
fiek gericht op schuldeisersbenadeling), T. Weir, An introduction to Tort Law, Oxford: Oxford University Press
2007, p. 192: ‘The choice for the legal system is therefore between saying that to cause such harm is prima
facie actionable, but can be justified if the defendant had a good reason for doing what he did, and saying that
the claimant must show more than the mere fact that the defendant intended to cause him harm. Against the
first is that, given that there are so many justifications for committing trespasses to person or property, there
must be so many more for invading less important rights or interests that the defences might eat up the cause
of action. If the second is adopted, as really it must be in a free capitalist system, the question is what more
must be shown. Some systems have adopted a general rule that the defendant must have acted deplorably
(Germany), improperly (United States), or unreasonably (France). England residual position is more restricti-
ve of liability, more libertarian, than any of these, for it must be shown that the methods adopted were actual-
ly unlawful, and not just deplorable, improper, or unreasonable. But this tort of deliberately causing harm is
only the fallback position. (…) Meanwhile, there are several different fact patterns from which liability can
arise. (..) The different torts include deceit, malicious falsehood, passing-off, inducing breach of contract, inti-
midation, and conspiracy (in two forms).’
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irrelevant.274 Hoewel de wederpartij onder omstandigheden ook aangesproken zou
kunnen worden op grond van een van de torts, kent het Engelse recht geen con-
ceptueel verband tussen het leerstuk van transaction avoidance en het onrechtma-
tigedaadsrecht voor zover dit ziet op de positie van de wederpartij.

Opvallend is echter, niettegenstaande de gestelde irrelevantie van subjectieve cri-
teria en gedrag zijdens de wederpartij, dat in het Engelse recht een tendens waar-
neembaar is om verder weg te gaan van onrechtmatigedaadachtige overwegingen
om de bepalingen van transaction avoidance te verklaren. De commissie Cork
meent, zoals reeds besproken in § 3.2.2.1, dat de bepalingen ten aanzien van pre-
ferences ten onrechte de connotatie van frauduleus handelen hadden gekregen:

‘In our view the word “fraudulent” in this context is inaccurate and mislead-
ing, and we are satisfied that its use has unfortunate consequences. We believe
that many creditors who have been unfairly preferred, and who would other-
wise readily agree to repay moneys paid to them shortly before the bankrupt-
cy, may be reluctant to do so when they mistakenly suppose to be a charge of
fraud against them is involved. We recommend that in future the word “fraud-
ulent” should no longer be used in this context and that it should be replaced
by the word “voidable”.’275

De commissie Cork stelt dus dat, hoewel bij preferences geen waarde wordt
gehecht aan intenties en wetenschap van de wederpartij, deze connotatie toch een
ongewenst belemmerend effect op de effectiviteit van transaction avoidance heeft,
omdat men jegens de wederpartij ten onrechte de suggestie zou wekken dat deze
bij frauduleus handelen betrokken zou zijn geweest.

3.4.2 De positie van de schuldenaar/bestuurder van de schuldenaar

De aansprakelijkheid van een bestuurder van de schuldenaar wegens handelingen
die crediteuren benadelen,276 wordt in het Engelse recht in de regel niet zozeer
benaderd vanuit het algemene leerstuk van the law of torts maar vanuit het leer-
stuk van misfeasance (artikel 212 IA),277 fraudulent trading (artikel 213 IA)278 of

274 Zie Goode, Principles of Corporate Insolvency Law, p. 440 expliciet ten aanzien van artikel 238 IA ten aan-
zien van de rechtvaardigingsgrond: ‘The good faith of the other party is irrelevant.’ Hierboven is in § 3.2.1.3
aangegeven dat dit standpunt enigszins ongenuanceerd is omdat bij het bepalen van de sanctie de eventuele
goede of kwade trouw van de wederpartij een rol kan spleen. Bij de vraag of artikel 238 en 239 IA van toe-
passing zijn worden echter geen eisen aan de subjectieve gesteldheid van de wederpartij gesteld. 

275 Cork Report, p. 283.
276 Zie voor een overzicht van de aansprakelijkheid van bestuurders jegens crediteuren naar Engels recht, D.W.

McKenzie-Skene, ‘Directors’ duty to creditors of a financially distressed company; a perspective from across
the pond.’, Journal of Business & Technology law 2007.

277 Artikel 212 IA verschilt van artikel 213 IA en 214 IA omdat het niet zelf verplichtingen creëert, maar een pro-
cedurele bepaling vormt die bepaalt hoe bestaande aanspraken kunnen worden afgedwongen. Zie Mckenzie-
Skene, Directors’ duty to creditors of a financially distressed company; a perspective from across the pond, p.
525 en A. Keay, ‘The duty of directors to take account of creditors’ interests; has it any role to play?’, Journal
of Business Law 2002, p. 403 en Keay en Walton, Insolvency Law, p. 623. Artikel 212 IA bepaalt het volgen-
de: ‘(1) This section applies if in the course of the winding up of a company it appears that a person who – 
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wrongful trading (artikel 214 IA).279 Artikel 213 IA en artikel 214 IA zijn daarbij
slechts van toepassing in insolvent liquidation.280 Artikel 212 IA kan ook door een
administrator in administration worden ingeroepen.281

De vraag naar persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders dient zich duidelijk
aan bij een handeling die een preference vormt. Hier is immers niet alleen vereist
dat de schuldeiser in een betere positie komt te verkeren, maar minstens zo
belangrijk, dat het handelen van de schuldenaar beïnvloed is door de wens tot
bevoordeling (‘was influenced by a desire to prefer’). In veel gevallen zal geo-
ordeeld kunnen worden dat indien sprake is van een preference, de bestuurder de
norm van artikel 212 IA heeft geschonden.282 Hierbij wordt in herinnering
gebracht dat naast de desire to prefer, onder meer vereist is dat de schuldenaar ten
tijde van de handeling reeds insolvent was of werd. Echter, ook ten aanzien van
het verstrekken van een preference wordt niet geoordeeld dat hierbij, indien de
schuldenaar een rechtspersoon is, automatisch sprake is van misfeasance. Zie in
deze zin Bailey en Groves:

(a) is or has been an officer of the company, (b) has acted as liquidator, administrator or administrative recei-
ver of the company, or (c) not being a person falling within paragraph (a) or (b), is or has been concerned, or
has taken part, in the promotion, formation or management of the company, has misapplied or retained, or
become accountable for, any money or other property of the company, or been guilty of any misfeasance or bre-
ach of any fiduciary or other duty in relation to the company. (2) The reference in subsection (1) to any misfe-
asance or breach of any fiduciary or other duty in relation to the company includes, in the case of a person
who has acted as liquidator or administrator of the company, any misfeasance or breach of any fiduciary or
other duty in connection with the carrying out of his functions as liquidator or administrator of the company.
(3) The court may, on the application of the official receiver or the liquidator, or of any creditor or contribu-
tory, examine into the conduct of the person falling within subsection (1) and compel him – (a) to repay, res-
tore or account for the money or property or any part of it, with interest as such rate as the court thinks just,
or (b) to contribute such sum to the company’s assets by way of compensation in respect of the misfeasance or
breach of fiduciary or other duty as the court thinks just. (4) The power to make an application under subsec-
tion (3) in relation to a person who has acted as liquidator or administrator of the company is not exercisable,
except with the leave of the court, after that person has had his release. (5) The power of a contributory to make
an application under subsection (3) is not exercisable except with the leave of the court, but is exercisable not-
withstanding that he will not benefit from any order the court may make on the application.’

278 Artikel 213 IA bepaalt: ‘(1) If in the course of the winding up of a company it appears that any business of the
company has been carried on with intent to defraud creditors of the company or creditors of any other person,
or for any fraudulent purpose, the following has effect. (2) The court, on the application of the liquidator may
declare that any persons who were knowingly parties to the carrying on of the business in the manner above-
mentioned are to be liable to make such contributions (if any) to the company’s assets as the court thinks pro-
per.’

279 Zie over het beoogde doel van artikel 214 IA, Keay, The duty of directors to take account of creditors’ interests;
has it any role to play?, p. 387: ‘The Action Section 214 was introduced by the Insolvency Act 1986, inter alia,
to stop directors from continuing to trade while their companies are on a slide into insolvency, thereby redu-
cing the potential loss suffered by creditors.’ Artikel 214 lid 2 IA bepaalt het volgende: ‘(2) This subsection
applies in relation to a person if - (a) the company has gone into insolvent liquidation, (b) at some time befo-
re the commencement of the winding up of the company, that person knew or ought to have concluded that there
was no reasonable prospect that the company would avoid going into insolvent liquidation, and (c) (…).’

280 Zie artikel 213 lid 2 en artikel 214 lid 1 IA dat bepaalt dat slechts een liquidator een dergelijke actie kan instel-
len. Zie hierover Keay, The duty of directors to take account of creditors’ interests; has it any role to play?, p.
402.

281 Zie artikel 212 lid 3 en 4 IA.
282 De aandacht is hier gericht op de vraag of sprake is van een normschending. De complicatie dat artikel 212 IA

ziet op een aansprakelijkheid jegens de rechtspersoon en dat de rechtspersoon zelf geen schade heeft door het
betalen van een crediteur aangezien dit voor de rechtspersoon een waardeneutrale handeling zal zijn, wordt hier
verder niet uitgewerkt. Zie hierover Parry, Transaction Avoidance in Insolvencies, p. 412.
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‘It is not automatic that the commission of a preference is an act of misfea-
sance.’283

Zie overeenkomstig Parry:

‘In corporate insolvency cases, a preference will in most cases constitute also
a misfeasance by the directors who caused it, or concurred in it. It does not,
however, follow automatically from the fact that a payment is a preference that
it must also be a misfeasance on the part of the directors. If a payment is to be
attacked as a misfeasance it will need to be established that the acts that con-
stitute the preference are also, in their own right, acts which amount to mis-
feasance and breach of duty.’284

Artikel 239 IA bevat bewijsvermoedens ten aanzien van de vereiste intentie (niet
ten aanzien van de vereiste insolventie). Parry stelt dat de bewindvoerder geen
beroep op deze bewijsvermoedens kan doen ter adstructie van een beroep op mis-
feasance:

‘The office holder will not be able to take advantage of any presumptions
applicable in the case of connected parties under section 239 in alleging that
there has been misfeasance.’285

Evenmin wordt automatisch aangenomen dat sprake zou zijn van fraudulent of
wrongful trading286 indien een bestuurder een transactie verricht die later als een
voidable preference wordt gekwalificeerd. Hierbij dient bedacht te worden dat de
artikelen 213 IA en 214 IA, anders dan artikel 239 IA, niet van toepassing zijn in
administration. Omgekeerd is het ook mogelijk dat een bestuurder aansprakelijk
is op grond van artikel 212, 213 of 214 IA hoewel niet voldaan is aan de vereis-
ten van artikel 239 IA.287

283 Bailey en Groves, Corporate Insolvency, p. 955.
284 Parry, Transaction Avoidance in Insolvencies, p. 167. Zie verder Parry, Transaction Avoidance in Insolvencies,

p. 411, 412: ‘The courts have tended to accept that a transaction which may be challenged as a preference also
constitutes a misfeasance, although they have not tended to elaborate much on the point.(…) It is, however,
doubtful whether all transactions which may be regarded as preferences will also give rise to misfeasance lia-
bility. As observed by Hazel Williamson QC in Re Brian D Pierson (Contractors) Ltd, the cases in which a pre-
ference has been accepted as a misfeasance have all tended to involve the conscious application of company
assets by directors for the purpose of preferring their own or their associates’ interests. In other cases, such as
where a preferential payment has been made to an independent trade creditor, separate consideration of
whether the preference amounts also to a breach of duty may be required.’

285 Parry, Transaction Avoidance in Insolvencies, p. 167.
286 Ten aanzien van wrongful trading ligt dit ook niet voor de hand omdat het werkingsgebied van artikel 212 IA

in de regel ruimer zal zijn dan dat van artikel 214 IA. Zie ten aanzien van de zware eisen die aan wrongful tra-
ding worden gesteld, Keay, The duty of directors to take account of creditors’ interests; has it any role to play?,
p. 388: ‘While wrongful trading cannot occur until there is an end to all reasonable hope of the company’s reco-
very, liquidators are able to take action against directors for breach of duty, and claim for amounts lost at an
early point of time, namely when the company’s solvency is questionable, there is a risk of insolvency or even
if there is financial instability. These are likely to precede that time when the director knew or ought to have
concluded that there was no reasonable prospect of the company avoiding going into insolvent liquidation.’

287 Zie over deze mogelijkheid Keay, The duty of directors to take account of creditors’ interests; has it any role to
play?, p. 398.
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Bij het aangaan van een transaction at an undervalue ex artikel 238 IA zullen
regelmatig gronden bestaan om de bestuurders aan te spreken op grond van mis-
feasance.288 Hierbij dient bedacht te worden dat artikel 238 IA slechts van toepas-
sing is indien sprake is van een significant waardeverschil en vereist is dat de
schuldenaar reeds insolvent was (welke insolventie wordt aangenomen indien het
een transactie met een gerelateerde wederpartij betreft). Ook ten aanzien van
artikel 238 IA bestaat echter geen automatisme waarbij geoordeeld wordt dat het
verrichten van een transaction at an undervalue door een rechtspersoon, ipso
facto resulteert in schadeplichtigheid van de bestuurder op grond van misfeasance.
Zie Parry:

‘Any sale at an undervalue must be viewed in the light of the circumstances
faced by those who caused the company to enter into the transaction. In par-
ticular, it may need to be considered whether there was a realistic alternative
to the course of action taken. If there was no realistic alternative the transac-
tion ought not to constitute a misfeasance.’289

Evenmin wordt automatisch aangenomen dat sprake is van fraudulent of wrongful
trading indien een bestuurder een transactie verricht die later als een transactions
at an undervalue wordt gekwalificeerd. Ook hier dient bedacht te worden dat de
artikelen 213 IA en 214 IA, anders dan artikel 238 IA, niet van toepassing zijn in
administration. En ook hier is het mogelijk dat een bestuurder aansprakelijk is op
grond van artikel 212, 213 of 214 IA hoewel niet voldaan is aan de vereisten van
artikel 238 IA.290

3.5 Conclusies Engeland

In het inleidende hoofdstuk zijn drie vormen van benadeling geïdentificeerd.291 In
deze concluderende paragraaf wordt eerst bezien in hoeverre het Engelse recht een
helder onderscheid maakt tussen handelingen die een inbreuk maken op de inte-
griteit van het verhaalsvermogen enerzijds en handelingen die de paritas credito-
rum doorbreken anderzijds (§ 3.5.1). Vervolgens wordt bezien in hoeverre het
Engelse recht per vorm van benadeling objectieve dan wel subjectieve criteria
hanteert en in hoeverre deze regeling knelpunten kent (§ 3.5.2 tot en met § 3.5.4).

288 Zie Parry, Transaction Avoidance in Insolvencies, p. 413: ‘A transaction at an undervalue (...) should also be
readily capable of challenge as a misfeasance, either on grounds that directors have misapplied or wrongly
retained property, or because they have committed a misfeasance or breach of duty by causing the company to
enter into such a transaction.’

289 Parry, Transaction Avoidance in Insolvencies, p. 414.
290 Zie over deze mogelijkheid A. Keay, The duty of directors to take account of creditors’ interests; has it any role

to play?, p. 399-400.
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3.5.1 Onderscheid inbreuk integriteit verhaalsvermogen en doorbreking
paritas

Het Engelse recht maakt in de belangrijkste artikelen van het leerstuk van trans-
action avoidance in insolventie, artikel 238 IA (transactions at an undervalue) en
239 IA (preferences), een zeer strikt onderscheid tussen benadeling van crediteu-
ren doordat een inbreuk wordt gemaakt op de integriteit van het verhaalsvermo-
gen enerzijds en benadeling door een doorbreking van de paritas creditorum
anderzijds. Artikel 238 IA (transactions at an undervalue) ziet op handelingen
verricht om niet of met een significant waardeverschil en ziet daarmee op hande-
lingen die een inbreuk maken op de integriteit van het verhaalsvermogen. Artikel
239 IA (preferences) ziet op handelingen met bestaande schuldeisers en ziet daar-
mee op handelingen die een inbreuk maken op de paritas creditorum.292

Het Engelse recht geeft het onderscheid tussen handelingen met een bestaande
schuldeiser en handelingen met een derde die deze hoedanigheid niet heeft, op een
tweetal belangrijke manieren verder vorm. Ten eerste volgt uit het leerstuk van
new value transactions, naar hoogstwaarschijnlijk moet worden aangenomen, dat
het aangaan en vrijwel onmiddellijk uitvoeren van een nieuwe overeenkomst niet
onder artikel 239 IA valt. Artikel 239 IA veronderstelt kort gezegd een reeds
bestaande debiteur/crediteurrelatie en ziet niet op transacties waarbij deze relatie
wordt gecreëerd.293 Voor zover de schuldenaar een nieuwe overeenkomst aangaat
en vrijwel onmiddellijk uitvoert, valt noch het aangaan noch het uitvoeren onder
artikel 239 IA. In die zin wordt het werkingsgebied van artikel 239 IA beperkt en
scherp gescheiden van artikel 238 IA.

Ten tweede vormt blijkens de jurisprudentie, met name de zaak Re Mc Bacon,294

het vestigen van een zekerheidsrecht voor een bestaande eigen schuld, niet een
prestatie met een waardeverschil in de zin van artikel 238 IA. Hierdoor zijn niet
alleen betalingen aan bestaande schuldeisers, maar is ook het verstrekken van
zekerheden aan bestaande schuldeisers in beginsel295 alleen aantastbaar op grond
van artikel 239 IA (preferences) en niet tevens op grond van 238 IA (transactions
at an undervalue). In die zin wordt ook het werkingsgebied van artikel 238 IA
beperkt en scherp gescheiden van artikel 239 IA.

291 Zie hoofdstuk 1 (§ 1.4).
292 Artikel 239 lid 4 IA omschrijft een preference als volgt: (4) For the purposes of this section and section 241,

a company gives a preference to a person if – (a) that person is one of the company’s creditors or a surety or
guarantor for any of the company’s debts or other liabilities, and (b) the company does anything or suffers anyt-
hing to be done which (in either case) has the effect of putting that person into that position which, in the event
of the company going into insolvent liquidation, will be better than the position he would have been in if that
thing had not been done.

293 Zie hierover § 3.2.2.2.
294 Zie Millet J in Re MC Bacon, [1990] BCLC 324, 340-341. BPIR 789, 821. Zie hierover verder § 3.2.1.2.
295 Zie voor mogelijk nuanceringen in uitzonderlijke gevallen § 3.2.1.2.
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De heldere tweedeling tussen inbreuken op de integriteit van het verhaalsvermo-
gen enerzijds en inbreuken op de paritas creditorum anderzijds wordt echter
enigszins vertroebeld door de overige aantastingsgronden, waarbij dit onderscheid
minder geprononceerd is. In het inleidende hoofdstuk is al aangestipt dat het
Engelse leerstuk van transaction avoidance nooit tot een coherent geheel is uitge-
werkt, hetgeen zich hier wreekt. Zo worden de aantastingsgronden floating char-
ges for past value296 en transactions defrauding creditors297 en aantastbaarheid
wegens strijd met de pari passu rule of distribution298 niet geplaatst binnen dit gro-
tere onderscheid. Dit is mijns inziens echter wel mogelijk. Floating charges for
past value en de pari passu rule of distribution zien op de gelijkheid van credi-
teuren en waken tegen inbreuken op de paritas creditorum.299 Artikel 423 IA ten
aanzien van transactions defrauding creditors ziet op het bewaken van de integri-
teit van het verhaalsvermogen, getuige ook reeds dat artikel 423 IA als vereiste
stelt dat het om een transactie om niet of met een significant waardeverschil gaat.

3.5.2 Bescherming integriteit verhaalsvermogen

In het inleidende hoofdstuk is binnen de gevallen van benadeling doordat een
inbreuk wordt gemaakt op de integriteit van het verhaalsvermogen een nadere
onderverdeling gemaakt. Twee subvormen kunnen worden geïdentificeerd:
Handelingen om niet of met een waardeverschil.
Handelingen zonder waardeverschil die middellijk ten gevolge hebben dat de ver-
haalsmogelijkheden worden verminderd.

3.5.2.1 Handelingen om niet of met een waardeverschil
Het Engelse recht volgt een in hoge mate geobjectiveerde benadering ten aanzien
van de aantastbaarheid van rechtshandelingen om niet of met een significant
waardeverschil. Volgens artikel 238 IA is een rechtshandeling om niet of met een
significant waardeverschil aantastbaar indien de rechtshandeling binnen twee
jaren voor de aanvang van de formele insolventie heeft plaatsgevonden en de
schuldenaar toen reeds insolvent was of door het verrichten van de rechtshande-
ling werd.300 Niet vereist is dat de schuldenaar met een bepaalde subjectieve
gesteldheid heeft gehandeld. Nog opvallender is dat ook geen subjectieve criteria
ten aanzien van de wederpartij gesteld worden. Dit gaat zelfs zover dat Engelse
auteurs schrijven dat de subjectieve gesteldheid van de wederpartij ‘irrelevant’
is.301 Zo stelt het Engelse recht ten aanzien van rechtshandelingen met een waar-
deverschil of om niet geen subjectieve vereisten, behoudens een uitzondering voor
de schuldenaar die te goeder trouw handelde (artikel 238 lid 5 IA).

296 Zie § 3.2.4.
297 Zie § 3.2.5.
298 Zie § 3.2.6.
299 Ten aanzien van floating charges for past value dient een uitzondering gemaakt te worden voor de zogenoem-

de conduit pipe cases. Zie hierover § 3.2.4.2.
300 Zie artikel 240 lid 1 sub a IA. Zie hierover § 3.2.1.2. In geval van een persoonlijk faillissement (bankruptcy) is

de periode 5 jaren (zie artikel 341 IA).
301 Zie Goode, Principles of Corporate Insolvency Law, p. 440.
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Speciale aandacht bij de bespreking van handelingen die de integriteit van het ver-
haalsvermogen aantasten, vergen die gevallen waarin een schuldenaar die nog niet
insolvent is handelingen verricht welke als doel hebben de schuldeisers te bena-
delen. Artikel 238 IA is beperkt in tijd, twee jaren voor de aanvang van insolven-
tie (onset of insolvency), en beperkt tot gevallen waarin de schuldenaar ten tijde
van het verrichten van de rechtshandeling insolvent is of wordt. Artikel 423 IA
geeft een regeling voor de gevallen waarin de schuldenaar opzettelijk zijn schuld-
eisers benadeelt of de mogelijkheden van verhaal bemoeilijkt.302 Hierbij geldt niet
een dergelijke beperking in tijd en is ook niet vereist dat de schuldenaar reeds
insolvent was of werd. Artikel 423 IA vormt daarmee een uitwerking van het basa-
le uitgangspunt dat handelingen die als doel hebben anderen te benadelen, rech-
tens niet gerespecteerd dienen te worden.

De regeling die waakt tegen handelingen die een inbreuk maken op de integriteit
van het verhaalsvermogen bestaat hiermee uit een samenstel van objectieve en
subjectieve criteria. Voor zover de schuldenaar kort voor de aanvang van de insol-
ventieprocedure een handeling verricht die de integriteit van zijn vermogen aan-
tast, is de handeling op zuiver objectieve gronden aantastbaar. Daarmee heeft het
Engelse recht echter niet kunnen volstaan. Artikel 423 IA ziet op de gevallen
waarin de schuldenaar opzettelijk de integriteit van zijn vermogen aantast. Ook
hier gelden geen subjectieve criteria ten aanzien van de wederpartij.

Zolang het enkel gaat om het terugdraaien van de bevoordeling van de wederpar-
tij, is het niet vreemd dat hier verder geen subjectieve criteria ten aanzien van de
wederpartij worden gesteld. Uiteengezet is dat in het Engelse recht aantasting van
de gewraakte transactie de wederpartij in de regel niet in een slechtere positie
brengt dan waarin deze zou hebben verkeerd zonder de gewraakte handeling.

3.5.2.2 Handelingen die middellijk tot benadeling leiden
Het is mogelijk dat de integriteit van het verhaalsvermogen wordt aangetast zon-
der dat de wederpartij hier voordeel bij heeft. In beginsel vallen dergelijke hande-
lingen niet onder de regels van transaction avoidance. De verklaring daarvoor is
dat het Engelse recht in de eerste plaats gericht is op het ongedaan maken van de
bevoordeling van de wederpartij en niet of veel minder op het ongedaan maken
van de benadeling van de schuldeisers. Drie regels vragen hier echter de aandacht
waaruit blijkt dat het Engelse recht toch ook in deze gevallen een zekere bescher-
ming kan bieden.

Ten eerste wordt in de regeling van floating charges toch bescherming geboden
tegen een kredietverstrekking tegen zekerheden in de vorm van een floating char-
ge, indien aanstonds duidelijk is dat de kredietverstrekking niet het doel heeft ten
goede te komen aan de schuldenaar. Indien het doel is het krediet aan te wenden

302 Zie over deze gevallen § 3.2.5.3.
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om één bepaalde schuldeiser te voldoen, dan komt het krediet niet ten goede aan
de gezamenlijke schuldeisers. Indien men de verstrekte floating charge wel als
afdwingbaar zou beschouwen, dan zouden de achterblijvende schuldeisers bena-
deeld worden. Immers een concurrente schuldeiser is voldaan en wordt de facto
vervangen door een gesecureerde schuldeiser. Hoewel de regeling ten aanzien van
floating charges for past value in principe ziet op een doorbreking van de paritas
creditorum, werkt deze regel ook ten aanzien van derden die nog niet de hoeda-
nigheid van schuldeiser hebben (hier de kredietverschaffer) en beschermt zo in dit
specifieke geval tegen inbreuken op de integriteit van het verhaalsvermogen.303

Ten tweede kan in gevallen waarin een derde meewerkt aan het wegsluizen van
verhaalsobjecten, met name door deze voor een marktprijs te kopen zodat de
schuldenaar eenvoudig over liquide middelen beschikt, in uitzonderingsgevallen
een tort of een zogenoemde constructive trust worden aangenomen.304 Het zal hier
echter uitzonderingsgevallen betreffen die buiten het leerstuk van transaction
avoidance vallen.

Ten derde gaat het bij het vaststellen wat de waarde is geweest van de prestatie,
niet enkel om de vraag of de prestatie op zichzelf beschouwd marktconform is
geweest. Indien de wederpartij in principe een marktconforme prestatie levert,
maar deze benadelend is voor de schuldeisers, kan soms toch worden geoordeeld
dat de handeling at an undervalue is verricht. Een aansprekend voorbeeld hiervan
wordt gevormd door Agricultural Mortgage Corporation plc. v Woodward.305

Hierin verleende een man zijn echtgenote een tenancy op de boerderij waar zij
werkten en woonden. Hoewel de maandelijkse termijnen verschuldigd onder de
tenancy marktconform waren, werd geoordeeld dat sprake was van een transac-
tion at an undervalue. De vrouw kreeg een voordeel doordat zij in een ‘ransom
position’ was gebracht. Hier ziet men dat de vraag naar de waarde van de presta-
ties niet enkel een toets van marktconformiteit is.306

3.5.3 Bescherming van paritas creditorum

In het inleidende hoofdstuk is binnen de gevallen van benadeling doordat een
inbreuk wordt gemaakt op de paritas creditorum een nadere onderverdeling
gemaakt. Twee subvormen kunnen worden geïdentificeerd:
a. Voldoening of zekerheidstelling op een andere wijze of een ander tijdstip dan

waartoe de schuldenaar is gehouden.
b. Voldoening of zekerheidstelling op een wijze en tijdstip waartoe de schulde-

naar is gehouden.

303 Zie over deze zogenoemde conduit pipe cases, § 3.2.4.2.
304 Zie § 3.2.1.2.
305 Agricultural Mortgage Corporation plc. v Woodward [1994] BCC 688.
306 Zie § 3.2.1.2.
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3.5.3.1 Voldoening anders dan waartoe gehouden
Zoals gezien kent het Engelse recht een zeer strikte scheiding tussen preferences
(het bevoordelen van een schuldeiser boven andere schuldeisers) en transacties die
de integriteit van het verhaalsvermogen aantasten. De regeling ten aanzien van
preferences is primair opgenomen in artikel 239 jo. 240 IA. Vereist is dat de han-
deling is verricht binnen zes maanden voor de aanvang van formele insolventie en
dat de schuldenaar was beïnvloed door de wens tot bevoordeling. Bij gerelateerde
personen wordt deze termijn verlengd tot twee jaren. In beide gevallen geldt dat
tevens vereist is dat de schuldenaar toen reeds niet meer in staat was om zijn
schulden te voldoen of door de transactie in deze staat kwam te verkeren (artikel
240 lid 2 IA). Preferences zijn dus slechts aantastbaar indien de schuldenaar reeds
insolvent is of wordt door de prestatie. Het meest opvallende aan het Engelse recht
is dat dit voorbijgaat aan de subjectieve gesteldheid van de wederpartij. Het gaat
om de intentie van de schuldenaar. Blijkens de wetsgeschiedenis dient in de inten-
tie van de schuldenaar de ware achtergrond van de aantastbaarheid van handelin-
gen op grond van artikel 239 IA gevonden te worden.307

Het Engelse recht maakt niet duidelijk een onderscheid tussen voldoening of
zekerheidstelling op een andere wijze of een ander tijdstip dan waartoe de schul-
denaar is gehouden enerzijds en voldoening of zekerheidstelling op een wijze en
tijdstip als waartoe de schuldenaar is gehouden anderzijds. Walters schrijft zelfs
dat de analyse van een geschil veelal hetzelfde zijn bij een betaling en een inbe-
talinggeving.308 Artikel 239 IA ten aanzien van preferences wordt zelden succes-
vol ingeroepen tegen arm’s length creditors. Een verklaring voor het ‘ontbreken’
van een onderscheid tussen voldoeningen en zekerheidstellingen waartoe de
schuldenaar is gehouden en die waartoe hij niet is gehouden, zoals zeer sterk aan-
wezig in het Nederlandse en het Duitse recht, is mijns inziens dat de intentie van
de schuldenaar dermate dominant is, dat de wijze waarop de schuldeiser bevoor-
deeld wordt een ondergeschikte rol speelt.

Geheel anders is echter de benadering van het Engelse recht ten aanzien van flo-
ating charges for past value in artikel 245 IA. Deze bepaling is in de kern
beschouwd ook een bepaling die waakt tegen een verstoring van de paritas credi-
torum. Hierin worden echter geen subjectieve vereisten gesteld.309 Indien de schul-
denaar een floating charge verstrekt heeft, is deze niet geldig voor oude schulden.
De regeling is beperkt tot floating charges verstrekt in het jaar voor de aanvang

307 Zo wenste de commissie Cork vast te houden aan een subjectief criterium zijdens de schuldenaar gericht op de
bevoordeling van de schuldeiser, aangezien dit kennelijk volgens de commissie uiteindelijk de rechtvaardiging
van het ingrijpen vormt. Zij stelt ten aanzien van de Australische benadering waarin een dergelijk vereiste niet
gesteld wordt: ‘The advantage of the Australian solution is that it dispensed with a difficult and unsatisfactory
inquiry; its disadvantage is that it obscures what in the view of the majority of the Committee is the true prin-
ciple on which such payments ought to be recoverable.’, Cork Report, p. 285.

308 Walters, Preferences, p. 140-141: ‘The analysis is the same if, instead of paying cash, the company transfers a
non-cash asset to an unsecured creditor in full or partial satisfaction of a debt.’ Zie voor het uitgebreidere citaat
§ 3.2.2.2.

309 Zie § 3.2.4.
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van insolventie, welke periode wordt verlengd tot twee jaren indien de chargehol-
der een gerelateerde partij is.310 Het Engelse recht kent hierbij een proportionele
aanpak. De floating charge is wel geldig voor zover nieuw krediet is vertrekt,
maar niet voor zover geen nieuw krediet is verstrekt en de floating charge sterkt
ter zekerheid van oude schulden. De regeling ten aanzien van floating charges for
past value is, anders dan artikel 239 IA, vrijwel geheel geobjectiveerd.311 Hiermee
kent het Engelse recht dus een andere toepasselijke bepaling ten aanzien van het
verstrekken van fixed en floating charges.312 Fixed charges worden getoetst aan
artikel 239 IA waardoor bij het aantasten van de creatie van een fixed charge, de
wens tot bevoordeling aan de zijde van de schuldenaar moet worden bewezen.

Ten slotte worden inbreuken op de paritas creditorum tegengegaan door het pari
passu distribution beginsel. Het gaat hier vooral om de verbetering van de positie
van schuldeisers in een formele insolventieprocedure.313 Het Engelse recht is kri-
tisch ten aanzien van handelingen van een schuldenaar die de positie van een
bepaalde schuldeiser buiten de wettelijke rangorde om probeert te verbeteren.
Hier wordt niet zozeer naar de subjectieve gesteldheid van partijen gekeken, maar
primair naar de inhoud van de overeenkomst.314

3.5.3.2 Voldoening waartoe gehouden
In het Engelse recht wordt, als gezegd, anders dan in het Nederlandse en het
Duitse recht geen onderscheid gemaakt tussen verplichte en onverplichte voldoe-
ningen respectievelijk congruente en incongruente voldoeningen. Voldoeningen
van of zekerheidstellingen op een wijze als overeengekomen worden daarmee aan
dezelfde bepaling getoetst als voldoeningen of zekerheidstellingen op een andere
wijze of een ander tijdstip dan waartoe de schuldenaar is gehouden. Al deze vol-
doeningen worden aan artikel 239 IA getoetst.315 Vereist is dus onder meer dat
komt vast te staan dat de schuldenaar de schuldeiser heeft voldaan met de wens
deze te bevoordelen en dat de schuldenaar reeds insolvent was of werd.316 Voor
zover de voldoening een betaling van een opeisbare verplichting vormt en de
wederpartij geen gerelateerde patij (connected person) is, zal dit in beginsel niet
worden aangenomen. Indien de wederpartij echter een gerelateerde partij is, biedt
artikel 239 lid 6 IA een bewijsvermoeden ten aanzien van de wens tot bevoorde-
ling. Wel is vereist dat de schuldenaar reeds insolvent was of werd, ten aanzien van
welk vereiste de bewindvoerder de bewijslast draagt.

310 Zie § 3.2.4.
311 Een uitzondering zou men kunnen aannemen in geval van ‘conduit pipe cases’ (zie § 3.2.4.2) omdat daar van

belang is wat het doel van de kredietverstrekking is.
312 Zie hierover, alsmede over de kritiek op dit onderscheid, § 3.2.4.
313 Parry, Transaction Avoidance in Insolvencies, p. 256: ‘The rule operates to invalidate a position of priority ille-

gitimately obtained by a creditor in contravention of the scheme of asset distribution in liquidation and bank-
ruptcy.’

314 Zie § 3.2.6.
315 Zie § 3.2.2.2.
316 Zie § 3.2.2.2 en § 3.2.2.3.
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3.5.4 Bescherming tegen dubbele opstelling van aandeelhouders

Aandeelhouders kunnen door een dubbele opstelling schuldeisers benadelen.
Twee subvormen kunnen worden geïdentificeerd:
a. De aandeelhouder financiert de vennootschap niet met kapitaal maar met

leningen en bedingt hier mogelijk zekerheden voor.
b. De aandeelhouder stelt zich garant jegens bepaalde schuldeisers van de ven-

nootschap en de schuldenaar voldoet (juist) de schulden waar de aandeelhou-
der zich sterk voor heeft gemaakt.

3.5.4.1 Leningen en zekerheden
Het Engelse recht kent geen speciale regels ten aanzien van de achterstelling van
leningen van aandeelhouders in insolventie van de schuldenaar.317 De commissie
Cork meende dat het Engelse recht hier tekortschiet.318 Voorstellen tot een rege-
ling van achterstelling zijn niet overgenomen. Wel wordt af en toe, mede geïnspi-
reerd door het Amerikaanse recht, een pleidooi gehouden voor achterstelling,
maar deze vinden vooralsnog weinig weerklank.319

Het Engelse recht kent geen speciale regels ten aanzien van de geldigheid van
zekerheden verstrekt aan aandeelhouders.320 Wel bestaan ruimere mogelijkheden
om zekerheden verstrekt aan gerelateerde partijen aan te tasten dan verstrekt aan
niet gerelateerde partijen.321

Bij de bespreking van het Engelse recht is ook bezien hoe het Amerikaanse recht
de positie van een lening van aandeelhouders regelt.322 Twee leerstukken spelen
hier een rol. recharacterisation en equitable subordination. Recharacterisation
houdt in dat in bepaalde gevallen een lening van een aandeelhouder wordt gekwa-
lificeerd als kapitaal. De gronden daartoe zien hoofdzakelijk op de vorm. Indien
de lening in het geheel niet of nauwelijks is gedocumenteerd dan kan een rechter
oordelen dat de lening als een kapitaalstorting heeft te gelden. Equitable
Subordination daarentegen gaat ervan uit dat sprake is van een lening, maar dat
deze dient te worden achtergesteld. Vereist is dat sprake is van inequitable conduct
van de aandeelhouder.323

3.5.4.2 Garanties door de aandeelhouder
Opvallend is dat het Engelse recht wel een regeling kent voor de gevallen waarin
een derde zich sterk maakt voor schulden van de schuldenaar en de schuldenaar
juist deze schulden voldoet.324 Het Engelse recht brengt de gevallen hier aan de

317 Zie § 3.3.1.1.
318 Cork Report, p. 435, 436. Zie hierover § 3.3.1.1.
319 Zie § 3.3.1.1.
320 Zie § 3.3.1.
321 Zie § 3.3.1.1.
322 Zie § 3.3.1.2.
323 Zie § 3.3.1.2.
324 Zie § 3.2.2.2 en § 3.3.2.
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orde in één adem onder preferences. Artikel 239 IA bepaalt immers dat een prefe-
rence wordt gevormd door een handeling die een schuldeiser of iemand die zich
garant heeft gesteld voor een schuld van de schuldenaar in een betere positie
brengt:

(4) For the purposes of this section and section 241, a company gives a pref-
erence to a person if - (a) that person is one of the company’s creditors or
a surety or guarantor for any of the company’s debts or other liabilities,
and (b) the company does anything or suffers anything to be done which (in
either case) has the effect of putting that person into that position which, in
the event of the company going into insolvent liquidation, will be better
than the position he would have been in if that thing had not been done. 

Op grond van artikel 240 IA is vereist dat de schuldenaar reeds insolvent was en
dat het handelen van de schuldeiser werd beïnvloed door de wens tot bevoorde-
ling. Afhankelijk van de vraag of de aandeelhouder al dan niet kwalificeert als
gerelateerde persoon (a connected person) strekt de periode zich uit tot zes maan-
den of twee jaren.
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4 Nederlands recht

4.1 Inleiding

De Nederlandse faillissementspauliana heeft de reputatie van een moeilijke en
gecompliceerde rechtsfiguur. Zo is het welhaast een plichtpleging om bij het
bespreken van de faillissementspauliana, al dan niet verzuchtend, de wetgever van
1896 te citeren. De wetgever schrijft:

‘De regeling van de zoogenaamde actio Pauliana en hetgeen daarmede
samenhangt, van het recht der schuldeischers handelingen huns schuldenaars
van hunne rechtskracht te berooven, is van alle vraagstukken, waartoe het
materieel faillietenrecht aanleiding geeft, het moeilijkste.’1

De pauliana heeft echter niet enkel de reputatie van een moeilijke en complexe
rechtsfiguur, maar tevens, en misschien nog wel meer, van een ongrijpbare rechts-
figuur. Zo wordt wel gesproken van het spook van de pauliana.2 Men zou het erop
kunnen gooien dat juristen eenvoudigweg moeite hebben om de complexe rechts-
figuur te doorgronden, en dat de reputatie van ongrijpbaarheid meer aan de jurist
dan aan de rechtsfiguur ligt. Dit lijkt de insteek van Abendroth:

‘In mijn ervaring wordt enerzijds de Pauliana er maar al te vaak met de haren
bijgesleept terwijl zij in geen velden of wegen is te bekennen, terwijl zij ander-
zijds vaak niet wordt herkend terwijl zij ons breeduit ligt aan te grijnzen. Het
lijkt kortom een slecht begrepen rechtsfiguur.’3

De status van ongrijpbare rechtsfiguur is mijns inziens in de eerste plaats te wij-
ten aan de rechtsfiguur zelf. De ongrijpbaarheid van de Nederlandse faillisse-
mentspauliana komt bovenal door het fundamentele onderscheid tussen de ver-
nietigbaarheid van onverplichte rechtshandelingen in artikel 42 Fw enerzijds en

1 G.W. van der Feltz, Geschiedenis van de Wet op het faillissement en surseance van betaling (eerste deel),
Haarlem: De Erven F. Bohn 1896, p. 432.

2 Zie H.L.E. Verhagen in zijn noot bij HR 23 april 1999, JOR 1999/109: ‘Bovendien waart bij de vestiging van
nieuwe zekerheidsrechten veelal het spook der pauliana rond.’

3 R.J. Abendroth, ‘Herfinanciering van noodlijdende ondernemingen’, in: J.M.M. Maeijer e.a. (red.), De finan-
ciering van de onderneming, Deventer: Kluwer 2006, p. 54. Even verderop schrijft Abendroth (p. 55): ‘Deze
aanpak veronderstelt dat de Pauliana een onzeker risico vormt. Dat is een misvatting.’



verplichte rechtshandelingen in artikel 47 Fw anderzijds. In dit hoofdstuk zal
onder meer uiteengezet worden dat het onderscheid tussen verplicht en onver-
plicht het zicht op de onderliggende problemen in vergaande mate vertroebelt en
daarmee in de weg staat aan een helder begrip van de werking van de faillisse-
mentspauliana. Ook de commissie Kortmann is hier een slachtoffer van geworden.
Zij heeft in het Voorontwerp voor een nieuwe Insolventiewet4 een regeling opge-
nomen ten aanzien van de vernietigbaarheid van verplichte rechtshandelingen.
Analyse van het Voorontwerp en de Toelichting daarop toont dat de commissie
Kortmann zich onvoldoende heeft afgevraagd wat het onderscheid verplicht-
onverplicht eigenlijk betekent.5

In het inleidende hoofdstuk (§ 1.4) zijn drie vormen van schuldeisersbenadeling
geïnventariseerd. In de eerste plaats betreft dit de benadeling doordat een hande-
ling inbreuk maakt op de integriteit van het verhaalsvermogen. Hiervan is sprake
indien de schuldenaar een voor hem nadelige handeling verricht die in een later
faillissement ten nadele van zijn schuldeisers uitwerkt. Hierbij valt te denken aan
de overdracht van een goed onder de waarde of schenkingen en andere rechtshan-
delingen om niet. Kenmerkend voor deze handelingen is dat deze niet alleen nade-
lig zijn voor de schuldeisers in een later faillissement, maar ook voor de schulde-
naar zelf. In de tweede plaats zijn er rechtshandelingen die schuldeisers benade-
len doordat de rechtshandeling de paritas creditorum doorbreekt. Hiervan is onder
andere sprake indien de schuldenaar op de valreep een bepaalde schuldeiser vol-
doet. In het opvolgende faillissement blijft zodoende minder over voor de achter-
blijvende schuldeisers. Een van de onderscheidende kenmerken van deze vorm
van benadeling ten opzichte van de eerste vorm van benadeling is dat bij een door-
breking van de paritas creditorum de gewraakte handeling voor de schuldenaar
zelf vermogensneutraal is. Een passief (bestaande schuld) wordt betaald door aan-
wending van een bestaand actief. Het derde prototype van schuldeisers benade-
lende handelingen ziet specifiek op de wijze van financieren door aandeelhou-
ders. Geanalyseerd is dat aandeelhouders schuldeisers kunnen benadelen door in
plaats van risicodragend kapitaal de schuldenaar met leningen of garanties te
financieren.6

Bezien zal worden in hoeverre de pauliana paal en perk stelt aan de drie onder-
scheiden wijzen van schuldeisersbenadeling. De pauliana in de artikelen 42 tot en
met 51 Fw staat daarbij centraal. Deze artikelen zijn enkel van toepassing in fail-
lissement en het uitgangspunt is dus ook steeds dat de schuldenaar failliet is en dat

4 Op 1 november 2007 heeft de commissie een Voorontwerp aan de Minister van Justitie aangeboden, met daar-
in een ontwerp voor een geheel nieuwe Insolventiewet ter vervanging van de Faillissementswet. Zie S.C.J.J.
Kortmann en N.E.D. Faber (red.), Geschiedenis van de Faillissementswet. Voorontwerp Insolventiewet,
Deventer: Kluwer 2007. 

5 Zie uitgebreid § 4.2.4 hieronder.
6 Zie voor een uiteenzetting van de problematiek en de wijze waarop schuldeisers benadeeld worden, hoofdstuk

1 (§ 1.4.3).
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een curator is benoemd. De pauliana opgenomen in artikel 3:45 BW, welk artikel
van toepassing is buiten faillissement, valt daarmee buiten de bespreking.

In deze inleidende paragraaf (§ 4.1) worden eerst de verschillende insolventiepro-
cedures besproken en wordt bezien in welke procedure een beroep op welke bepa-
ling kan worden gedaan (§ 4.1.2). Vervolgens worden de vernietigingsgronden van
artikel 42 en 47 Fw geïntroduceerd (§ 4.1.2.1) en worden in § 4.1.2.2 de gevolgen
van een geslaagd beroep op de pauliana besproken.

In § 4.2 worden de verschillende vernietigingsgronden in detail besproken.
Hoewel de pauliana in twee bepalingen uiteen valt, namelijk de vernietigbaarheid
van onverplichte rechtshandelingen (artikel 42 Fw) en de vernietigbaarheid van
verplichte rechtshandelingen (artikel 47 Fw), zijn eigenlijk drie verschillende
gronden te identificeren. Binnen de vernietigbaarheid van onverplichte rechts-
handelingen kan namelijk een onderscheid gemaakt worden tussen onverplichte
rechtshandelingen om niet en anders dan om niet. In § 4.2 worden dan ook ach-
tereenvolgens besproken onverplichte rechtshandelingen anders dan om niet 
(§ 4.2.1), onverplichte rechtshandelingen om niet (§ 4.2.2) en verplichte rechts-
handelingen (§ 4.2.3). Reeds kort is gewezen op het Voorontwerp voor een nieu-
we insolventiewet en de voorgestelde regeling voor de vernietigbaarheid van ver-
plichte rechtshandelingen. Deze voorgestelde regeling wordt apart besproken in 
§ 4.2.4. De structuur in § 4.2 is zo dat eerst bezien wordt wat kennelijk het doel
van de bepaling is en op welke gronden het ingrijpen van de wetgever in verrich-
te rechtshandelingen gerechtvaardigd wordt. Tegen deze achtergrond worden ver-
volgens de objectieve en subjectieve vereisten besproken. Gezien zal worden dat
het Nederlandse recht in alle gevallen een subjectieve vereiste hanteert om te
komen tot de vernietigbaarheid van benadelende rechtshandelingen.

In § 4.3 wordt de positie van aandeelhouders in en voor faillissement besproken
wanneer zij de vennootschap niet met risicodragend eigen vermogen financieren,
maar met leningen of garanties. In Nederland bestaat geen speciale paulianarege-
ling voor deze gevallen hetgeen als een duidelijke tekortkoming beschouwd kan
worden.

In § 4.4 wordt vervolgens ingegaan op de verhouding van de pauliana tot het
onrechtmatigedaadsrecht. Bezien zal worden in hoeverre de pauliana verklaard
kan worden door de gedachte dat de wederpartij en/of de schuldenaar een vorm
van onrechtmatige daad jegens de schuldeisers heeft/hebben gepleegd. Deze ana-
lyse is geboden omdat meerdere Nederlandse auteurs het standpunt verdedigen dat
de pauliana, voor zover deze ziet op de vernietigbaarheid van onverplichte rechts-
handelingen anders dan om niet, een lex specialis vormt van de onrechtmatige
daad. De argumenten die daartoe worden aangevoerd en de weerlegging daarvan
vormen onderwerp van § 4.4.
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In § 4.5 worden samenvattende conclusies ten aanzien van het Nederlandse recht
gegeven. De rechtsvergelijkende conclusies voortbouwend op de analyse van het
Duitse, Engelse en Nederlandse recht zijn opgenomen in hoofdstuk 5. In het
onderhavige hoofdstuk zal enkel naar het Engelse en Duitse recht verwezen wor-
den om opvallende verschillen te signaleren of om het voorliggende probleem
scherper te stellen.

4.1.1 Verschillende insolventieprocedures en de BW-pauliana

Kenmerkend voor de pauliana in artikel 42 Fw en artikel 47 Fw is dat deze slechts
in faillissement werkt. Benadeling van schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden
kan echter ook plaatsvinden zonder dat sprake is van faillissement. Artikel 3:45
BW kent daarom de BW-pauliana. Deze kan worden ingeroepen door individuele
schuldeisers die benadeeld zijn in hun verhaalsmogelijkheden. Hoewel artikel 42
Fw en artikel 45 BW veel op elkaar lijken, is er een aantal belangrijke verschillen
tussen de faillissementspauliana en de BW-pauliana.7 Het belangrijkste verschil is
dat de BW-pauliana buiten faillissement door elke benadeelde schuldeiser kan
worden ingeroepen en dat de bevoegdheid in faillissement exclusief aan de cura-
tor toekomt.8 Een ander belangrijk uitgangspunt is dat, waar artikel 42 Fw wél een
BW-equivalent kent, dit niet geldt voor artikel 47 Fw ten aanzien van verplichte
rechtshandelingen. Verplichte rechtshandelingen zijn daarmee in faillissement
wel, maar daarbuiten niet vernietigbaar.

Verder kent het Nederlandse recht, vooralsnog,9 twee andere insolventieprocedu-
res; de surseance van betaling en de schuldsanering natuurlijke personen.10 De sur-
seance van betaling regeling kent geen eigen paulianabepalingen. Schuldeisers
kunnen nog wel een beroep doen op de BW-pauliana.11 In surseance van betaling
bestaat dus niet de mogelijkheid om verplichte rechtshandelingen verricht vooraf-
gaand aan de surseance te vernietigen. Men kan zich afvragen in hoeverre dit een

7 Zie voor een overzicht van alle verschillen B. Wessels, Gevolgen van faillietverklaring (2), Deventer: Kluwer
2007, p. 18 en 19.

8 Artikel 49 lid 2 Fw geeft schuldeisers wel de bevoegdheid om met een beroep op de pauliana de toelating van
vorderingen van andere crediteuren te betwisten ter gelegenheid van de verificatievergadering.

9 Het Voorontwerp voor een nieuwe insolventiewet voorziet in een uniforme insolventieprocedure waarin de drie
bestaande insolventieprocedures worden samengenomen.

10 Zie over de bijzonderheden van de pauliana in deze procedures, N.E.D. Faber, Verrekening (diss. Nijmegen),
Deventer: Kluwer 2005, p. 314 en 347, 348.

11 Faber meent dat de strekking van de wettelijke regeling met zich brengt dat een beroep op de pauliana alleen
openstaat voor schuldeisers ten aanzien van wier vordering de surseance geen werking heeft – kort gezegd: de
preferente schuldeisers – en, volgens Faber, alleen voor zover het een rechtshandeling betreft met betrekking
tot een goed waarop hun preferentie rust. Een dergelijke inperking komt mij ongegrond voor. Bedacht dient
daarbij te worden dat een bewindvoerder in surseance van betaling geen beroep kan doen op de pauliana.
Hierdoor zou er een fase ontstaan waarin de pauliana voor een belangrijk deel buiten werking wordt gesteld.
In surseance zal, indien reeds succesvol, veelal onvoldoende zijn om alle schuldeisers volledig te voldoen.
Indien en voor zover de schuldeiser die de pauliana inroept ermee instemt dat dit ten behoeve van de geza-
menlijke schuldeisers gebeurt, wordt een onnodig dilemma voorkomen, namelijk dat tussen het omzetten van
de surseance in faillissement teneinde de benadelende rechtshandeling alsnog ongedaan te maken, en het in
stand laten van de benadelende handeling. Leuftink (A.L. Leuftink, Surseance van betaling, Deventer: Kluwer
1995, p. 143) gaat er ook vanuit dat gewone crediteuren nog de BW-pauliana kunnen inroepen.
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gelukkige keuze is geweest. Deze kan namelijk tot gevolg hebben dat betrokkenen
de voorkeur geven aan de surseance en de voortduring daarvan, niet op grond van
de kansen van succes van een reorganisatie, maar op grond van de belangen die
zij hebben bij het in stand laten van voor de surseance verrichte rechtshandelin-
gen. De derde insolventieprocedure is de schuldsanering natuurlijke personen.
Artikel 313 Fw verklaart de artikelen 42 tot en met 51 Fw van overeenkomstige
toepassing. In een schuldsanering kunnen dus ook verplichte rechtshandelingen
worden aangetast.

4.1.2 Faillissementspauliana

4.1.2.1 De verschillende vernietigingsgronden
De regeling van de faillissementspauliana is te vinden in de artikelen 42 tot en met
51 Fw. De belangrijkste bepalingen zijn de artikelen 42 en 47 Fw die de eigenlij-
ke vernietigingsgronden bevatten. Artikel 47 Fw voorziet onder omstandigheden
in de mogelijkheid verplichte rechtshandelingen te vernietigen. De mogelijkheden
daartoe zijn echter zeer beperkt. Artikel 42 Fw voorziet in de mogelijkheid onver-
plichte rechtshandelingen te vernietigen. Vergeleken met artikel 47 Fw zijn de
mogelijkheden daartoe in het algemeen aanzienlijk ruimer. Artikel 42 Fw maakt
daarbij een onderscheid tussen rechtshandelingen om niet en anders dan om niet.

Geschematiseerd kan de werking van artikel 42 Fw en artikel 47 Fw als volgt wor-
den weergegeven.

– Onverplichte rechtshandelingen anders dan om niet: Artikel 42 lid 2 (jo. lid 1)
Fw voorziet in de vernietigbaarheid van onverplichte rechtshandelingen van
de schuldenaar anders dan om niet verricht voor de faillietverklaring die heb-
ben geleid tot benadeling van schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden,
waarbij voor vernietiging vereist is dat zowel de schuldenaar als diens weder-
partij wetenschap van benadeling hadden.

– Onverplichte rechtshandelingen om niet: Artikel 42 lid 1 Fw voorziet in de
vernietigbaarheid van onverplichte rechtshandelingen om niet verricht voor de
faillietverklaring die hebben geleid tot benadeling van schuldeisers in hun ver-
haalsmogelijkheden, waarbij voor vernietiging wel vereist is dat de schulde-
naar wetenschap van benadeling had, maar dit vereiste niet gesteld wordt aan
de zijde van diens wederpartij.

– Verplichte rechtshandelingen: Artikel 47 Fw voorziet in de vernietigbaarheid
van verplichte rechtshandelingen die hebben geleid tot benadeling van schuld-
eisers in hun verhaalsmogelijkheden waarbij vereist is ofwel dat de bevoor-
deelde schuldeiser ten tijde van de voldoening wetenschap had van een han-
gende faillissementsaanvraag of dat de rechtshandeling door de schuldenaar
verricht is in overleg met de schuldeiser teneinde deze boven de andere
schuldeisers te bevoordelen.
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Hoewel bij de bespreking van de pauliana vaak een scherpe tweedeling12 wordt
gemaakt tussen enerzijds onverplichte rechtshandelingen (artikel 42 Fw) en
anderzijds verplichte rechtshandeling (artikel 47 Fw), hanteer ik hier, mede ten-
einde de rechtsvergelijking in hoofdstuk 5 overzichtelijker te maken, een driede-
ling. Artikel 42 Fw wordt hier dus in twee gronden opgesplitst, namelijk de ver-
nietigbaarheid van onverplichte rechtshandelingen om niet en de vernietigbaar-
heid van onverplichte rechtshandeling anders dan om niet. Dit sluit tevens aan bij
het Voorontwerp dat de vernietigbaarheid van onverplichte handelingen om niet
en anders dan om niet in twee verschillende artikelen onderbrengt (respectievelijk
artikel 3.2.2 VO en 3.2.3 VO).

4.1.2.2 Gevolgen van een geslaagd beroep
Artikel 42 Fw en artikel 47 Fw geven zelf reeds aan wat rechtens het gevolg is van
een geslaagd beroep op de faillissementspauliana, namelijk vernietiging van de
rechtshandeling.13 Voor zover de vernietigde rechtshandeling de rechtsgrond voor
een overdracht vormde, is daarmee de titel aan de overdracht komen te ontvallen
en kan de curator het goed, behoudens derdenbescherming, opvorderen met een
goederenrechtelijke vordering.14

Verwarrend in dit verband is hetgeen artikel 51 lid 1 Fw bepaalt. Artikel 51 lid 1
Fw luidt als volgt:

Hetgeen door de vernietigde rechtshandeling uit het vermogen van de schul-
denaar gegaan is, moet door hen jegens wie de vernietiging werkt, aan de
curator worden teruggegeven met inachtneming van afdeling 2 van titel 4 van
Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

De verwijzing naar afdeling 2 van titel 4 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek
is een verwijzing naar de bepalingen van de onverschuldigde betaling. Hieruit
dient echter niet afgeleid te worden dat de curator enkel de vordering op grond van
onverschuldigde betaling heeft. De lakmoesproef is uiteraard het faillissement van
de wederpartij. Indien de schuldenaar voor diens faillissement een zaak, vordering
of aandelen heeft overgedragen en de curator vernietigt de titel van overdracht,
dan kan de curator het goed als behorend tot de boedel opvorderen. Dit geldt ook
indien de wederpartij failliet is. De bepaling van artikel 51 Fw geeft de curator
daarnaast nog een persoonlijke vordering.15 Deze vordering is onder meer van

12 Zie bijvoorbeeld Faber, Verrekening, hfdst. 7.
13 De nietigheid is een relatieve nietigheid. Zie over de specifieke gevolgen van een beroep op de pauliana en de

complicaties van deze relatieve nietigheid, F. Damsteegt-Molier, Relativering van eigendom (diss. Rotterdam),
Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2009. Zie verder ook over de relatieve nietigheid Faber, Verrekening, p.
355-370. 

14 Voor zover het goed een zaak is, kan de curator het goed revindiceren op grond van artikel 5:2 BW. Artikel 5:2
BW spreekt echter slechts over zaken en niet over goederen. Indien het goed geen zaak betreft, maar een ander
goed, zoals een vordering of aandelen, heeft de curator echter nog gewoon een goederenrechtelijke aanspraak.

15 Zie in deze zin ook Faber (Verrekening, p. 357 met verwijzing naar HR 3 juni 1921, NJ 1921, p. 968-969): ‘De
regeling van afdeling 6.4.2 BW geldt naast (cursief origineel, RdW) de eventuele mogelijkheid tot revindica-
tie (ten behoeve van de boedel) van een uit het vermogen van de schuldenaar verdwenen zaak.’
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belang voor zover de wederpartij het goed niet meer heeft. In dat geval heeft de
curator nog een vordering wegens onverschuldigde betaling.

In het inleidende hoofdstuk is reeds ingegaan op het gegeven dat een geslaagd
beroep op de pauliana, afhankelijk van het type van de bestreden handeling,
geheel andere gevolgen kan hebben voor het vermogen van de wederpartij. Twee
vergelijkingen zijn daarbij mogelijk. De eerste is de vergelijking van de positie
van de wederpartij voor het inroepen van de pauliana en na een succesvol beroep.
In deze vergelijking zal de wederpartij bijna altijd wel slechter af zijn. Van groter
belang voor een begrip van de werking van de pauliana en het gedrag van partij-
en is de vergelijking tussen de positie van de wederpartij waarin hij zou hebben
verkeerd zonder de gewraakte rechtshandeling en de positie waarin hij verkeert
nadat de rechtshandeling is vernietigd. Er dient namelijk een onderscheid gemaakt
te worden tussen handelingen waarbij de wederpartij uiteindelijk slechter af is
door de werking van de pauliana indien men zijn positie vergelijkt met die waar-
in deze verkeerd zou hebben indien de handeling achterwege was gebleven en
handelingen waarbij de pauliana vermogensneutraal werkt.

De faillissementspauliana werkt in de regel vermogensneutraal voor de weder-
partij ten aanzien van handelingen die een doorbreking van de paritas creditorum
opleveren. Voor zover de schuldenaar op de valreep nog een enkele schuldeiser
voldoet en de curator vernietigt deze voldoening in een opvolgend faillissement,
is de wederpartij niet wezenlijk slechter af. Voor zover de voldoening is vernie-
tigd, heeft de wederpartij gewoon nog een concurrente vordering. Hij verkeert dus
na vernietiging in dezelfde concurrente positie als waarin hij verkeerd zou hebben
indien de handeling achterwege was gelaten. Dat deze concurrente positie in de
regel weinig benijdenswaardig is, doet daar niet aan af.

Geheel anders kan de situatie zijn indien de integriteit van het vermogen van de
schuldenaar wordt aangetast door een rechtshandeling met een waardeverschil tus-
sen de prestaties over en weer waarbij de wederpartij zelf wel een prestatie levert.
In het inleidende hoofdstuk is het voorbeeld gegeven van de wederpartij die een
auto met een marktwaarde van € 10.000 overgedragen krijgt tegen betaling van 
€ 4.000. In dit geval is het de vraag wat met de waarde van de prestatie van de
wederpartij gebeurt. Artikel 51 lid 3 Fw bepaalt het volgende:

Het door de schuldenaar uit hoofde van de vernietigde rechtshandeling ont-
vangene of de waarde daarvan, wordt door de curator teruggegeven voor
zover de boedel erdoor is gebaat. Voor het tekortkomende kunnen zij jegens wie
de vernietiging werkt, als concurrent schuldeiser opkomen.

Uit de werking van deze bepaling volgt nu dat de pauliana de wederpartij in een
aanzienlijk slechtere positie kan brengen dan waarin deze verkeerd zou hebben
indien hij het verrichten van de rechtshandeling achterwege had gelaten. Indien de
schuldenaar de tegenprestatie van de wederpartij verbruikt heeft, blijft de weder-
partij achter met een veelal waardeloze concurrente vordering. Toegepast op het
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gehanteerde voorbeeld, riskeert de wederpartij dus niet alleen de auto te moeten
afstaan, maar ook de door hem betaalde € 4.000 de facto kwijt te zijn. Een merk-
waardig effect is dat hoe meer de schuldenaar zelf betaalt, hoe groter het nadeel is
dat hij loopt indien de rechtshandeling wordt vernietigd.

Het gegeven dat de faillissementspauliana in veel gevallen een vermogensneutraal
effect heeft, maar in een aantal gevallen de wederpartij aanzienlijk slechter ach-
terlaat, zal op meerdere plaatsen relevant blijken.

4.2 Vernietigingsgronden

4.2.1 Artikel 42 lid 2 Fw: onverplichte rechtshandelingen anders dan om
niet

Artikel 42 lid 2 Fw (in samenhang met lid 1) biedt de curator de mogelijkheid
onverplichte rechtshandelingen anders dan om niet te vernietigen. Het gehele arti-
kel 42 Fw16 luidt als volgt.

Artikel 42
1. De curator kan ten behoeve van de boedel elke rechtshandeling die de

schuldenaar vóór de faillietverklaring onverplicht heeft verricht en waar-
van deze bij dit verrichten wist of behoorde te weten dat daarvan benade-
ling van de schuldeisers het gevolg zou zijn, door een buitengerechtelijke
verklaring vernietigen. Artikel 50, tweede lid, van Boek 3 van het Burgerlijk
Wetboek is niet van toepassing. 

2. Een rechtshandeling anders dan om niet, die hetzij meerzijdig is, hetzij
eenzijdig en tot een of meer bepaalde personen gericht, kan wegens bena-
deling slechts worden vernietigd, indien ook degenen met of jegens wie de
schuldenaar de rechtshandeling verrichtte, wisten of behoorden te weten
dat daarvan benadeling van de schuldeisers het gevolg zou zijn. 

3. Wordt een rechtshandeling om niet wegens benadeling vernietigd, dan heeft
de vernietiging ten aanzien van de bevoordeelde, die wist noch behoorde te
weten dat van de rechtshandeling benadeling van de schuldeisers het
gevolg zou zijn, geen werking, voorzover hij aantoont dat hij ten tijde van
de faillietverklaring niet ten gevolge van de rechtshandeling gebaat was.

16 Het artikel komt grotendeels overeen met het artikel zoals dat in 1896 is ingevoerd. De belangrijkste wijziging
sindsdien, is de uitbreiding in 1986 van de periode van artikel 43 Fw, van een periode van veertig dagen voor
de faillietverklaring tot een jaar. Zie hierover S.C.J.J. Kortmann en N.E.D. Faber (red.), Geschiedenis van de
Faillissementswet, wetswijzigingen, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1995, p. 134. Bij de invoering van het NBW
is de terminologie van artikel 42 Fw nog aangepast en gelijkgetrokken met artikel 3:45 BW. Het oude artikel
42 Fw sprak over ‘…, dat bij het verrichten der handeling zoowel de schuldenaar als degene met wien of te
wiens behoeve hij handelde, de wetenschap bezat, dat daarvan benaadeling der schuldeischers het gevolg zoude
zijn.’ Sinds 1992 spreekt artikel 42 Fw over ‘wist of behoorde te weten’. Zie hierover, en enkele kleine wijzi-
gingen, Kortmann/Faber, Geschiedenis van de Faillissementswet, wetswijzigingen, p. 124-129.
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Wil het beroep van de curator ten aanzien van onverplichte rechtshandelingen
anders dan om niet slagen, dan moet sprake zijn van i) een onverplichte rechts-
handeling anders dan om niet verricht door de schuldenaar voor faillissement ii)
waarvan benadeling van de schuldeisers het gevolg is en iii) de schuldenaar dit
wist of behoorde te weten, en iv) aangezien het een rechtshandeling anders dan om
niet betreft, tevens diens wederpartij wist of behoorde te weten dat benadeling van
schuldeisers het gevolg zou zijn. Ten aanzien van de vier vereisten kan een onder-
scheid gemaakt worden tussen objectieve en subjectieve vereisten. Het subjectie-
ve vereiste is dat de schuldenaar en tevens de wederpartij, wisten of behoorden te
weten dat benadeling van de schuldeisers het gevolg zou zijn.

§ 4.2.1.1 bespreekt het doel en de rechtvaardiging van het ingrijpen van de wet-
gever in onverplichte rechtshandelingen anders dan om niet verricht voor de fail-
lietverklaring. § 4.2.1.2 bespreekt vervolgens de objectieve criteria en § 4.2.1.3 de
subjectieve criteria. Het is vooral het onderscheid tussen verplicht en onverplicht
dat vorm geeft aan de Nederlandse pauliana en dat bepaalt aan welke subjectieve
criteria voldaan moet zijn. Bij de bespreking van het objectieve criterium van
‘onverplichtheid’ in § 4.2.1.2 zal nader op dit onderscheid ingegaan worden.
Hierbij zal met name bezien worden in hoeverre het onderscheid tussen verplicht
en onverplicht gelijk loopt met het in de inleiding geïntroduceerde onderscheid
tussen een inbreuk op de integriteit van het verhaalsvermogen enerzijds en een
doorbreking van de paritas creditorum anderzijds. Hoewel dit twee fundamenteel
verschillende vormen van benadeling zijn,17 ziet artikel 42 Fw op beide typen han-
delingen. Bij de bespreking van de subjectieve vereisten in § 4.2.1.3 zal vervol-
gens bezien worden tot welke complicaties dit leidt nu deze fundamenteel ver-
schillende gevallen onder één norm (de wetenschap van benadeling) worden
gebracht. In § 4.2.1.4 wordt vervolgens een voorstel gedaan voor een flexibele
benadering van het vereiste van wetenschap van benadeling.

4.2.1.1 Doel en rechtvaardiging van artikel 42 Fw (anders dan om niet)
De memorie van toelichting bij art. 42 Fw zet eerst de beginselen die ten grond-
slag liggen aan de actio pauliana uiteen. Het eerste beginsel dat de wetgever
noemt is het beginsel dat een ieder met al zijn bezittingen voor zijn schulden
instaat. Het tweede beginsel is dat een ieder, behoudens een uitdrukkelijke bepa-
ling, bevoegd is om te ‘handelen’. De wetgever verbindt hieraan de volgende con-
clusie:

‘Is bijgevolg een ieder, ook hij die schulden heeft, volkomen bevoegd naar
goeddunken over zijn vermogen te beschikken en moet derhalve de toestand
waarin de schuldenaar zijn vermogen, krachtens dat beschikkingsrecht, heeft
gebracht, door zijne schuldeisers bij executie op de meest volstrekte wijze
geëerbiedigd worden, aan den anderen kant rust evenzeer op elken schulde-

17 Zie hoofdstuk 1 (§ 1.4.2.4).
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naar de plicht het onderpand zijner schuldeischers niet willens en wetens te
hunnen nadeele te verminderen of weg te maken. Dit doende mag hij gezegd
worden te kwader trouw te handelen. 
(…)
Vandaar dat de Pauliana steeds gericht is tegen den derde, die de vermogens-
bestanddeelen van den schuldenaar heeft ontvangen, maar dan ook alleen
tegen den schuldigen derde, die tijdens zijne verwerving bekend was met het
gebrek, dat der vervreemding aankleefde, bekend was met het feit dat de schul-
denaar door zijne handeling zijne schuldeischers moedwillig benadeelde.”18

De wetgever neemt dus als uitgangspunt de vrije beschikkingsbevoegdheid van de
schuldenaar en stelt dat slechts rechtshandelingen die de schuldenaar ‘te kwader
trouw’ heeft verricht voor vernietiging in aanmerking komen. De vernietiging
wordt ingeroepen tegen een derde, de wederpartij van de schuldenaar. Een nood-
zakelijke voorwaarde voor het kunnen inroepen van de vernietiging is dan ook, zo
volgt uit de memorie van toelichting, dat de wederpartij van de schuldenaar
bekend was met het gebrek.

Indien men nu beziet hoe de wetgever de pauliana rechtvaardigt, dan blijkt hij dus
in de eerste plaats aansluiting te zoeken bij een handelen te kwader trouw van de
schuldenaar. Zonder diens handelen te kwader trouw, dient zijn vermogen en de
toestand waarin hij dat vermogen heeft gebracht immers ‘op de meest volstrekte
wijze geëerbiedigd te worden’. Dit leidt tot het volgende beeld. Hoewel de pau-
liana in faillissement een conflict is tussen de curator en de wederpartij, en dit een
conflict is waar de gefailleerde de facto buiten staat, blijkt dat in elk geval de wet-
gever aan het einde van de negentiende eeuw de grondslag van de actio pauliana
in de eerste plaats vond in het handelen van de schuldenaar. Zie ook de memorie
van toelichting:

‘In den persoon, met wien de schuldenaar handelde, opzet te vorderen om de
schuldeisers te benadeelen, is geheel in strijd met het wezen der Pauliana.
Immers de rechtsgrond der verbintenis des derden, om het door hem verkrege-
ne aan de schuldeischers terug te geven, is geen andere dan zijne medewerking
aan eene handeling, of liever zijn verkrijgen krachtens eene handeling, waar-
van hem het ten opzichte dier schuldeischers ongeoorloofde karakter bekend
was.’19

18 Memorie van toelichting bij art. 42 Fw, Van der Feltz, Geschiedenis van de Wet op het faillissement en de
surséance van betaling, p. 433.

19 Memorie van toelichting bij art. 42 Fw, Van der Feltz, Geschiedenis van de Wet op het faillissement en de
surséance van betaling, p. 441.
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Weliswaar is vereist dat de wederpartij op de hoogte is van het gebrek, maar het
handelen van de wederpartij vormt niet het eerste aanknopingspunt voor vernieti-
ging. Van den Heuvel leest de parlementaire geschiedenis ook op deze wijze. Zij
schrijft:

‘Wanneer de betreffende schuldeiser weet van de benadeling, is hij niet te goe-
der trouw. Dit rechtvaardigt de gevolgen voor deze schuldeiser van de vernie-
tiging van de handeling van de schuldenaar, maar is niet de grondslag voor
toepassing van de actio pauliana.’20

Bij eerste beschouwing is het mogelijk bevreemdend dat überhaupt waarde wordt
gehecht aan de wetenschap en het handelen van de gefailleerde schuldenaar. Het
geschil speelt zich immers af tussen de gezamenlijke schuldeisers en de weder-
partij van de schuldenaar. De schuldenaar staat daar de facto buiten. Het vereiste
dat ook de schuldenaar wetenschap van benadeling moet hebben gehad is niet
zonder kritiek. Zo stelt Van Galen het volgende:

‘De eerste vraag is waarom die wetenschap van de schuldenaar er nu eigen-
lijk toe doet. Of een rechtshandeling vernietigd moet kunnen worden op grond
van de faillissementspauliana is, zoals de meeste kwesties in het privaatrecht,
een vraag van belangenafweging. In dit geval gaat het om een afweging tussen
de belangen van de wederpartij van de schuldenaar en de gezamenlijke
schuldeisers. Anders dan bij de “gewone” pauliana van art. 3:45 BW speelt
het belang van de schuldenaar hier geen rol meer. Het is door het faillissement
geëclipseerd. Bij de onverplichte rechtshandeling om baat gaat het erom of de
wederpartij zich in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid jegens de
gezamenlijke schuldeisers heeft gedragen.21 Het is voor de hand liggend dat
daarvoor van belang is of de wederpartij wetenschap van de benadeling van
die gezamenlijke schuldeisers had. Maar dat daarvoor ook de wetenschap bij
de schuldenaar van belang zou zijn, daarvan ontgaat mij de logica.’22

Ook Schoordijk23 en Van Dijck24 menen dat wetenschap van de schuldenaar niet
past als vereiste onder artikel 42 Fw. De visie van de auteurs die menen dat de
wetenschap van de schuldenaar geheel overboord kan, doet m.i. onvoldoende recht
aan het gegeven dat de pauliana een inbreuk is op de regel dat het vermogen van

20 N.W.M. van den Heuvel, ‘Actio pauliana, onrechtmatige daad en het arrest Van Dooren q.q./ABNAMRO’, TvI
2002, p. 80.

21 Originele voetnoot: ‘Of, zo men niet een door art. 6:2 BW beheerste rechtsverhouding ziet: de eisen van de
maatschappelijke zorgvuldigheid.’

22 R.J. van Galen, noot onder HR 20 november 1998, NJ 1999, 611 (Verkerk Varkenshandel/Tiethoff q.q.),
Ondernemingsrecht 2000, p. 130.

23 H.C.F. Schoordijk, ‘Falende rechtswetenschap’, RM Themis 1995, p. 148, in vragende zin. ‘Veel meer nog dan
thans moet er plaats zijn voor inductief denken. Ons denken bijvoorbeeld over de pauliana is aan een volledi-
ge herwaardering toe. Waarom zou bijvoorbeeld de wetenschap van een schuldenaar relevant zijn?’

24 G. van Dijck, De Faillissementspauliana. Revisie van een relict (diss. Tilburg), Nijmegen: Wolf Legal
Publishers 2006, p. 64.
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de failliet op de meest volstrekte wijze geëerbiedigd dient te worden. De pauliana
is in de eerste plaats een nietigheidsactie die een rechtshandeling van de schulde-
naar vernietigt.25

4.2.1.2 Objectieve vereisten artikel 42 Fw (anders dan om niet)
Artikel 42 Fw stelt een aantal objectieve vereisten. Het moet gaan om i) een onver-
plichte rechtshandeling anders dan om niet verricht door de schuldenaar voor fail-
lissement ii) waarvan benadeling van de schuldeisers het gevolg is.26 Hieronder
worden deze twee hoofdvereisten nader uitgesplitst en nader uitgewerkt. 
§ 4.2.1.2.1 bespreekt het vereiste van de rechtshandeling verricht door de schul-
denaar voor faillissement (welk vereiste in drie onderdelen uiteenvalt), § 4.2.1.2.2
bespreekt het criterium van onverplichtheid, § 4.2.1.2.3 het criterium ‘anders dan
om niet’, en § 4.2.1.2.4 het criterium van benadeling van schuldeisers.

4.2.1.2.1 Rechtshandeling verricht door de schuldenaar voor faillissement
Wil de curator een beroep kunnen doen op de paulianabepaling van artikel 42 Fw,
dan dient volgens de bewoordingen van dit artikel sprake te zijn van een rechts-
handeling verricht door de failliet voor het faillissement. Hoewel dit vereiste in de
regel als één vereiste wordt gepresenteerd en behandeld, kan men dit weer in
drieën opsplitsen: vereist is een i) rechtshandeling ii) van de schuldenaar iii) ver-
richt voor datum faillissement. Het vereiste dat de rechtshandeling voor faillisse-
ment moet zijn verricht levert nog de minste vragen op. Rechtshandelingen ver-
richt na de faillietverklaring werken niet tegen de boedel.27 De vraag wanneer een
bepaalde gedraging (m.n. nalaten, feitelijke handelen en goederenrechtelijke
rechtshandelingen) als een rechtshandeling onder artikel 42 Fw kwalificeert,
evenals de vraag of het noodzakelijk is dat de schuldenaar zelf een rechtshande-
ling heeft verricht, levert echter wel complicaties op. Een andere complicatie is
dat in voorkomende gevallen een onverplichte rechtshandeling van de schuldenaar
niet zelf tot benadeling leidt, maar deze benadeling slechts mogelijk maakt. Deze
drie complicaties zullen hieronder besproken worden.

25 De nietigheid is weliswaar een bijzondere nietigheid omdat deze wel als een relatieve nietigheid wordt gekwa-
lificeerd in de zin dat de rechtshandeling alleen niet tegen de curator kan worden ingeroepen, maar dat doet
geen afbreuk aan de aard van de rechtsfiguur als nietigheidsactie.

26 Hoeveel vereisten artikel 42 Fw stelt is afhankelijk van de ordening die men aanbrengt. Veelal wordt gesteld
dat artikel 42 Fw vier vereisten kent ten aanzien van onverplichte rechtshandelingen anders dan om niet: name-
lijk dat het moet gaan om i) een onverplichte rechtshandeling anders dan om niet verricht door de schuldenaar
voor het faillissement, ii) waardoor schuldeisers zijn benadeeld, terwijl iii) de schuldenaar hiervan wist of
behoorde te weten evenals iv) de wederpartij hiervan wist of behoorde te weten. Verschillende eisen zijn weer
op te splitsen, waarbij elk deel daadwerkelijk een vereiste is, en indien hier niet aan voldaan is, de vordering
kan worden afgewezen. Dit zou tot de volgende negen vereisten leiden. Het moet gaan om i) een onverplichte
ii) rechtshandeling iii) van de schuldenaar iv) verricht voor faillissement, v) waardoor (causaal verband) vi)
schuldeisers (dus bijvoorbeeld geen aandeelhouders), vii) benadeeld zijn, terwijl viii) de schuldenaar hiervan
wist of behoorde te weten, evenals ix) de wederpartij.

27 Zie over de terugwerkende kracht van het faillissement in dit verband Wessels, Gevolgen van faillietverklaring
(2), p. 22. Zie hierover ook, alsmede over de vraag wanneer een rechtshandeling plaatsvindt in verband met de
pauliana, Faber, Verrekening, p. 311 e.v.
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De eerste vraag die opkomt is of een nalaten ook een rechtshandeling oplevert die
voor vernietiging in aanmerking komt. Schuldeisers kunnen evenzeer benadeeld
worden door een nalaten van hun schuldenaar als door zijn handelen. Hier kan aan
zeer uiteenlopende gevallen gedacht worden, zoals het niet ingaan op een voorde-
lig aanbod of het laten verlopen van een verjaringstermijn. De jurisprudentie en
literatuur geven geen duidelijk beeld in hoeverre de pauliana kan worden inge-
roepen tegen een nalaten. Wessels maakt een onderscheid tussen nalaten waar een
verklaring in de zin van artikel 3:37 BW in besloten ligt en waar dat niet het geval
is. In het eerste geval is vernietiging in elk geval mogelijk, omdat het nalaten dan
een verklaring is die een rechtshandeling oplevert.28 De vraag resteert dan of de
pauliana kan worden ingeroepen tegen een nalaten waarin geen verklaring gelezen
kan worden. Ten aanzien van deze gevallen kan weer een nader onderscheid
gemaakt worden tussen een vermogensverminderend nalaten en een nalaten waar-
mee vermogensvermeerdering wordt voorkomen.29 Faber stelt in het algemeen dat
de pauliana niet kan worden ingeroepen tegen ‘een zuiver nalaten’.30 Ook
Mellema-Kranenburg staat afwijzend tegen een beroep op de pauliana tegen een
nalaten.31 Ankum heeft daarentegen betoogd dat de pauliana ook zou moeten kun-
nen worden ingeroepen tegen (bewust) stilzitten van de schuldenaar.32 Ankum
meent daarbij dat dit alleen kan ten aanzien van vermogensverminderend nalaten.

Indien door het stilzitten van de schuldenaar een vermogensvermindering plaats-
vindt in de zin dat een actief dat in de boedel aanwezig is voor de boedel teniet
gaat, lijkt me dat er voldoende aanknopingspunten voor de pauliana zijn. De sanc-
tie van vernietiging past uiteraard niet, zodat de sanctie zou moeten zijn dat de
wederpartij zich niet op de gevolgen van de verjaring kan beroepen. Vooral het
bewust laten verlopen van een verjaringstermijn of vervaltermijn zou m.i. onder
de pauliana dienen te vallen.33 Ik meen daarbij echter wel dat een dergelijk laten
aflopen van de verjaringstermijn alleen met de pauliana geredresseerd kan worden
indien de wederpartij ook de vereiste wetenschap van benadeling van de schuld-

28 Wessels, Gevolgen van faillietverklaring (2), p. 26, 27. Hier wordt kort gewezen op de Duitse regeling terzake,
waar in artikel 129 lid 2 InsO uitdrukkelijk wordt gesteld dat voor zover het de Anfechtung betreft, een nalaten
met een handelen gelijk wordt gesteld. De Duitse regeling is besproken in het hoofdstuk 2 (§ 2.1.2.2) en zie ten
aanzien van de aantastbaarheid van het laten verlopen van een verjaringstermijn naar Duits recht, § 2.2.5.

29 Zie in deze zin ook Wessels, Gevolgen van faillietverklaring (2), p. 26, 27.
30 Faber, Verrekening, p. 308: ‘Met de actio Pauliana kan evenmin worden opgekomen tegen een (zuiver) nalaten,

zoals het niet aanvaarden van een aanbod, het niet indienen van een vordering in een faillissement, het laten
verstrijken van een verjarings- of vervaltermijn, etc.’ De resoluutheid waarmee Faber de mogelijkheid van het
inroepen van de actio pauliana tegen elk nalaten afwijst, staat m.i. op gespannen voet met zijn positieve hou-
ding ten aanzien van een ruime toepassing van het arrest Loeffen q.q./Mees & Hope I, zie Faber, Verrekening,
p. 319 waar Faber betoogt dat een beroep op de actio pauliana soms ook mogelijk is, hoewel geen rechtshan-
deling van de schuldenaar valt aan te wijzen.

31 T.J. Mellema-Kranenburg, De actio Pauliana, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1996, p. 11.
32 J.A. Ankum, De pauliana buiten faillissement in het Nederlandse recht sedert de codificatie, Zwolle: Tjeenk

Willink 1962, p. 113 e.v.
33 Zie in deze zin ook Ankum, De pauliana buiten faillissement in het Nederlandse recht sedert de codificatie, p.

113: ‘Wij achten deze oplossing ook volkomen redelijk. Waarom zou het kwijtschelden van een schuld wel, en
het door verval, verjaring of rechtsverwerking verliezen van een vordering niet onder de Pauliana kunnen val-
len.’
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eisers heeft omdat anders te veel afbreuk wordt gedaan aan de beschermende
functie van verjaring dan wel de belangen van de derde bij het verlopen van een
vervaltermijn. Dit strookt ook met de overweging in het Regeringsantwoord dat
niemand kan verlangen ‘eenvoudige verzuimen’ onder de pauliana te brengen.34 In
het systeem van de pauliana zou het niet inroepen van de verjaringtermijn of het
laten verlopen van een vervaltermijn dan als een rechtshandeling anders dan om
niet hebben te gelden althans daarmee gelijk gesteld moeten worden. Deze bena-
dering wijkt af van het Duitse recht, waar het laten verlopen van een verjarings-
termijn als een handeling om niet wordt beschouwd.35

Daarenboven komt de vraag op of de pauliana kan worden ingeroepen tegen een
feitelijk handelen van de schuldenaar. Dit is niet het geval.36 De pauliana richt zich
tegen rechtshandelingen van de schuldenaar en de sanctie is vernietiging van de
rechtshandeling. Ook de memorie van toelichting gaat ervan uit dat de pauliana
alleen ingeroepen kan worden tegen rechtshandelingen en niet tegen feitelijk han-
delen. Indien door feitelijke handelingen baten aan de boedel onttrokken zijn, dan
zal volgens de memorie van toelichting de oplossing gezocht moeten worden in
het leerstuk van de onrechtmatige daad of ongerechtvaardigde verrijking.37

Van de feitelijke handelingen dienen onderscheiden te worden goederenrechtelij-
ke rechtshandelingen (onderdeel van leverings- of vestigingshandeling).38 De
vraag is of een goederenrechtelijke rechtshandeling als onverplichte rechtshande-
ling met een beroep op de pauliana vernietigd kan worden. Winter39 lijkt ervan uit
te gaan dat een beroep op artikel 42 Fw en 45 BW niet mogelijk is tegen alleen de
goederenrechtelijke rechtshandeling van de schuldenaar. Wessels betoogt daaren-
tegen dat de overdracht van een goed en de vestiging van een beperkt recht als
zodanig wel degelijk met de actio pauliana kunnen worden vernietigd. Ter onder-
steuning van zijn betoog doet Wessels een beroep op het arrest HR Kin/Emmerig,

34 Regeringsantwoord, Van der Feltz I, Geschiedenis van de Wet op het faillissement en de surséance van betaling,
p. 441.

35 Dergelijke rechtshandelingen om niet zijn op grond van 134 InsO vernietigbaar indien zij zijn verricht in de 4
jaren voorafgaand aan het verzoek tot insolventverklaring, zonder dat bij een van de partijen een zekere weten-
schap van benadeling is vereist.

36 Zie in deze zin ook Wessels, Gevolgen van faillietverklaring (2), p. 23 en Faber, Verrekening, p. 308. Zie kri-
tisch over de onmogelijkheid om de pauliana in te roepen tegen ‘een nalaten of het beïnvloeden van de schul-
denaar’, Van Dijck, De Faillissementspauliana. Revisie van een relict, p. 75.

37 Zie Kortmann en Faber, Wetswijzigingen, p. 125.
38 Het al dan niet bestaan van de goederenrechtelijke overeenkomst heeft tot discussie geleid in de literatuur. Zie

voor de discussie in de literatuur, Vermogensrecht (losbladige), art. 3:84 lid 1 BW, aantekening 21. In de arres-
ten HR 10 juni 1938, NJ 1938, 919 (Zwanenberg/Posterholt) en HR 24 mei 1968, NJ 1968, 99 (Jacobs/Jacobs)
heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een oprichter namens een op te richten vennootschap niet alleen een zaak
kan kopen maar ook geleverd kan krijgen, welke beide handelingen vervolgens door de eenmaal opgerichte
vennootschap bekrachtigd kunnen worden. Bekrachtiging veronderstelt een rechtshandeling en uit deze arres-
ten volgt dus duidelijk dat ook de Hoge Raad meent dat er bij de levering een goederenrechtelijke rechtshan-
deling te identificeren is.

39 J. Winter, Concernfinanciering (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 1992, p. 233, 234. ‘De vestigingshande-
ling als zodanig kan daarom niet direct door de actio pauliana worden vernietigd. De curator moet teruggrij-
pen naar de obligatoire overeenkomst. Wordt deze vernietigd, dan is daardoor de vestiging van het zekerheids-
recht ongeldig geworden.’
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omdat daarin de Hoge Raad de ‘overdracht van een perceel’ als onverplicht aan-
merkte.40 De overdracht waar de Hoge Raad in dit arrest over spreekt betrof ech-
ter het begrip overdracht in de zin van artikel 3:84 lid 1 BW. Dit betreft de over-
dracht als gevolg van een levering door een beschikkingsbevoegde op grond van
een geldige titel, en niet slechts de levering of de leveringshandeling. De titel in
het geval berecht in HR Kin/Emmerig q.q.41 betrof koop, en was onverplicht. Uit
het arrest kunnen dan ook, anders dan Wessels lijkt te menen, geen regels afgeleid
worden of de pauliana van artikel 42 Fw ook ingeroepen kan worden tegen enkel
de goederenrechtelijke rechtshandeling die onderdeel uitmaakt van de levering.

Faber betoogt dat de goederenrechtelijke rechtshandeling zelf nog slechts met een
beroep op artikel 47 Fw vernietigd zou kunnen worden.42 In hoeverre een goede-
renrechtelijke rechtshandeling zelf op grond van artikel 42 Fw vernietigd kan wor-
den, hangt dan ook af van de vraag of deze onverplicht kan zijn, ook al is er een
geldige titel. Uit het arrest ABN AMRO/Steinz q.q. volgt dat, ook al is er een gel-
dige titel, de daaropvolgende goederenrechtelijke rechtshandeling nog wel onver-
plicht kan zijn.43 Onjuist is dan ook de gedachte van Faber dat wanneer de obliga-
toire en de goederenrechtelijke rechtshandeling in tijd uit elkaar komen te liggen,
de goederenrechtelijke rechtshandeling nog slechts met een beroep op artikel 47
Fw zou kunnen worden aangetast omdat de goederenrechtelijke rechtshandeling
nimmer meer als een onverplichte rechtshandeling zou kunnen worden aange-
merkt.44 Indien de goederenrechtelijke overeenkomst eerder tot stand komt dan
was overeengekomen, levert dit een voor vernietiging vatbare onverplichte goe-
derenrechtelijke rechtshandeling op.

Een andere vraag is of altijd een rechtshandeling van de schuldenaar vereist is. Uit
het arrest HR Loeffen q.q./Mees & Hope I45 zou men mogelijk kunnen afleiden
dat de Hoge Raad in deze een soepele aanpak voorstaat. In het geval waar de Hoge
Raad in Loeffen q.q./Mees & Hope I over diende te beslissen had de schuldenaar
zelf geen handeling verricht, maar had een debiteur van de schuldenaar een bedrag
gestort in de rekening-courant die de schuldenaar bij zijn bank aanhield.
Ingevolge de regel thans besloten in artikel 6:140 BW vond vervolgens verreke-

40 Wessels, Gevolgen van faillietverklaring (2), p. 24.
41 HR 18 december 1992, NJ 1993, 169 (Kin/Emmerig q.q.).
42 Faber, Verrekening, p. 338 en 339. Faber betwist dus, ander dan Wessels lijkt te menen, niet dat er bij een leve-

ring sprake is van een rechtshandeling, maar hij bestrijdt dat er sprake kan zijn van een onverplichte rechts-
handeling.

43 HR 16 januari 1987, NJ 1987, 528. In dit arrest werd het afwijken van het vaste en overeengekomen patroon
van het inzenden van een overzicht van de te verpanden vorderingen onverplicht geacht. Hier was dus slechts
de vestigingshandeling en daarmee impliciet de daarin besloten goederenrechtelijke overeenkomst voorwerp
van de pauliana. De geldigheid van de titel, i.c. de stamcessie, was niet in het geding.

44 Zie Faber, Verrekening, p. 338: ‘Indien de obligatoire en goederenrechtelijke rechtshandeling in tijd uiteen lig-
gen, en de obligatoire rechtshandeling niet met een beroep op artikel 42 Fw kan worden bestreden, kan de goe-
derenrechtelijke rechtshandeling zelf nog slechts met een beroep op artikel 47 Fw worden aangetast. Artikel 42
Fw mist in dit geval toepassing. De goederenrechtelijke rechtshandeling kan immers niet als een onverplicht
verrichte rechtshandeling worden aangemerkt.’

45 HR 8 juli 1987, NJ 1988, 104, m.nt. G (Loeffen q.q./Mees Hope I).
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ning van rechtswege plaats. De Hoge Raad oordeelde dat, hoewel geen handeling
van de schuldenaar had plaatsgevonden, de actio pauliana van artikel 47 Fw hier
ook van toepassing was. Faber meent dat deze regel ook van toepassing is op geval-
len onder artikel 42 Fw.46 Het arrest Loeffen q.q./Mees & Hope I is gewezen onder
artikel 47 Fw en zal hieronder in § 4.2.3 uitvoerig besproken worden. Daar wordt
ook de conclusie onderbouwd dat onder zowel artikel 42 Fw als artikel 47 Fw in
principe een rechtshandeling van de schuldenaar zelf vereist is voor een beroep op
de pauliana van welk uitgangspunt slechts in uitzonderlijke gevallen afgeweken
kan worden. Andere benadelende handelingen, ook rechtshandelingen van derden,
zullen veeleer op basis van onrechtmatige daad bestreden moeten worden.

Nog een andere vraag is in hoeverre de enkele rechtshandeling van de schuldenaar
zelf reeds tot benadeling moet hebben geleid, dan wel dat voldoende is dat de
rechtshandeling van de schuldenaar de benadeling mogelijk heeft gemaakt. Veelal
is het namelijk niet de rechtshandeling van de schuldenaar zelf die tot benadeling
leidt. Een voorbeeld is de schuldenaar die in financiële problemen verkeert en een
hem toebehorend goed aan een schuldeiser verkoopt, waarna de koopprijs wordt
verrekend met een openstaande schuld. Hier is het niet de verkoop die zelf tot
benadeling leidt, maar is het de daaropvolgende verrekening. Het is vaste recht-
spraak dat in een dergelijk geval van een onverplichte verkoop gevolgd door ver-
rekening, de verkoop door de schuldenaar met de pauliana kan worden vernie-
tigd.47 Ook in meer complexe gevallen is de Hoge Raad flexibel. Een bekend voor-
beeld kan gevonden worden in het Montana I-arrest.48 In dit arrest werd de over-
dracht van een aantal caravans gevolgd door betaling op een rekening van de
schuldenaar met een debetstand waarna verrekend werd. Dit vormde geen belet-
sel om de verkoop zelf als een benadelende rechtshandeling49 te kwalificeren.

Waar een in beginsel niet benadelende rechtshandeling door samenhang met ande-
re rechtshandelingen als benadelend kan hebben te gelden, kan zich ook een
omgekeerde situatie voordoen. Hoewel een handeling individueel als benadelend
heeft te gelden, dient mogelijk geoordeeld te worden dat deze samenhangt met
andere handelingen en het geheel van samenhangende handelingen niet benade-

46 Faber, Verrekening, p. 319, 320. Voor het overige wenst Faber echter wel degelijk vast te houden aan het uit-
gangspunt dat er sprake moet zijn van i) een rechtshandeling ii) van de schuldenaar, zie Faber, Verrekening,
respectievelijk p. 308 en 319.

47 Zie HR 30 april 1931, NJ 1931, p. 1275 en HR 18 december 1992, NJ 1993, 169 (Kin/Emmerig q.q.) Zie voor
verdere verwijzingen naar rechtspraak Wessels, Gevolgen van faillietverklaring (2), p. 31. Zie ook Rechtbank
Amsterdam 14 mei 1997, JOR 1997/87, Rechtbank ’s-Hertogenbosch 18 juli, JOR 1997/129 en Rechtbank ’s-
Hertogenbosch 5 september 1997, JOR 1997/131 alle met een kritische noot van Faber. Zie verder kritisch
Faber, Verrekening, p. 320. 

48 HR 22 mei 1992, NJ 1992, 526 (Montana). In de feiten die aanleiding gaven tot het arrest was de moederven-
nootschap de kopende partij bij de gewraakte verkoop en werd de koopprijs betaald op een rekening van de
schuldenaar met een debetstand, waarvoor de moeder zich borg had gesteld. Onder dergelijke omstandigheden
ligt een ruime benadering van de ‘als eenheid opgevatte rechtshandeling’ voor de hand.

49 In het veel minder besproken Montana II-arrest (HR 12 april 1996, NJ 1996, 488) liet de Hoge Raad uiteinde-
lijk het oordeel van het verwijzingshof in stand dat de rechtshandeling binnen een raamovereenkomst had
plaatsgevonden en als verplicht had te gelden. De vordering van de curator werd uiteindelijk alsnog afgewezen.
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lend is. Het is vaste rechtspraak dat bij het beoordelen van de benadelingsvraag
ook eventuele positieve effecten van de gewraakte rechtshandeling betrokken die-
nen te worden.50 In het arrest Smit/Van Hees q.q.51 diende de Hoge Raad te oor-
delen over een complex samenspel van rechtshandelingen in het faillissement van
Smittrans. Hierbij kwam de vraag op in hoeverre ook andere rechtshandelingen in
de vergelijking betrokken dienen te worden. In HR Smit/Van Hees q.q. had de
aandeelhouder van Smittrans door betaling van € 150.000 een gedeelte van de
schuld van Smittrans aan financier NMB-Heller voldaan. De aandeelhouder
cedeerde zijn vordering op Smittrans ad € 150.000 vervolgens aan Smit, die met
NMB-Heller en Smittrans een overwaardearrangement52 overeenkwam. In het
faillissement zou het overwaardearrangement sec ertoe leiden dat de door NMB-
Heller gerealiseerde overwaarde ad € 135.000 op de debiteurenportefeuille alsnog
ten goede zou komen aan Smit. De curator riep de pauliana in tegen het over-
waardearrangement en had tot en met het hof succes. In cassatie voerde Smit aan
dat het hof niet voorbij had mogen gaan aan de stelling dat zonder het samenstel
van handelingen van i) betaling door de aandeelhouder aan NMB-Heller ii) de
cessie van de vordering van de aandeelhouder aan Smit en iii) het overeenkomen
van het overwaardearrangement, er evenmin een surplus voor de boedel beschik-
baar zou. Zonder het geheel van handelingen zou de vordering van NMB-Heller 
€ 150.000 hoger zijn geweest en aan het vereiste van benadeling was volgens Smit
dan ook niet voldaan. De Hoge Raad oordeelde dat het hof niet voorbij had mogen
gaan aan dit verweer. De Hoge Raad verwijst de zaak en geeft daarbij een alge-

50 Zie HR 10 december 1996, NJ 1997, 617 (Eneca): ‘dat voorop gesteld dient te worden dat wanneer het ver-
richten van een handeling door de schuldenaar een noodzakelijke voorwaarde is voor een gedraging van dege-
ne met wie of te wiens behoeve de handeling werd verricht, de voor andere schuldeisers gunstige gevolgen van
die gedraging van de wederpartij van de schuldenaar niet buiten beschouwing gelaten mogen worden bij de
beantwoording van de vraag of zij door de handeling van de schuldenaar benadeeld zijn.’

51 De curator had de nietigheid van een gesloten overwaardearrangement ingeroepen. Dit overwaardearrangement
vormde echter onderdeel van een samenstel van rechtshandelingen (overboeking, cessie en overwaardearran-
gement). Verweerder voerde in cassatie aan dat het hof zonder motivering was voorbijgegaan aan het betoog
dat zonder het samenstel van transacties na afwikkeling van de positie van de gesecureerde schuldeiser even-
min een overschot voor de boedel zou zijn geresteerd. 

52 Een overwaardearrangement komt in hoofdlijnen op het volgende neer. Een kredietinstelling verleent krediet
aan een onderneming en bedingt daarvoor een zekerheidsrecht op bepaalde activa, zoals de vorderingen op han-
delsdebiteuren. Daarnaast is er nog een tweede kredietgever die een zekerheidsrecht heeft op andere activa,
zoals de inventaris. Indien de kredietnemer failleert bestaat natuurlijk de kans dat de eerste kredietgever met
het zekerheidsrecht op de vorderingen volledig voldaan kan worden door uitwinning van het pandrecht en dat
er vervolgens nog een surplus resteert. Daarbij is het goed mogelijk dat de tweede kredietgever zijn vordering
maar gedeeltelijk kan verhalen op de aan hem verpande inventaris en blijft zitten met een concurrente vorde-
ring. Het overwaardearrangement strekt ertoe deze tweede kredietgever te laten profiteren van het surplus dat
de eerste kredietgever zou hebben onder zijn pandrecht. Bij het arrangement stelt de eerste kredietgever zich
jegens de tweede kredietgever borg voor de schuld van de kredietnemer die deze tegenover de tweede krediet-
gever heeft. Voor deze borgstelling verkrijgt de eerste kredietgever een regresrecht op de kredietnemer en
komen de eerste kredietgever en de kredietnemer overeen dat de verstrekte zekerheden mede strekken tot zeker-
heid voor deze regresvordering. Teneinde te voorkomen dat de eerste kredietgever enig risico loopt, zal nog
overeengekomen worden dat deze zich slechts borg stelt voor zover hij zich voor de regresvordering kan ver-
halen op de aan hem verstrekte zekerheden. Verder wordt het overwaardearrangement zo ingericht dat het beide
kanten op werkt. De tweede kredietgever stelt zich dus ook borg jegens de eerste kredietgever voor de schuld
van de kredietnemer en komt met de kredietnemer overeen dat ook zijn regresvordering gedekt wordt door de
aan hem verstrekte zekerheden. Zie verder over overwaardearrangement R.J. de Weijs, ‘Overwaarde-
arrangementen, de actio Pauliana en de verdeling van zure vruchten’, WPNR 2006/6652.
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meen criterium om te bepalen of verschillende rechtshandelingen als één rechts-
handeling voor de pauliana behandeld dienen te worden:

‘Opmerking verdient nog dat ter beantwoording van de vraag of een samen-
hang als in rov. 3.4.2. aan de orde is, inderdaad bestaat, de bedoeling van alle
betrokken partijen beslissend is, die mede kan blijken uit de inhoud van de des-
betreffende rechtshandelingen, de onderlinge afstemming daarvan, mede blij-
kens de formulering van de daarvan eventueel opgemaakte akten, en de
samenhang tussen die rechtshandelingen wat betreft het moment waarop zij tot
stand zijn gekomen.’53

Nog een stap verder (te ver m.i.) in het samennemen van verschillende rechtshan-
delingen gaat het arrest HR Air Holland. De casus betrof een verhanging van een
vennootschap in de Air Holland Groep. De Air Holland Groep was oorspronkelijk
als volgt vormgegeven: Air Holland N.V. hield alle aandelen in Air Holland
Charter B.V., die weer alle aandelen hield in onder meer Air Holland Leasing I
B.V. In 1996 besloten de aandeelhouders van Air Holland N.V. tot een wijziging
van de juridische structuur van de groep. Dit hield onder andere in dat Air Holland
Charter B.V. haar aandelen in Air Holland Leasing I B.V. aan haar moeder Air
Holland N.V. zou verkopen. De aandeelhouders hebben het principebesluit tot de
verhanging in februari 1996 genomen. In maart 1997 werd vervolgens tussen Air
Holland N.V. en Air Holland Charter B.V. de daartoe strekkende koopovereen-
komst gesloten. Op dezelfde dag in maart 1997 heeft Air Holland N.V., in haar
hoedanigheid van aandeelhouder, tevens besloten tot een dividenduitkering van
Air Holland Charter B.V. ter hoogte van de koopsom. In maart 1998 heeft Air
Holland Charter B.V. haar aandelen in Air Holland Leasing I B.V. uiteindelijk
overgedragen aan Air Holland N.V. De door Air Holland N.V. aan Air Holland
Charter B.V. verschuldigde koopprijs werd echter nooit daadwerkelijk betaald,
maar verrekend met haar dividendvordering op Air Holland Charter B.V. Na de
verhanging heeft Air Holland Leasing I B.V. haar belangrijkste actief, een Boeing,
middels een sale and lease back aan een derde verkocht. De netto-opbrengst van
de Boeing heeft Air Holland Leasing I B.V. ter beschikking gesteld aan Air
Holland Charter B.V. in de vorm van een renteloze lening. In januari 2000 werd
Air Holland Charter B.V. failliet verklaard. Op dat moment was de renteloze
lening nog niet afgelost. Curatoren riepen op grond van de pauliana de nietigheid
van het dividendbesluit in.54 De Hoge Raad overweegt het volgende:

53 HR 9 juni 2006, NJ 2007, 21, m.nt. PvS (Smit/A. van Hees q.q.). Zie over dit arrest uitgebreid Wessels,
Gevolgen van faillietverklaring (2), p. 32-34.

54 Ik beperk me hier tot de vraag in hoeverre curatoren zich op het dividendbesluit zelf konden richten en laat de
vraag naar de mogelijk hogere waarde van de Boeing dan verantwoord in de balans (en daarmee niet recht-
streeks verantwoord in de koopprijs) buiten beschouwing. De koopprijs voor de aandelen was gebaseerd op de
balanswaarde van Air Holland Leasing I B.V. Kennelijk was de reële waarde van de Boeing aanzienlijk hoger
dan de boekwaarde.
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‘Zoals het hof, in cassatie onbestreden, heeft geoordeeld kunnen het besluit tot
uitkering van dividend en de voldoening daarvan door verrekening met de
koopprijs van de aandelen niet los worden gezien van de Reorganisatie-
overeenkomst I. Deze overeenkomst en het Dividendbesluit vormden een zoda-
nig samenhangend geheel van rechtshandelingen dat de (nadelige) gevolgen
ervan in onderling verband moeten worden beoordeeld. Hieruit vloeit voort
dat de vorderingen van de curatoren alleen kans van slagen hadden als zij de
nietigheid van al deze rechtshandelingen hadden ingeroepen. De aan de
onderdelen ten grondslag liggende rechtsopvatting dat afzonderlijke vernieti-
ging van een van de rechtshandelingen mogelijk is en dat de bevoordeling
daardoor van de boedel niet relevant is, kan niet als juist worden aanvaard.
Het oordeel van het hof dat de curatoren zich ook niet mochten beperken tot
vernietiging van een van de rechtshandelingen omdat daardoor de boedel
ongerechtvaardigd zou worden bevoordeeld, is niet onjuist of onbegrijpelijk.’55

Hoe komt de Hoge Raad tot het oordeel dat de boedel ongerechtvaardigd zou wor-
den bevoordeeld56 indien curatoren zou worden toegestaan enkel het dividend aan
te tasten? In beginsel maakt het voor de boedel namelijk niet uit of de curatoren
enkel het dividend vernietigen of de aandelenoverdracht en de verrekening als
geheel.57 Indien de aandelen van Air Holland Leasing I B.V. voor € 3,5 miljoen
zijn verkocht, en deze koopprijs wordt verrekend met een dividend ten belope van
de koopprijs, maakt het voor de boedel niet uit of de aandelenoverdracht wordt
vernietigd of dat het dividend wordt vernietigd. Het gevolg van vernietiging is in
beide gevallen dat de boedel een actief van € 3,5 miljoen krijgt. Bij de vernieti-
ging van de aandelenoverdracht krijgt de boedel de aandelen met een waarde van
€ 3,5 miljoen.58 Indien de curator het dividend vernietigt, is het gevolg dat er ach-
teraf niets te verrekenen viel, en dat Air Holland N.V. alsnog € 3,5 miljoen aan Air
Holland Charter B.V. dient te betalen.59 De vergelijking wordt echter anders indien

55 HR 19 december 2009, JOR 2009/172 en NJ 2009, 220, m.nt. PvS (Air Holland). Zie over het arrest ook M.L.
Lennarts, HR 19 december 2008, LJN BG1117, C07/071HR (Pannevis en van Apeldoorn q.q./Air Holland),
TvI 2009, 24, p. 139.

56 Opvallend is dat de Hoge Raad niet oordeelt dat de schuldeisers niet benadeeld zouden zijn door het dividend-
besluit. De Hoge Raad oordeelt slechts dat de curatoren zich op het geheel van rechtshandelingen hadden moe-
ten richten. Nu curatoren dat volgens de Hoge Raad niet hebben gedaan, acht de Hoge Raad zich ook niet
gehouden om nog tot beoordeling (of verwijzing) over te gaan of dit geheel van rechtshandelingen dan wel pau-
lianeus is geweest. Hiermee is dus in rechte geen oordeel gegeven over de vraag of de schuldeisers door het
geheel van rechtshandelingen al dan niet benadeeld zijn. Zie hierover terecht kritisch Van Schilfgaarde die eufe-
mistisch opmerkt dat de Hoge Raad hier te subtiel te werk gaat. Van Schilfgaarde: ‘Die zin eindigt met woor-
den ‘... als zij de nietigheid van al deze rechtshandelingen hadden ingeroepen’. Blijkbaar gaat de Hoge Raad
ervan uit dat curatoren dat niet hebben gedaan. Dat begrijp ik niet goed. (…) Ik heb het gevoel dat de Hoge
Raad hier wat al te subtiel te werk gaat.’

57 Uitgangspunt hierbij is dat de koopprijs voor de aandelen de werkelijke waarde vertegenwoordigt.
58 De dividendvordering komt op grond van artikel 2:216 BW niet voor verificatie in aanmerking.
59 De advocaat-generaal komt op geheel andere, en mijns inziens onjuiste, wijze tot het oordeel dat van bevoor-

deling sprake zou zijn indien curatoren zouden worden toegelaten enkel het dividendbesluit te vernietigen. In
overweging 4.19 schrijft de A-G: ‘Hier komt nog bij dat het gevolg van het slechts vernietigen van het
Dividendbesluit zal zijn dat de boedel alsnog aanspraak maakt op “terugbetaling” van het dividend. De ver-
nietiging van het Dividendbesluit heeft bovendien tot gevolg dat AH NV alsnog de koopprijs voor de aandelen
zal moeten betalen. Die betaling heeft immers door het met terugwerkende kracht wegvallen van het
Dividendbesluit niet plaatsgevonden. Hiermee komt de boedel in een gunstiger positie, zoals het hof in 
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de aandelen na de overdracht minder waard zijn geworden. In de casus van Air
Holland was dat het geval. Air Holland Leasing I B.V. heeft namelijk de Boeing
verkocht en de opbrengst daarvan renteloos doorgeleend aan Air Holland Charter
B.V. Met het faillissement van Air Holland Charter B.V. is deze vordering minder
waard geworden, hetgeen zich vertaalt in een waardedaling van de aandelen van
Air Holland Leasing I B.V. Door niet de aandelenoverdracht te vernietigen, maar
enkel het dividend, zou de boedel dus in een betere positie komen te verkeren ver-
geleken met de positie waarin de boedel zou verkeren indien de aandelenover-
dracht zou worden vernietigd. Het hof, de advocaat-generaal en de Hoge Raad lij-
ken, zonder dat expliciet aan te geven, de oninbaarheid van de lening aan Air
Holland Charter B.V. voor rekening van (de schuldeisers van) Air Holland Charter
B.V. te willen laten komen.60 De Hoge Raad neemt namelijk het oordeel van het
hof over dat de benadeling die mogelijk zou hebben plaatsgevonden door het
geheel van handelingen, voldoende ongedaan gemaakt zou kunnen worden indien
de aandelen Air Holland Leasing I B.V. zouden terugkeren in het vermogen van
Air Holland Charter B.V.61 Dat de aandelen minder waard zijn, is daarbij in de ana-
lyse van de Hoge Raad kennelijk niet van belang.62 Nu de benadeling van het

rov. 3.7.12 terecht aangeeft, (deze maakt aanspraak op de koopprijs voor de aandelen in contanten+terugbe-
taling van het dividend in contanten) dan wanneer het gehele samenstel van handelingen niet zou hebben
plaatsgevonden (AHC bezat alleen de aandelen in een vennootschap met vorderingsrecht op AHC). Ik lees in
de bestreden rov. 3.7.12 van het hof een zelfde en m.i. juiste redenering.’ (cursivering toegevoegd, RdW). De
advocaat-generaal gaat er ten onrechte van uit dat de boedel door de vernietiging van het dividendbesluit in een
betere positie zou komen langs de door hem voorgerekende lijnen. Het dividend is nooit betaald en hoeft der-
halve na de vernietiging ook niet als onverschuldigd betaald door Air Holland N.V. terugbetaald te worden.
Door de vernietiging van het dividendbesluit zou enkel de dividendaanspraak van Air Holland N.V. komen te
ontvallen zodat er met terugwerkende kracht niets te verrekenen viel. Het gevolg daarvan is slechts dat Air
Holland N.V. alsnog de overeengekomen koopprijs voor de aandelen zou moeten betalen. De overwegingen van
het hof in 3.7.11 en 3.7.12 zijn daarbij ook onjuist, zij het op andere gronden. Het hof overweegt in 3.7.11: ‘De
koopsom is indertijd immers door AH NV betaald, te weten door verrekening met het dividend, zodat AHC door
die betaling daadwerkelijk is gebaat in de zin van art. 51 lid 3 Fw.’ De koopprijs is nimmer betaald, zodat de
boedel ook niet gebaat kan zijn in de zin van artikel 51 Fw.

60 Rechtbank, hof, Hoge Raad overwegen alle dat van belang is dat de opbrengst in de vorm van een renteloze
lening aan Air Holland Charter B.V. ten goede is gekomen op welke lening nog niet is afbetaald. Zie hof 3.7.7:
‘Toewijzing van de vordering van de curatoren zou er immers op neer komen dat enerzijds het verschil tussen
de boekwaarde en de werkelijke waarde van de OZA ten tijde van de transactie alsnog in de boedel valt en ten
goede komt aan de schuldeisers van AHC, terwijl de netto opbrengst van de verkoop van de OZA reeds in 1998
in de vorm van een renteloze lening ter beschikking is gekomen van AHC en door AHC indertijd reeds is aan-
gewend om haar schuldeisers te betalen, terwijl anderzijds daartegenover slechts een concurrente vordering
van AHL I in het faillissement van AHC staat.’

61 Zie HR 3.3.1: ‘Onderdeel 1 is gericht tegen het oordeel van het hof in rov. 3.7.5 en 3.7.6 dat als volgt kan wor-
den samengevat. De benadeling van de schuldeisers van AHC die het gevolg is van de verkoop en overdracht
van de aandelen AHL I aan AH bestaat daarin dat die schuldeisers thans geconfronteerd worden met AHL I als
concurrente schuldeiser uit hoofde van de hiervoor in 3.1 onder (viii) vermelde renteloze lening van AHL I aan
AHC. Die benadeling kan toereikend worden geredresseerd door teruggave van de aandelen AHL I door AH
aan AHC, gevolgd door handelingen die ertoe leiden dat de vordering van AHL I op AHC niet meer bestaat,
zoals bijvoorbeeld liquidatie van AHL I of uitkering van dividend aan AHC, beide handelingen waartoe de
curatoren bevoegd zijn. (…) Het oordeel van het hof getuigt dus niet van een onjuiste rechtsopvatting. Het hof
was niet gehouden zijn oordeel verder te motiveren dan het heeft gedaan.’

62 De toepasselijkheid van de artikelen 6:203 e.v. BW komt in deze procedure opvallend genoeg in het geheel niet
aan de orde. Deze artikelen zijn ex artikel 51 Fw in het algemeen van toepassing naast (Faber, Verrekening, p.
357) de mogelijkheid van revindicatie door de curator indien een zaak paulianeus is vervreemd. Afhankelijk of
de ontvanger te kwader trouw (weten en niet tevens behoren te weten) was, komt een waardedaling in het goed
voor rekening van de ontvanger (artikel 6:205 jo. 6:84 BW).
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geheel voldoende ongedaan gemaakt zou worden door het terugnemen van de aan-
delen (volgens de Hoge Raad), staat het curatoren volgens de Hoge Raad niet vrij
de gewraakte handelingen op een dergelijke wijze te bestrijden dat er meer in de
boedel zou komen. Dat de gedeeltelijk oninbaarheid van de vordering daarmee
voor rekening van (de schuldeisers van) Air Holland Charter B.V. komt, is ener-
zijds wel begrijpelijk. Het is Air Holland Charter B.V. zelf die niet terugbetaalt.
Anderzijds geldt echter dat, hoewel Air Holland Charter B.V. het geld in de vorm
van een renteloze lening heeft ontvangen, zij het geld niet meer heeft en de boe-
del in die zin niet bevoordeeld is.

Naast de ongerechtvaardigde bevoordeling, oordeelt de Hoge Raad ook dat het
curatoren niet vrij zou staan om zich enkel tegen het dividend te richten, omdat
‘het besluit tot uitkering van dividend en de voldoening daarvan door verrekening
met de koopprijs van de aandelen niet los (kunnen) worden gezien van de
Reorganisatieovereenkomst.’ De Hoge Raad is kennelijk van oordeel dat tegen
deze veronderstelde samenhang geen middel is gericht (‘…in cassatie onbestre-
den…’), zodat het oordeel van de Hoge Raad weinig principiële waarde kan wor-
den toegekend. Toch is de oordeel van de Hoge Raad merkwaardig. Om het lot van
een dividend te koppelen aan andere rechtshandelingen, ligt veel minder voor de
hand dan bij het samenstel van rechtshandelingen als aan de orde in HR Smit/Van
Hees q.q. Een dividenduitkering vormt een bijzondere rechtshandeling die recht-
streeks een vermindering van het eigen vermogen van de schuldenaar vormt. Het
is per definitie benadelend voor de vennootschap, en in een opvolgend faillisse-
ment voor de schuldeisers.

Uit het arrest HR Air Holland kunnen, in het licht van het voorgaande, weinig
algemene regels worden afgeleid. Het oordeel van de Hoge Raad dat de curatoren
zich in Air Holland niet tegen enkel het dividendbesluit mochten richten, kan
vooral verklaard worden doordat Air Holland Leasing I B.V. haar activa heeft geli-
quideerd en de opbrengst reeds heeft doorgeleend aan Air Holland Charter B.V. In
die zin is daarmee naar mijn idee ook meteen de reikwijdte van het arrest gege-
ven. Het arrest dient niet zo gelezen te worden dat indien dividend onderdeel is
van een meer omvattende transactie, dat het dividend niet zelfstandig bestreden
zou kunnen worden. Slechts in dit specifieke geval, waarbij er sprake zou zijn van
een ‘ongerechtvaardigde bevoordeling van de boedel’, juist omdat de insolvente
schuldenaar de opbrengsten van de activa reeds heeft ontvangen en verbruikt, oor-
deelt de Hoge Raad dat curatoren zich tegen het geheel dienen te richten. Tegen
de aangenomen samenhang tussen dividendbesluit en de Reorganisatieover-
eenkomst was geen middel gericht. Voor zover hier toch een meer principieel oor-
deel in besloten zou liggen, dient dit zeer kritisch benaderd te worden.
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4.2.1.2.2 Onverplicht: twee typen van onverplichte rechtshandelingen 
Artikel 42 Fw geeft de curator de mogelijkheid om onverplicht verrichte rechts-
handelingen te vernietigen. De mogelijkheden om onverplichte rechtshandelingen
te vernietigen zijn in het algemeen aanzienlijk ruimer dan die om verplichte
rechtshandelingen te vernietigen.63 Een handeling heeft als verplicht te gelden
wanneer de schuldenaar rechtens gehouden was de handeling te verrichten of
anders gezegd, wanneer een rechtsplicht voor de schuldenaar bestond om de
rechtshandeling zoals verricht ook zo en op dat tijdstip te verrichten.

De vraag of een rechtshandeling verplicht of onverplicht is verricht, dient beant-
woord te worden zonder dat rekening wordt gehouden met de subjectieve gesteld-
heid van partijen. Het maakt dus niet uit of de schuldenaar en de wederpartij zelf
meenden dat sprake was van een verplichte of een onverplichte rechtshandeling.
Ook als een economische noodzaak bestond, gepercipieerd of reëel, om de rechts-
handeling te verrichten, heeft dit niet tot gevolg dat de rechtshandeling daardoor
reeds als verplicht heeft te gelden.64

Het klassieke voorbeeld van een onverplichte paulianeuze rechtshandeling die
leidt tot benadeling van schuldeisers is de verkoop van een goed, bijvoorbeeld een
auto, onder de waarde aan een bevriende relatie. De rechtshandeling vermindert
het vermogen van de schuldenaar en werkt benadelend voor de gezamenlijke
schuldeisers in een later faillissement. De rechtshandeling met een aanmerkelijk
waardeverschil vormt ook de eerste grond voor een bewijsvermoeden ten aanzien
van de wetenschap van benadeling in artikel 43 lid 1 Fw. De onverplichte rechts-
handeling met een waardeverschil kan gezien worden als een rechtshandeling die
de integriteit van het verhaalsvermogen aantast.

Onverplicht dient onderscheiden te worden van onverschuldigd. Een rechtshande-
ling is onverschuldigd als er geen rechtsgrond voor de rechtshandeling bestaat, of
als de rechtsgrond later komt te ontvallen. Het is zeer goed mogelijk dat een
rechtshandeling wel onverplicht is, maar niet onverschuldigd. Dit is bijvoorbeeld
het geval als een schuldenaar een geldschuld niet kan betalen en daarom een goed
aan zijn schuldenaar overdraagt (inbetalinggeving). Er is geen sprake van onver-
schuldigde betaling, omdat de schuldenaar een bestaande schuld voldoet. Wel is
de rechtshandeling onverplicht omdat de schuldenaar niet verplicht was die
rechtshandeling te verrichten.65 Traditioneel leiden de volgende gevallen tot veel
jurisprudentie, waarin steevast de rechtshandeling als onverplicht wordt
beschouwd:66 i) de betaling van een nog niet opeisbare schuld, ii) inbetalinggeving

63 De verhouding tussen het werkingsgebied van artikel 42 Fw en artikel 47 Fw is gecompliceerd. Hoewel in het
algemeen de toets in artikel 47 Fw zwaarder is dan in artikel 42 Fw zijn er gevallen waarin artikel 42 Fw een
zwaardere toets inhoudt. Zie § 4.2.3.5. 

64 Zie algemeen Faber, Verrekening, p. 337.
65 Zie verder over de begrippen verplicht, onverplicht en opeisbaar, de noot van Faber bij Rechtbank ’s-Hertogen-

bosch (sector Kanton) 5 oktober 2006, JOR 2007/74.
66 Zie Wessels, Gevolgen van faillietverklaring (2), p. 42-45.
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wanneer een betaling in geld was overeengekomen, iii) een verkoop gevolgd door
verrekening met een openstaande schuld en iv) het zonder verplichting daartoe
vestigen van een zekerheidsrecht. Alle vier gevallen zijn voor de schuldenaar ver-
mogensneutraal.67 Het probleem waar de pauliana in deze gevallen tegen waakt is
dan ook de doorbreking van de paritas creditorum en niet de aantasting van de
integriteit van het verhaalsvermogen.

Hier ziet men een zeer kenmerkend en tegelijkertijd zeer problematisch element
van het Nederlandse recht. Artikel 42 Fw ziet op twee te onderscheiden vormen
van benadeling, waarvan het geenszins geboden is, of zelfs maar voor de hand ligt,
deze gelijk te behandelen. Artikel 42 Fw ziet zowel op gevallen waarin de schul-
denaar rechtshandelingen verricht die de integriteit van zijn eigen vermogen aan-
tasten als rechtshandelingen die de paritas creditorum doorbreken. Wessels noemt
ook deze twee vormen van benadeling bij het bespreken van het vereiste van bena-
deling onder artikel 42 Fw, zonder verder een probleem te zien in de toepasselijk-
heid van artikel 42 Fw op deze verschillende gevallen. Wessels:

‘Deze benadeling, te begrijpen als iedere benadeling van de boedel, kan de
vorm aannemen van (a) elke vermindering van de faillissementsboedel, en van
(b) elke verstoring van de onderlinge rangorde tussen de faillissementscredi-
teuren.’68

In het inleidende hoofdstuk is in § 1.4.2.4 reeds op een aantal fundamentele ver-
schillen gewezen tussen benadelende rechtshandelingen die de integriteit van het
verhaalsvermogen aantasten en rechtshandelingen die een doorbreking van de
paritas creditorum opleveren. In de eerste plaats geldt dat bij een inbreuk op de
integriteit van het verhaalsvermogen wegens een waardeverschil, de wederpartij in
de regel een voordeel verkrijgt door de gewraakte rechtshandeling geheel onaf-
hankelijk van een eventuele insolventie van de schuldenaar. Bij een doorbreking
van de paritas creditorum bestaat dit voordeel enkel bezien van het insolventie-
perspectief. Een tweede verschil is dat men bij een doorbreking van de paritas cre-
ditorum mogelijk een andere normschending kan construeren. Immers bij een
doorbreking van de paritas creditorum kan men oordelen dat de wederpartij een
inbreuk maakt op de regels zoals die gelden tussen schuldeisers onderling.
Daarvoor is uiteraard wel vereist dat de wederpartij bij het verrichten van de
rechtshandeling reeds die hoedanigheid heeft. Een derde verschil tussen deze han-
delingen is het gevolg van de werking van de faillissementspauliana. Indien een
rechtshandeling in strijd met de paritas creditorum wordt vernietigd, is de weder-

67 Dit geldt ook voor het onverplicht verstrekken van een zekerheidsrecht voor een eigen schuld. Zie in dat ver-
band ook het Engelse recht hoofdstuk 3 (§ 3.2.1 en § 3.2.2) en de bespreking van Re McBacon. Hierin werd
uitgemaakt dat het verstrekken van een zekerheid niet een ‘transaction at an undervalue’ kan zijn, omdat er
voor de schuldenaar geen vermogensverschuiving optreedt, maar de schuldenaar slechts in de vrije beschik-
kingsbevoegd wordt beperkt.

68 Wessels, Gevolgen van faillietverklaring (2), p. 60, 61.
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partij uiteindelijk niet slechter af. Na vernietiging komt de wederpartij in dezelf-
de concurrente positie te verkeren als waarin deze verkeerd zou hebben zonder de
gewraakte rechtshandeling. Bij een aantasting van de integriteit van het vermogen
van de schuldenaar door een rechtshandeling waarbij de wederpartij zelf nog een
rechtshandeling verricht, riskeert de wederpartij door de werking van artikel 51 lid
3 Fw zijn gehele prestatie te verliezen en is hij uiteindelijk aanzienlijk slechter
af.69

De Nederlandse wetgever heeft er echter reeds in 1896 voor gekozen om onder de
noemer van onverplichte rechtshandelingen zowel de handelingen te brengen die
een inbreuk maken op de paritas creditorum als de handelingen die de integriteit
van het vermogen van de schuldenaar aantasten.70 Nu is dit wel problematisch,
maar zijn de problemen niet onoverkomelijk. Van belang is echter wel te onder-
kennen dat artikel 42 Fw ziet op gevallen waarvan het niet vanzelfsprekend is dat
deze door één en dezelfde bepaling worden bestreken. Vooral bij het nader invul-
len van de wetenschap van benadeling is het van belang te onderkennen dat arti-
kel 42 Fw op zeer uiteenlopende gevallen ziet (zie hierover verder § 4.2.1.3 en 
§ 4.2.1.4).

4.2.1.2.3 Anders dan om niet
Artikel 42 Fw kan ingeroepen worden tegen onverplichte rechtshandelingen om
baat en om niet. Het onderscheid tussen om niet en om baat is van belang omdat
alleen bij rechtshandelingen om baat ook de wederpartij wetenschap van benade-
ling dient te hebben.

Of een rechtshandeling als om baat of om niet heeft te gelden, is niet altijd een-
voudig te beantwoorden. Dit wordt mede veroorzaakt doordat artikel 42 Fw zich
in principe richt tot een individuele rechtshandeling van de schuldenaar. Het is
zeer wel mogelijk dat deze rechtshandeling is verricht als reactie op of in verband
met een eerdere rechtshandeling van de wederpartij. De vraag is in hoeverre deze
eerdere handeling relevant is voor de kwalificatie als om niet of om baat. Dit
speelt bijvoorbeeld bij het verstrekken van zekerheden voor een eerdere schuld. Is
dit een rechtshandeling om baat? Dit zal in elk geval zo zijn indien de kredietver-
strekker instemt met een uitstel van betaling,71 verlaging van de rente of verhoging
van het krediet. Indien aan de zijde van de kredietgever geen prestatie is aan te
wijzen, zal de zekerheidsverschaffing mogelijk als een rechtshandeling om niet

69 Zie over de werking van artikel 51 lid 3 Fw § 4.1.2.2 hierboven en § 4.5.2.3.2 hieronder.
70 De wetgever heeft deze gevallen bewust gezamenlijk onder de werking van artikel 42 Fw gebracht. Zo bevat

artikel 43 Fw bijvoorbeeld ook een bewijsvermoeden ten aanzien van beide gevallen. Artikel 43 sub 1 Fw zag
in de woorden van de wetgever van 1896 op ‘overeenkomsten waarbij de waarde der verbintenis aan de zijde
van den schuldenaar aanmerkelijk die der verbintenis aan de andere zijde overtreft’, hetgeen een geval is van
een aantasting van de integriteit van het vermogen van de schuldenaar. Artikel 43 sub 2 Fw bevatte een bewijs-
vermoeden voor ‘handelingen ter voldoening van of zekerheidstelling voor eene niet opeischbare schuld’, het-
geen een doorbreking van de paritas creditorum vormt.

71 Zie in deze zin E.M. Meijers in zijn noot onder HR 8 januari 1937, NJ 1937, 431.
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hebben te gelden. Zie in deze zin bijvoorbeeld Ankum en Faber.72 Zo oordeelde
ook het Hof Den Haag dat de vestiging van een hypotheekrecht voor een reeds
bestaande vordering een rechtshandeling om niet is.73 Van Galen ging ervan uit dat
de zekerheidstelling voor een eigen bestaande schuld onder het oude artikel 44 Fw
niet als een schenking behandeld moest worden.74 Ook A. van Hees lijkt te oorde-
len dat zekerheidsstelling voor een eigen schuld als om baat kwalificeert.75

Opvallend is dat over een dergelijk principiële vraag geen duidelijkheid bestaat.

Een juiste analyse van de pauliana als rechtsfiguur brengt m.i. met zich dat een
zekerheidverstrekking voor een bestaande eigen schuld binnen het systeem van
artikel 42, 45 en 47 Fw als een rechtshandeling anders dan om niet moet worden
beschouwd.76 De kern van het probleem is dat de vraag of een rechtshandeling om
niet of om baat is verricht een vraag is die van cruciaal belang is voor het beoor-
delen van handelingen die een inbreuk maken op de integriteit van het vermogen
van de schuldenaar (zoals schenkingen en een verkoop onder de waarde). De
vraag of een handeling om niet of anders dan om niet is verricht, past echter con-
ceptueel niet of veel minder goed bij handelingen die een doorbreking van de
paritas creditorum vormen, zoals het verschaffen van zekerheden aan een
bestaande schuldeiser. Dat deze vraag eigenlijk niet hoort bij het beoordelen van
inbreuken op de paritas creditorum, ziet men ook in artikel 47 Fw ten aanzien van
verplichte rechtshandelingen. Hier wordt geen onderscheid gemaakt tussen ver-
plichte voldoeningen om baat en om niet. Bij handelingen die een inbreuk maken
op de paritas creditorum is (vrijwel altijd) reeds een prestatie verricht door de
schuldeiser, zo ook in de gevallen waar Ankum en Faber over spreken. Waar het
bij de verplichte voldoening niet zinvol is om een onderscheid te maken tussen

72 Zie in gelijke zin Ankum, De pauliana buiten faillissement in het Nederlandse recht sedert de codificatie, p.
127 e.v. en Faber, Verrekening, p. 334: ‘Heeft de schuldenaar een niet-opeisbare schuld voldaan, of heeft hij
zekerheid gesteld voor bestaande en/of toekomstige vorderingen, en heeft hij daarvoor geen enkele (reële)
tegenprestatie verkregen (zoals het niet opzeggen van een verleend krediet, het voortzetten of uitbreiden van de
kredietverlening of het verkrijgen van uitstel van betaling) dan zal de betreffende voldoening of zekerheidstel-
ling inderdaad als een rechtshandeling om niet moeten worden aangemerkt.’

73 Hof Den Haag 24 maart 1998, JOR 1998/153. Wel dient opgemerkt te worden dat in de procedure kennelijk
niet gesteld was dat de hypotheekverlening om baat had plaats gevonden. Het hof overweegt: ‘Van het bestaan
van een rechtsplicht tot het vestigen van deze hypotheek is niet kunnen blijken, terwijl voorts gesteld noch
gebleken is dat deze zekerheidsstelling, wat Tunc betreft, om baat geschiedde. De hypotheekstelling moet der-
halve als een rechtshandeling om niet worden beschouwd, zodat voor vernietiging ex art. 42 en 43 Fw. slechts
aan de zijde van Tunc de wetenschap van benadeling van zijn schuldeisers hoeft te blijken.’

74 R.J. van Galen, in: Losbladige Faillissementswet, art. 44 Fw (oud): ‘Zekerheidstelling voor een vroeger aan-
gegane schuld (zie art. 42, aant. 3d) is geen schenking in de zin van artikel 44, ook niet, indien er geen con-
traprestatie – als bijv. het verlengen van het krediet – tegenover staat.’

75 A. van Hees, Losbladige Faillissementswet, art. 42 aantekening 8: ‘Een enkele zekerheidsverschaffing door de
schuldenaar zelf kwalificeert vermoedelijk als een rechtshandeling om baat.’

76 Ik kom hiermee terug op hetgeen ik heb geschreven in R.J. de Weijs, ‘Overwaardearrangementen, de actio
Pauliana en de verdeling van zure vruchten’, WPNR 2006/6652, p. 85: ‘Zekerheidsverschaffing tegenover het
verkrijgen van krediet is een rechtshandeling om baat. Veel lastiger is de vraag of dit ook het geval is indien
zekerheid wordt gesteld voor een reeds bestaande schuld. Dit zal wel het geval zijn indien de kredietverstrek-
ker instemt met een uitstel van betaling, verlaging van de rente of verhoging van het krediet. Indien aan de zijde
van de kredietgever geen prestatie is aan te wijzen, zal de zekerheidsverschaffing waarschijnlijk als een rechts-
handeling om niet hebben te gelden.’
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voldoeningen om baat en om niet, past het m.i. ook niet om bij onverplichte vol-
doeningen van bestaande vorderingen dit onderscheid te maken. Voor zover men
toch de onverplichte voldoening of de onverplichte zekerheidsverschaffing in het
onderscheid om niet en anders dan om niet moet plaatsen (en de wetgever dwingt
daar toe), dan dient de handeling als anders dan om niet gekwalificeerd te worden,
althans daarmee op een lijn gesteld te worden. Hiermee is geenszins gezegd dat
onverplichte zekerheidstellingen niet vernietigbaar zijn. Slechts is vereist dat
zowel de schuldeiser als diens wederpartij wetenschap van benadeling hebben (al
dan niet aan de hand van het bewijsvermoeden van artikel 43 Fw).

4.2.1.2.4 Benadeling van schuldeisers
Het wezenskenmerk van de pauliana ligt in het vereiste dat sprake is van benade-
ling van schuldeisers. Zonder benadeling is er geen grond om de pauliana in te
roepen. Het benadelingsvereiste geeft aanleiding tot veel complexe vragen, waar-
bij vooral de afbakening tot de andere criteria van de pauliana moeilijk en niet
altijd volledig realiseerbaar is. Zo hanteert J.J. van Hees de metafoor van de
Siamese tweeling voor de verhouding tussen het vereiste van benadeling en de
wetenschap van benadeling, aangezien het zelfstandige vereiste van wetenschap
van benadeling betrekking heeft op het zelfstandige vereiste van benadeling.

De toets die wordt aangelegd om te bepalen of sprake is van benadeling volgt uit
de arresten HR Boendermaker c.s./Schopman77 en HR Diepstraten/Gilhuis q.q.78

In deze arresten heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat de vraag of van benadeling
sprake is, moet worden beantwoord door de hypothetische situatie waarin de
schuldeisers zouden hebben verkeerd zonder de gewraakte rechtshandeling te ver-
gelijken met de situatie waarin zij feitelijk verkeren als die handeling onaangetast
blijft.79 Niet vereist is dat de schuldeisers onmiddellijk door de rechtshandeling
benadeeld zijn. Voldoende is dat sprake is van zogenoemde ‘middellijke benade-
ling’. Vereist maar ook voldoende is dat de schuldeisers door de rechtshandeling
benadeeld zijn op het moment dat over het beroep op de pauliana geoordeeld moet
worden. Aan het vereiste van benadeling is ook voldaan indien de benadeling pas
optreedt op het moment dat de rechter in hoger beroep beslist.80 Indien de rechts-
handeling een positief gevolg heeft gehad, dan dient dit positieve effect in de ver-
gelijking betrokken te worden.81

77 HR 23 december 1949, NJ 1950, 262 (Boendermaker c.s./Schopman c.s.).
78 HR 19 oktober 2001, NJ 2001, 654 en JOR 2001/269 (Diepstraten/Gilhuis q.q.).
79 Het bepalen van de hypothetische situatie, de situatie zoals die geweest zou zijn indien de rechtshandeling niet

had plaatsgevonden, is soms moeilijk en kan wel wat weg hebben van koffiedik kijken. Rechtbank Utrecht (26
april 2006, JOR 2006/197) honoreerde het verweer van de bank dat indien de kredietnemer niet akkoord was
gegaan met een nieuw financieringsarrangement, zij op grond van de algemene bankvoorwaarden ook extra
zekerheden zou hebben bedongen. Terecht kritisch hierover is Spinath in zijn JOR-noot. Naar zijn mening laat
de rechtbank zich wel erg eenvoudig overtuigen. Het enkele feit dat aannemelijk is dat de bank bij handhaving
van de oude situatie zekerheden zou hebben verlangd, lijkt hem onvoldoende om te kunnen constateren dat er
dus geen benadeling heeft plaatsgevonden. Volgens Spinath zou dan toch in ieder geval duidelijk moeten zijn
dat de bank inderdaad van plan was de zekerheid onder het oude arrangement te verlangen en dat zij dat uit-
sluitend heeft nagelaten met het oog op de onder het nieuwe arrangement te verkrijgen zekerheden. Verder zou
hiermee ook nog niet gegeven zijn dat de schuldenaar aan een verzoek gehoor zou geven.

80 HR 22 september 1995, NJ 1996, 706, m.nt. HJS (Ravast/Ontvanger).
81 HR 10 december 1976, NJ 1977, 617 (Eneca).
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De benadeling kan plaatsvinden door een vermindering van het beschikbare
actief, een wijziging in de rangorde van crediteuren82 en door een vermeerdering
van het passief.83 Bij het verminderen van het beschikbare actief kan een onder-
scheid gemaakt worden tussen gevallen die voor de schuldenaar zelf vermogens-
negatief uitwerken en gevallen die voor de schuldenaar vermogensneutraal zijn,
maar voor zijn schuldeisers benadelend zijn. Door het verkopen van een goed
tegen een te lage prijs vermindert het actief van de schuldenaar en is het vermo-
gen van de schuldenaar minder waard. In het geval van een dergelijke rechtshan-
deling zullen de schuldeisers altijd benadeeld zijn in een opvolgend faillisse-
ment.84 Deze handelingen zijn hier steeds aangeduid als handelingen die de inte-
griteit van het verhaalsvermogen aantasten. Van benadeling in deze zin kan ook
sprake zijn indien degene aan wie het goed verkocht is, geen verhaal biedt of het
verhaal op het vermogen van de schuldenaar bemoeilijkt is.85 Van benadeling kan
ook sprake zijn bij een contractsovername waarbij een solvabele wederpartij
wordt vervangen door een insolvente schuldenaar.86

Ook rechtshandelingen die voor de schuldenaar vermogensneutraal zijn, kunnen
benadeling van de schuldeisers tot gevolg hebben. Een voorbeeld hiervan vormt
de verkoop gevolgd door verrekening met een openstaande vordering.87 De
samengenomen rechtshandelingen zijn voor de schuldenaar vermogensneutraal,
maar leiden tot een vermindering van het beschikbare actief voor de schuldeisers.
In een later faillissement is het actief immers niet meer beschikbaar voor de geza-
menlijke crediteuren. De benadeling hier vindt plaats door een doorbreking van de
paritas creditorum.

De Hoge Raad past de test of sprake is van benadeling strikt toe. Dit blijkt uit het
arrest Van Dooren q.q./ABN AMRO II.88 In de casus die aanleiding tot het arrest
gaf had de bank zekerheden bedongen tegen het verstrekken van krediet. De Hoge
Raad oordeelde dat sprake was van benadeling omdat de bank een bevoorrechte

82 Hiervan is bijvoorbeeld sprake als een crediteur een zekerheidsrecht krijgt. Zie over de verstoring van de onder-
linge rangorde, Wessels, Gevolgen van faillietverklaring (2), p. 61 en hierna de bespreking van het arrest HR
5 juli 2005, NJ 2005, 457 (Van Dooren q.q./ABN AMRO II).

83 Zie over de benadeling door vermeerdering van het passief, A. van Hees, Voorwaarden voor het instellen van
de Pauliana, in: L. Timmerman (red.), Vragen rond de faillissementspauliana, Deventer: Kluwer 1998, p. 7 en
Wessels, Gevolgen van faillietverklaring (2), p. 58-60. 

84 Zie over deze gevallen HR 23 december 1949, NJ 1950, 262, m.nt. PhANH (Boendermaker c.s./Schopman c.s). 
85 HR 3 oktober 1980, NJ 1980, 643, m.nt. GJS (Imperial/Waanders). Zie over deze gevallen ook Wessels,

Gevolgen van faillietverklaring (2), p. 66. Zie verder ook het geval waarin het bemoeilijken van verhaal voor-
op stond Rechtbank Rotterdam 19 juli 2006, JOR 2006/255 (SP Aerospace).

86 Zie voor een geval waarin benadeling op deze manier plaatsvond HR 24 april 2009, RvdW 2009, 579 (Dekker
q.q./Lutèce). Zie hierover ook R.J. van der Weijden, ‘HR 24 april 2009, LJN: BF 3917, CO7/108HR (Dekker
q.q./Lutèce)’, TvI 2009, 23, p. 134. De aandacht in het arrest gaat vooral uit naar de vraag of de vordering die
op paulianeuze wijze aan de boedel onttrokken zou zijn overdraagbaar was. De vraag of aan de voorwaarden
voor het inroepen van de pauliana was voldaan, was in cassatie niet aan de orde. Zie HR r.o. 3.3.4: ‘Als zoda-
nig heeft het hof met juistheid aangemerkt het tijdstip waarop de curator zijn rechten uit art. 42Fw deed gel-
den, te weten het tijdstip van de buitengerechtelijke vernietiging, nu die vernietiging in rechte vaststaat, zoals
het hof in rov. 4.7.2 – in cassatie onbestreden - tot uitgangspunt heeft genomen en waarnaar het in rov. 4.7.4
verwijst met het woord “onbetwist” (vgl. HR 23 december 1949, NJ 1950, 262).’

87 Zie HR 18 december 1992, NJ 1993, 169 (Kin/Emmerig q.q.).
88 HR 5 juli 2005, NJ 2005, 457 (Van Dooren q.q./ABN AMRO II).
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positie innam. De betalingen die met het krediet waren verricht resulteerden erin
dat concurrente schuldeisers vervangen waren door gesecureerde schuldeisers. De
overgebleven schuldeisers moesten dan dus toezien hoe de gesecureerde crediteur
voor hen werd betaald. Hoge Raad overwoog:

‘Een schuldenaar die ten laste van een hem verleend bankkrediet een van zijn
schuldeisers voldoet, bewerkstelligt een verhoging van zijn schuld aan de bank
ten bedrage van de aan die schuldeiser betaalde geldsom. Indien de bank het
kredietplafond verhoogt tegen aanvullende zekerheidstelling en de schulde-
naar vervolgens de vrijgekomen kredietruimte gebruikt voor de voldoening
van een deel van zijn schuldeisers, brengt dat dan ook in diens totale schul-
denlast geen wijziging. De bank heeft evenwel op de opbrengst van de in aan-
vullende zekerheid verbonden zaken voorrang verkregen boven de resterende
schuldeisers, terwijl de voldane schuldeisers slechts concurrent waren. De res-
terende schuldeisers krijgen door een en ander derhalve in plaats van met con-
currente medeschuldeisers te maken met de bank als preferent medeschuldei-
ser. Een dergelijke verschuiving in verhaalspositie zal, behoudens het geval
dat de bank de aanvullende zekerheid niet behoeft aan te spreken tot verhaal
van haar vordering, nadeel voor de resterende schuldeisers meebrengen,
ongeacht voor welk bedrag er schuldeisers dankzij de verhoging van het kre-
dietplafond zijn voldaan.’89

In HR Van Dooren q.q./ABN AMRO III voegt de Hoge Raad hier nog aan toe dat,
ook wanneer enkel preferente crediteuren voldaan zijn, dit niet in de weg staat aan
het aannemen van benadeling.90

De benadering van de Hoge Raad in het arrest Van Dooren q.q./ABN AMRO II is
niet zonder kritiek gebleven. Verdaas stelt dat de benadeling niet door de krediet-
en zekerheidverstrekking is veroorzaakt, maar door de daaropvolgende betalingen
verricht door de schuldenaar. Verdaas meent vervolgens dat de Hoge Raad ten
onrechte en zonder motivering de zekerheidsverstrekking tegen het nieuwe krediet
en de daaropvolgende bestedingen als één benadelende rechtshandeling kwalifi-
ceert.91 Volgens Verdaas bestaat er onvoldoende connexiteit tussen deze handelin-

89 Zie r.o. 3.6, HR 5 juli 2005, NJ 2005, 457 (Van Dooren q.q./ABN AMRO II).
90 De Hoge Raad (HR 22 december 2009, LJN BI8493, Hoge Raad, 08/02255) oordeelt in r.o. 3.3: ‘Overigens zal

in een situatie als door de Hoge Raad in rov. 3.6 van zijn hiervoor bedoelde arrest beschreven, nog steeds van
benadeling van schuldeisers in de zin van art. 42 F. sprake zijn indien de schuldenaar de extra kredietruimte
alleen maar gebruikt om preferente schuldeisers te voldoen, reeds omdat een dergelijke gang van zaken onver-
let laat dat andere preferente schuldeisers, van hogere of gelijke rang, die onbetaald zijn gebleven, nadeel
ondervinden door het verlies van hun, door de curator uit te oefenen, verhaalsrecht op de in aanvullende zeker-
heid verbonden zaken.’ De Hoge Raad gaat wel erg snel van de mogelijkheid dat er hogere, preferente schuld-
eisers benadeeld zouden kunnen zijn, naar het aannemen dat er ook benadeling is, indien enkel preferente
schuldeisers zijn voldaan.

91 Zie A.J. Verdaas, ‘Noot bij HR 8 juli 2005, (Van Dooren q.q./ABN AMRO II)’, NTBR 2006, 8, p. 30 e.v. met
reactie A. van Hees, ‘Reactie op de bespreking van Van Dooren q.q./ABN AMRO II door A.J. Verdaas in NTBR
2006’, NTBR 2006, 14 en A.J. Verdaas, ‘Antwoord aan Van Hees’, NTBR 2006, 15, p. 115 en ook A.J. Verdaas,
‘Reactie op de bespreking van het arrest Van Dooren q.q./ABN AMRO door F.P. van Koppen, TvI 2005, 43’,
TvI 2006, 6, p. 33 e.v.
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gen, en dient in het algemeen alleen ruimte te zijn voor vernietiging op grond van
de pauliana indien de wederpartij door de gewraakte handeling bevoordeeld is of
bevoordeling van derden hem kan worden toegerekend.92

Ten aanzien van het betoog van Verdaas dient in het algemeen opgemerkt te wor-
den dat de pauliana niet als voorwaarde stelt dat de wederpartij voordeel heeft
gehad bij de rechtshandeling.93 Van Nielen en Bartels94 stellen voorop dat de ver-
eiste benadeling uitgaat van ‘middellijke benadeling’ en zij betrekken vervolgens,
terecht, de discussiepunten opgeworpen door Verdaas bij de vraag of voldaan is
aan het vereiste van de wetenschap van benadeling. Het commentaar van Verdaas
roept echter wel de vraag op of de paulianaregeling wel voldoende recht doet aan
de gerechtvaardigde belangen van de bank in het schemergebied voor faillisse-
ment waarbij de bank nog extra geld95 ter beschikking stelt. In § 4.2.1.3 en 
§ 4.2.1.4 zal verder bezien worden welke wetenschap bij de bank gevergd wordt
om tot wetenschap van benadeling te kunnen komen bij het verkrijgen van zeker-
heden voor het verstrekken van vers krediet, waar ook meer aandacht aan de kri-
tiek van Verdaas zal worden besteed.

Een gevolg van de leer van middellijke benadeling is dat niet vereist is dat de
benadeelde crediteuren reeds crediteur waren op het moment van het verrichten
van de gewraakte rechtshandeling. Dit maakt het lastig om het paulianarisico te
bepalen ten tijde van het verrichten van een mogelijk benadelende rechtshande-
ling. Ook al is er op het moment van en op het moment na het verrichten van de
rechtshandeling voldoende om alle schuldeisers te voldoen, dan is nog niet gege-
ven dat geen benadeling van de schuldeisers kan plaatsvinden. De opbrengst van
de rechtshandeling kan immers weer verbruikt worden en ook is het mogelijk dat
zich nieuwe schuldeisers zullen melden, bijvoorbeeld uit hoofde van onrechtmati-
ge daad.

De handeling moet geleid hebben tot benadeling van schuldeisers. Benadeling van
aandeelhouders geeft dus geen grond voor vernietiging van een rechtshandeling
op grond van de pauliana. Benadeling van een schuldeiser met een achtergestelde
lening kan wel tot toepassing van de pauliana leiden.96 Het is niet vereist dat meer

92 Verdaas, Reactie op de bespreking van het arrest Van Dooren q.q./ABN AMRO door F.P. van Koppen, TvI 2005,
43, p. 35: ‘Voor vernietiging van een rechtshandeling met een beroep op de pauliana zou mijns inziens dan ook
uitsluitend ruimte moeten zijn als de wederpartij van de schuldenaar door het samenstel van de handelingen
is bevoordeeld of bevoordeling van derden aan hem kan worden toegerekend.’

93 Zie ook kritisch hierover Van Hees, Reactie op de bespreking van Van Dooren q.q./ABN AMRO II door A.J.
Verdaas in NTBR 2006, die meent dat Verdaas ten onrechte de suggestie wekt dat het geldend recht zou zijn dat
de pauliana alleen ingeroepen kan worden als er van bevoordeling van de wederpartij sprake is.

94 W.J.B. van Nielen en S.E. Bartels, ‘Kroniek van 5 jaar Insolventierecht’, NTBR 2006, p. 182.
95 De vraag in hoeverre de bank in het arrest Van Dooren q.q./ABN AMRO daadwerkelijk nieuw krediet ter

beschikking heeft gesteld is in de benadering van de Hoge Raad niet van belang voor de vraag of er sprake is
van benadeling. Zie over de kwestie in hoeverre er in het geval van Van Dooren q.q./ABN AMRO daadwerke-
lijk sprake was van vers krediet hieronder § 4.2.1.4.4.

96 Zie in deze zin ook Faber, Verrekening, p. 325. 
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dan één schuldeiser benadeeld is.97 Indien geen uitkering aan concurrente schuld-
eisers plaatsvindt, maar slechts aan een preferente crediteur, vormt dit geen belet-
sel om de pauliana in te roepen.98

4.2.1.3 Subjectief vereiste artikel 42 Fw: ‘wetenschap van benadeling’
Voor een geslaagd beroep op de pauliana dient de curator naar Nederlands recht
altijd een subjectief element te stellen en veelal ook te bewijzen. Voor een
geslaagd beroep op artikel 42 Fw is vereist dat de schuldenaar wist of behoorde te
weten dat benadeling van schuldeisers het gevolg van hun handelen zou zijn.
Indien de rechtshandeling een rechtshandeling anders dan om niet betrof, is tevens
vereist dat de wederpartij wist of behoorde te weten dat de schuldeisers van de
latere failliet door de rechtshandeling benadeeld zouden worden. De wetenschap
van benadeling is dus in beperkte mate geobjectiveerd. Niet alleen is van belang
wat partijen wisten, maar ook wat zij behoorden te weten.99 Het subjectieve ver-
eiste wordt ook wel kort aangeduid als ‘de wetenschap van benadeling’. Voor het
aannemen van wetenschap van benadeling is verder niet vereist dat partijen de
omvang van de benadeling dan wel de persoon van de benadeelde voorzagen.100

Deze paragraaf (§ 4.2.1.3) en de volgende paragraaf (§ 4.2.1.4) behandelen de
wetenschap van benadeling.101 In § 4.2.1.3 wordt uiteengezet hoe de literatuur en
de jurisprudentie verder invulling geprobeerd hebben te geven aan dit begrip. 
§ 4.2.1.3 behandelt ook de bewijsvermoedens van artikel 43 Fw. § 4.2.1.4 werkt
vervolgens een ‘flexibele benadering van de wetenschap van benadeling’ uit.
Hierbij spelen de aard van de rechtshandeling en gevolgen van de vernietiging een
belangrijke rol.

4.2.1.3.1 Hoge Raad: ‘met een redelijke mate van waarschijnlijkheid’
Volgens de Hoge Raad is vereist dat sprake is van wetenschap van daadwerkelij-
ke benadeling en is wetenschap van de ‘kans op benadeling’ niet voldoende. Dit
heeft de Hoge Raad uitdrukkelijk bepaald in de arresten HR Ontvanger/Pelicaan102

en HR Bakker q.q./Katko.103

97 Zie in deze zin ook Wessels, Gevolgen van faillietverklaring (2), p. 53, Rechtbank Utrecht 19 september 2000,
JOR 2001/236 en Rechtbank Arnhem 25 juni 2003, JOR 2003/218.

98 Indien de opbrengst van een goed wordt gebruikt om een preferente crediteur te betalen, kan onder omstan-
digheden een ander oordeel passend zijn, omdat niet voldoende komt vast te staan dat schuldeisers benadeeld
zijn. Zie bijvoorbeeld ook J.J. van Hees in zij noot onder Rechtbank ’s-Gravenhage 14 april 1999, JOR
1999/208 en instemmend Wessels, Gevolgen van faillietverklaring (2), p. 57 en 58.

99 Deze objectivering was reeds geldend recht onder het oude artikel 42 Fw en is in 1992 in artikel 42 Fw opge-
nomen. Voordien bepaalde artikel 42 Fw dat vereist werd, dat bij het verrichten der handeling zoowel de schul-
denaar als degene met wien of te wiens behoeve hij handelde, de wetenschap bezat, dat daarvan benadeeling
der schuldeischers het gevolg zoude zijn.

100 Zie Faber, Verrekening, p. 327.
101 Zie ook uitgebreid over de wetenschap van benadeling, A. van Hees, aantekening 5 bij art. 42 Fw, in:

Losbladige Faillissementswet, Wessels, Gevolgen van faillietverklaring (2), p. 70-88 en Faber, Verrekening, p.
326-335.

102 HR 1 oktober 1993, NJ 1994, 257.
103 HR 17 november 2000 (Bakker q.q./Katko), NJ 2001, 272, m.nt. PvS.
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Het uitgangspunt dat niet voldoende is dat sprake is van een kans op benadeling,
levert echter maar in beperkte mate duidelijkheid. Kan hieruit afgeleid worden dat
partijen 100% zekerheid moeten hebben gehad dat benadeling het gevolg zou
zijn? Bij een zuiver logische benadering van de vraag zou het antwoord bevesti-
gend moeten zijn. Indien de kans op benadeling niet voldoende is, dient zekerheid
omtrent de benadeling te bestaan. Zekerheid in het recht bestaat echter in grada-
ties. Nu zal (vrijwel) nooit 100% zekerheid bestaan wat de gevolgen van enig han-
delen zal zijn, en ook niet hoe dit uitwerkt op de schuldeisers van een contracts-
partij. De wederpartij zou bijvoorbeeld kunnen betogen dat er, hoe klein de kans
ook was, nog de mogelijkheid bestond dat een derde het bedrijf van de schulde-
naar zou overnemen en alle schuldeisers volledig zou betalen of dat de schulde-
naar zelf nog met nieuw élan zijn bedrijf nieuw leven zou kunnen inblazen. Waar
de kans op benadeling niet voldoende is voor het aannemen van de wetenschap
van benadeling, lijkt het andere uiterste – in de zin dat absolute zekerheid dient te
bestaan dat benadeling zal volgen – ook geen hanteerbaar criterium op te leveren
en is dit ook niet vereist.104

Het oordeel van de Hoge Raad in het UPC-arrest geeft meer duidelijkheid. De
Hoge Raad oordeelde als volgt:

‘Bij de beoordeling van het onderdeel moet worden vooropgesteld dat het bij
benadeling in de zin van 3:45 BW gaat om daadwerkelijke benadeling. Van
onrechtmatig handelen kan te dezer zake slechts sprake zijn indien met een
redelijke mate van waarschijnlijkheid was te voorzien dat de schuldeisers
benadeeld zouden worden.’105

Verschillende schrijvers106 en A-G Strikwerda in zijn conclusie voor HR Van
Dooren q.q./ABN AMRO III,107 zoeken aansluiting bij het criterium geformuleerd
in het UPC-arrest108 voor een verdere invulling van het criterium wetenschap van

104 Zie in deze zin ook A-G Strikwerda in zijn conclusie voor HR Van Dooren q.q./ABN AMRO III (HR 22 decem-
ber 2009, LJN: BI8493, Hoge Raad, 08/02255), in nr. 29: ‘Dit betekent niet dat bij betrokkenen zekerheid moet
hebben bestaan omtrent de benadeling.’

105 HR 26 augustus 2003, JOR 2003/211, m.nt. J.J. van Hees.
106 Zie F.P. van Koppen in zijn noot onder HR 8 juli 2005 (Van Dooren q.q./ABN AMRO II), TvI 2005, p. 195, A.

van Hees, aantekening 5 bij art. 42 Fw, in: Losbladige Faillissementswet, L.J. van Eeghen, Het schemergebied
vóór faillissement (diss. Tilburg), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2006, p. 161, Van Dijck, De
Faillissementspauliana, revisie van een relict, p. 71, die overigens kritisch is ten aanzien van deze benadering
en Wessels, Gevolgen van faillietverklaring (2), p. 83-85. Faber lijkt niet van een rechtstreekse toepassing uit
te gaan in zijn noot onder Hof ’s-Gravenhage 6 februari 2007, JOR 2007/103 (Citibank/KPN).

107 Zie A-G Strikwerda in zijn conclusie voor HR Van Dooren q.q./ABN AMRO III (HR 22 december 2009, LJN:
BI8493, Hoge Raad, 08/02255) in nr. 30: ‘Zowel bij de algemene pauliana als de failissementspauliana fun-
geert het vereiste van wetenschap van benadeling als maatstaf voor de beoordeling van de betamelijkheid van
het gedrag van de bij de rechtshandeling betrokkenen: hun handelwijze wordt als onbetamelijk (paulianeus)
aangemerkt wanneer in de omstandigheden van het concrete geval met een redelijke mate van waarschijnlijk-
heid was te voorzien dat de schuldeisers daardoor benadeeld zouden worden en betrokkenen zich dus van hun
handelwijze hadden behoren te onthouden.’

108 Er dienen twee kanttekeningen gemaakt te worden bij de mogelijke toepasbaarheid van het criterium als gefor-
muleerd door de Hoge Raad in het UPC-arrest op gevallen onder artikel 42 Fw. De Hoge Raad spreekt in de
tweede zin van het citaat over onrechtmatig handelen en niet over paulianeus handelen. De vraag is dus of 
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benadeling.109 In zijn conclusie voor het arrest HR Van Emden q.q./Rabo110 lijkt
A-G Huydecoper een zekere aanscherping voor te staan, waar hij meent dat de
gevolgen met een ‘aanzienlijke’ mate van waarschijnlijkheid te verwachten moe-
ten zijn geweest.111 Het criterium van een ‘aanzienlijke mate van waarschijnlijk-
heid’ verhoudt zich mijns inziens ook beter met het uitgangspunt van de Hoge
Raad dat een kans op benadeling niet voldoende is.

4.2.1.3.2 Het belang van ‘faillissementsdreiging’
Een complicerende factor ten aanzien van de wetenschap van benadeling is dat
deze ziet op de benadeling van schuldeisers. Van benadeling van schuldeisers zal
slechts sprake zijn indien de schuldenaar niet al zijn schuldeisers volledig kan vol-
doen; dat dus sprake is van faillissement of een andere vorm van verhaalsuitoefe-
ning waarbij schuldeisers niet allen volledig voldaan kunnen worden. Men kan
dan ook slechts voorzien dat schuldeisers benadeeld zullen worden door een han-
deling met hun schuldenaar indien men in zekere mate voorziet dat zich een situ-
atie zal voordoen waarin de schuldeisers niet volledig voldaan kunnen worden.112

Dit onderzoek is beperkt tot de werking van de faillissementspauliana in artikel 42
tot en met 51 Fw. In deze gevallen is altijd sprake van een faillissement omdat men
anders niet aan deze artikelen toekomt. Hierna zal dan ook steeds kortweg gespro-
ken worden over de bekendheid van partijen met het naderende faillissement en
niet steeds worden toegevoegd dat het ook kan gaan om de meer algemene voor-
zienbaarheid van een situatie waarin niet alle schuldeisers volledig voldaan kun-
nen worden.113

Een ‘subvraag’ ten aanzien van de wetenschap van benadeling is dan ook of en, zo
ja, in hoeverre voor partijen ten tijde van het verrichten van de rechtshandeling
duidelijk had moeten zijn dat het faillissement dat is ingetreden dreigde of zou
volgen.114 De Hoge Raad beantwoordde deze subvraag geruime tijd slechts in

de Hoge Raad een criterium wil ‘vooropstellen’ voor de pauliana of voor de aansprakelijkheid uit hoofde van
onrechtmatige daad, of mogelijk de normen van de pauliana en onrechtmatige daad op subtiele wijze naar
elkaar toe wil trekken. De tweede kanttekening is dat het UPC-arrest ziet op de BW-pauliana en niet op de fail-
lissementspauliana.

109 De aangehaalde overweging van de Hoge Raad geeft geen antwoord op de ‘subvraag’ (zie hierna) naar de waar-
schijnlijkheid en voorzienbaarheid van faillissement van de schuldenaar.

110 HR 2 februari 2007, JOR 2007/102 (Van Emden q.q./Rabo).
111 Conclusie A-G Huydecoper bij HR 2 februari 2007, JOR 2007/102 onder 14.b.3: ‘Daarom mag de eis gesteld

worden dat betrokkenen “wetenschap” hebben van de bedoelde gevolgen, en dat die gevolgen niet slechts
potentieel zijn, maar “werkelijk” (dat betekent, volgens mij, in dit verband: met een aanzienlijke mate van
waarschijnlijkheid te verwachten).’

112 Zie over de nuancering J.J. van Hees, ‘De wetenschap van de pauliana’, in: S.C.J.J. Kortmann e.a. (red.), 10 jaar
<<JOR>> alsnog geannoteerd, p. 142-148.

113 Ook staat hier niet aan in de weg dat artikel 3:45 BW ook spreekt over de wetenschap van benadeling van
schuldeisers en dat deze wetenschap dus kan worden aangenomen buiten faillissement. Wil men voor artikel
3:45 BW de wetenschap van benadeling kunnen aannemen, dan dienen partijen ook in zekere mate hebben
voorzien dat er een situatie zou ontstaan waarin er onvoldoende is om alle schuldeisers te voldoen. In die zin
is de faillietverklaring bovenal een bevestiging dat zich een situatie voordoet waarin de schuldenaar niet in staat
is zijn opeisbare schulden te voldoen. Buiten faillissement is dit voor de schuldeiser moeilijker aan te tonen.

114 Zie hierover ten aanzien van de pauliana als algemeen principe van insolventierecht, McBryde en Flessner
(W.W. McBryde en A. Flessner, ‘Principles of European Insolvency Law and General Commentary’, in: W.W.
McBryde, A. Flessner and S.C.J.J. Kortmann (red.), Principles of European Insolvency Law, Deventer: Kluwer
Legal 2003, p. 54): ‘Most, if not all, of the actions would be unchallengeable if they took place apart from 
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negatieve bewoordingen. In het arrest Bakker q.q./Katko verwierp de Hoge Raad
een middel dat betoogde dat faillissement niet voorzien hoefde te worden. De
Hoge Raad oordeelde dat het aangevoerde middel ervan uitgaat, dat:

‘wetenschap van benadeling had moeten zijn aangenomen, omdat Kats
Panelen en Katko bij het aangaan van de koopoverkomst en ten tijde van de
verrekening wisten of hadden moeten weten dat, indien een faillissement zou
volgen, vastgesteld zou worden dat de overige crediteuren in hun verhaalsmo-
gelijkheden zijn benadeeld, waarbij niet relevant is of onzeker was of Kats
Panelen failliet zou gaan. Deze gedachtegang kan niet als juist worden aan-
vaard, aangezien aldus voor het slagen van een beroep op de pauliana de
wetenschap dat een kans op benadeling bestaat voldoende zou zijn (vgl. HR 1
oktober 1993, NJ 1994, 257).’115

Verschillende schrijvers poogden de negatieve bewoordingen van de Hoge Raad
in het arrest Bakker q.q./Katko in positieve bewoordingen te vertalen.116 Van
Schilfgaarde meende dat voor het inroepen van de pauliana vereist was ‘dat
schuldeiser en schuldenaar wisten of behoorden te weten dat een faillissement
dreigde, of in kanstermen: dat er een aanmerkelijke kans was dat een faillissement
zou volgen’.117 Wibier was van mening dat uit het arrest volgde dat vereist is ‘de
wetenschap van een op handen zijnde insolventie’.118 Ten aanzien van het vernie-
tigen van de verstrekking van zekerheden, schreef Van den Heuvel dat van weten-
schap van benadeling slechts sprake kon zijn indien de zekerheidsrechten werden
gevestigd in de periode wanneer het faillissement of de betalingsonmacht van de
schuldenaar was te verwachten.119 J.J. van Hees ging van de verschillende schrij-
vers het verst door te menen dat vereist zou zijn dat partijen wisten of behoorden
te weten dat een faillissement zou volgen. J.J. van Hees schreef:

‘Om deze redenen ben ik geneigd om ook bij de beantwoording van de tweede
deelvraag aan te nemen dat noodzakelijk is dat blijkt dat partijen wisten of
behoorden te weten dat de schuldeisers daadwerkelijk minder zouden ontvan-
gen, met andere woorden dat een faillissement (of andere vorm van verhaals-
uitoefening) zou volgen.’120

any prospect of insolvency of the debtor. It is the insolvency or the possibility of insolvency, which explains what
was done, or gives rise to suspicion. Therefore, the challengeability of the transaction may be linked to proof
of insolvency at the time of the transaction, or knowledge of the insolvency by the other party, or presumption
may arise from the timing of the transaction within a period prior to the opening of an insolvency proceeding.’

115 HR 17 november 2000, NJ 2001, 272 (Bakker q.q./Katko), m.nt. PvS.
116 Zie voor een uitgebreide inventarisatie van de verschillende standpunten in de literatuur, Wessels, Gevolgen van

faillietverklaring (2), p. 73-76.
117 Van Schilfgaarde in zijn noot onder HR 17 november 2000, NJ 2001, 272 (Bakker q.q./Katko).
118 R.M. Wibier, ‘De centrale plaats van de wetenschap in de pauliana’, WPNR 2003/6548, p. 732.
119 Zie N.W.M. van den Heuvel, Zekerheid en Voorrang (diss. Tilburg), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers

2004, p. 44.
120 J.J. van Hees, De wetenschap van de pauliana, p. 148.
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De negatieve bewoordingen van de Hoge Raad waren m.i.121 niet in eenduidige,
voor alle benadelende rechtshandelingen geldende, positieve bewoordingen te
vangen. Zo ook Faber, die meende dat pogingen om de grens tussen wetenschap
van daadwerkelijke benadeling en de kans op benadeling scherper te trekken,
gedoemd waren te mislukken. Faber ging echter verder door te stellen dat eventu-
ele wetenschap van partijen omtrent het naderende faillissement weliswaar ‘rele-
vant is, maar niet vereist’. Hij stelde dat het enige criterium dat in dit verband rele-
vant was, het criterium van artikel 42 Fw was dat partijen wisten of behoorden te
weten dat van de bestreden rechtshandeling benadeling van schuldeisers het
gevolg zou zijn.122

Ten aanzien van de vereiste wetenschap van benadeling kon dus geconstateerd
worden dat hier veel onduidelijkheid over bestond. Het leidende arrest was gerui-
me tijd het arrest HR Bakker q.q./Katko, waarin de Hoge Raad zich slechts in
negatieve bewoordingen uitliet. De regel die hieruit volgde was dat het onvol-
doende was voor een geslaagd beroep op de pauliana ten aanzien van onverplich-
te rechtshandelingen, dat er een kans op benadeling bestond. In het recente arrest
HR Van Dooren q.q./ABN AMRO III, heeft de Hoge Raad zich voor het eerst in
positieve bewoordingen uitgelaten over de vraag in hoeverre voor de wetenschap
van benadeling tevens vereist is dat in zekere mate het faillissement te voorzien
moet zijn geweest. De Hoge Raad oordeelde hier als volgt:

‘3.7 Onderdeel 3.1 stelt aan de orde de reikwijdte van het begrip weten of
behoren te weten dat benadeling van schuldeisers het gevolg van de rechts-
handeling zal zijn als bedoeld in art. 42 F. Het onderdeel gaat kennelijk – en
terecht – ervan uit dat van wetenschap van benadeling in vorenbedoelde zin
sprake is indien ten tijde van de handeling het faillissement en een tekort daar-
in met een redelijke mate van waarschijnlijkheid waren te voorzien voor zowel
de schuldenaar als degene met of jegens wie de schuldenaar de rechtshande-
ling verrichtte. (…).

3.8 Het hiervoor in 3.7 beschreven uitgangspunt brengt mee dat de faillisse-
mentscurator die op de voet van art. 42 F. een rechtshandeling vernietigt in
beginsel de bewijslast draagt van feiten en omstandigheden die meebrengen
dat het faillissement en een tekort daarin met een redelijke mate van waar-
schijnlijkheid waren te voorzien voor de schuldenaar en degene met of jegens
wie hij de rechtshandeling verrichtte.’

121 Zie in deze zin R.J. de Weijs, ‘Naar een flexibele benadering van de wetenschap van benadeling’, WPNR
2007/6726, p. 848-857.

122 Faber, Verrekening, p. 328.
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Hoewel de Hoge Raad hiermee nu in positieve bewoordingen heeft aangegeven
dat een zekere wetenschap ten aanzien van een naderend faillissement vereist is,123

geeft ook dit arrest nog maar weinig houvast. De Hoge Raad stelt als vereiste dat
‘het faillissement met een redelijke mate van waarschijnlijkheid was te voor-
zien’.124 Onder welke omstandigheden en onder welke voorwaarden, welke mate
van waarschijnlijkheid redelijk is, wordt verder niet aangegeven. Redelijkheid ver-
onderstelt een verhouding tot iets anders, althans dient tegen de achtergrond van
een bepaalde context te worden ingevuld. De vraag wat dat andere is, of binnen
welke context de redelijkheid op welke manier dient te worden ingevuld, blijft
onbeantwoord. Hoewel het oordeel van de Hoge Raad wel enige sturing lijkt te

123 De bewoordingen van de Hoge Raad zijn niet geheel helder en naar alle waarschijnlijkheid onvolledig. Wat in
deze paragraaf als subvraag van de meeromvattende vraag naar wetenschap van benadeling wordt beschouwd
(waarbij de subvraag de voorzienbaarheid van het faillissement is), krijgt in de bewoordingen van de Hoge
Raad te veel gewicht en vervangt zelfs de meeromvattende vraag. De Hoge Raad stelt immers niet slechts dat
een zekere mate van voorzienbaarheid van het faillissement vereist is, maar dat ‘indien ten tijde van de hande-
ling het faillissement en een tekort daarin met een redelijke mate van waarschijnlijkheid waren te voorzien voor
zowel de schuldenaar als degene met of jegens wie de schuldenaar de rechtshandeling verrichtte’ van weten-
schap van benadeling sprake is. Indien men dit oordeel letterlijk zou interpreteren, dan wordt de vraag naar de
wetenschap van benadeling teruggebracht naar de vraag naar de voorzienbaarheid van het faillissement. Nu zou
men nog kunnen oordelen dat de Hoge Raad geen algemeen oordeel heeft willen geven, maar slechts in hoe-
verre het faillissement voorzien diende te zijn geweest indien het gaat om de handeling van zekerheidver-
schaffing (al dan niet enkel voor aanvullend krediet). Een argument daarvoor is dat de Hoge Raad spreekt over
‘de handeling’. Uit r.o. 3.8 blijkt echter duidelijk dat de Hoge Raad wel degelijk een algemeen oordeel heeft
willen geven. Dat het oordeel van de Hoge Raad in algemene bewoordingen een einde heeft willen maken aan
de in de literatuur gegroeide controverse omtrent de vraag in hoeverre in het algemeen het faillissement voor-
zien dient te zijn geweest, wordt ook inzichtelijk indien men de noot van Faber bij het derde Hof-arrest inzake
Van Dooren q.q./ABN AMRO leest. Hij schrijft: ‘Een groot deel van het eindarrest van het hof betreft waar-
deringen van feitelijke aard, waaraan ik hier voorbijga. Het gaat mij om het in het eindarrest door het hof
geformuleerde “tweeledige criterium” ter zake van wetenschap van benadeling (zie het eindarrest van 20
februari 2008, r.o. 4, waarop wordt voortgebouwd in r.o. 6, 7, 8, 10, 12 en 13). Het hof overweegt dat tussen
partijen niet in debat is en dat ook overigens niet aan twijfel onderhevig is dat de in art. 42 Fw bedoelde weten-
schap van benadeling met zich brengt dat partijen niet alleen moeten hebben geweten of behoren te weten dat
door de bestreden rechtshandeling het voor de andere schuldeisers van Hendriks Beheer voor verhaal beschik-
bare vermogen zou verminderen, maar ook dat er een faillissement dreigde en dat er alsdan een tekort zou blij-
ken te bestaan. Of dit “tweeledige criterium” tussen partijen niet in debat was, zoals het hof stelt, kan ik op
basis van de mij bekende stukken niet beoordelen, maar het komt mij niet erg waarschijnlijk voor dat partijen
zelf van het door het hof geformuleerde “tweeledige criterium” zijn uitgegaan. Wat daarvan echter ook zij, hoe
het hof erbij komt dat het genoemde “tweeledige criterium” niet aan twijfel onderhevig zou zijn, is voor mij
een raadsel. Die twijfel rijst toch al bij lezing van art. 42 Fw, waarin een dergelijk “tweeledig criterium” niet
voorkomt? (…) Het enige criterium dat in dit verband relevant is, is dat van art. 42 Fw: wisten partijen, of
behoorden zij te weten, dat van de bestreden rechtshandeling benadeling van schuldeisers het gevolg zou zijn.
Eventuele wetenschap van partijen omtrent het naderende faillissement is weliswaar relevant, maar is niet ver-
eist, noch voldoende om wetenschap van benadeling als hiervóór bedoeld, aanwezig te achten.’ Problematisch
aan de letterlijke bewoordingen van de Hoge Raad is dat deze niet alleen duidelijk maken dat (anders dan Faber
betoogde) het faillissement van de schuldenaar in zekere mate te voorzien moet zijn geweest, maar dat deze
bewoordingen de wetenschap van partijen omtrent het naderende faillissement meteen tot een voldoende voor-
waarde verheffen. Zo dient het arrest van de Hoge Raad echter niet gelezen te worden. In een dergelijke lezing
zou bij een ruil door de schuldenaar van een Mercedes met een marktwaarde van  30.000 tegen een BMW met
een marktwaarde van  30.000, terwijl het faillissement en een tekort daarin met een redelijke mate van waar-
schijnlijkheid waren te voorzien, bij partijen de wetenschap van benadeling moeten worden aangenomen. Het
oordeel van de Hoge Raad dient dan ook niet letterlijk te worden gelezen, maar slechts in die zin dat het een
antwoord geeft op de subvraag in hoeverre partijen het faillissement van de schuldenaar moeten hebben voor-
zien. Het arrest van de Hoge Raad zal hier ook steeds op deze wijze geïnterpreteerd worden.

124 De toevoeging van de Hoge Raad dat niet enkel het faillissement te voorzien moet zijn geweest, maar ook een
tekort daarin, wordt verder buiten beschouwing gelaten, omdat faillissementen waarin geen tekort is, zich
slechts bij hoge uitzondering voordoen. 

Hoofdstuk 4 249



geven, blijft de toets in wezen onbepaald en biedt deze dus veel ruimte voor nade-
re invulling. In § 4.2.1.4 zal uiteengezet worden hoe naar mijn idee bij het bepa-
len van de wetenschap van benadeling en bij het beoordelen of en wanneer ‘met
een redelijke mate’ van waarschijnlijkheid het faillissement van de schuldenaar te
voorzien was, een onderscheid gemaakt moet worden naar de i) aard van de
rechtshandeling en ii) de gevolgen van een geslaagd beroep op de pauliana voor
de wederpartij.

4.2.1.3.3 Bewijsvermoedens inzake wetenschap van benadeling
In de gevallen omschreven in artikel 43 Fw wordt de wetenschap van benadeling
aan beide zijden vermoed aanwezig te zijn geweest. Artikel 43 Fw voorziet in de
omkering van bewijslast in drie categorieën waarbij voor alle gevallen geldt dat
het onverplichte rechtshandelingen moet betreffen die binnen een jaar voor het
faillissement zijn verricht. Artikel 43 lid 1 sub 1° Fw voorziet in een omkering van
de bewijslast voor overeenkomsten waarbij de waarde van de verbintenis aan de
zijde van de schuldenaar aanmerkelijk die der verbintenis aan de andere zijde
overtreft. Artikel 43 lid 1 sub 2° Fw voorziet in deze omkering voor zekerheids-
telling voor of betalingen van een niet opeisbare schuld. Artikel 43 lid 1 sub 3° tot
en met 6° Fw bepaalt ten slotte dat de bewijslast wordt omgekeerd ter zake van
rechtshandelingen met bepaalde aan de schuldenaar gerelateerde personen (lid 2
tot en met 5 bevatten daarbij een nadere invulling van wie als gerelateerde perso-
nen hebben te gelden). Artikel 43 Fw bevat een bewijsvermoeden. Indien de cura-
tor zich met succes op artikel 43 Fw beroept, kan de wederpartij trachten tegen-
bewijs te leveren.

De achtergrond van de bewijsvermoedens is het verdachte karakter van de rechts-
handeling, ofwel vanwege de aard van de rechtshandeling ofwel vanwege de per-
soon van de wederpartij, mede tegen de achtergrond van het tijdstip waarop de
rechtshandeling heeft plaatsgevonden.125

Onjuist is, naar ik meen, de opvatting van Van Koppen dat artikel 43 lid 1 sub 2°
Fw, dat voorziet in de omkering voor zekerheidstelling voor of betalingen van een
niet opeisbare schuld, ook van toepassing is als de bank vers krediet verstrekt en
daarvoor zekerheden verkrijgt.126 Artikel 43 lid 1 sub 2° Fw ziet m.i. op reeds
bestaande maar nog niet opeisbare schulden waar later onverplicht nog zekerheid
voor wordt gegeven.127 Eveneens onjuist in dat verband acht ik het arrest van het
Hof Leeuwarden inzake Van Dooren q.q./ABN AMRO, waarin het hof kennelijk
ook het bewijsvermoeden van toepassing acht indien de zekerheid enkel wordt

125 Zie MvT bij artikel 43, Van der Feltz, Geschiedenis van de Wet op het faillissement en de surséance van be-
taling, p. 442 en 443.

126 HR 8 juli 2005 (Van Dooren q.q./ABN AMRO II), m.nt. F.P. van Koppen, TvI 2005, 43, p. 196.
127 Zie in dezelfde zin kritisch t.a.v. het betoog van Van Koppen, A.J. Verdaas, ‘Reactie op de bespreking van het

arrest Van Dooren q.q./ABN AMRO door F.P. van Koppen, TvI 2005, 43’, TvI 2006, 6, p. 36.
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verschaft voor nieuw krediet.128 Blijkens de parlementaire geschiedenis zien de
bewijsvermoedens op rechtshandelingen met een verdacht karakter. Daarvan is bij
het verschaffen van zekerheden tegen nieuw krediet geen sprake. De Hoge Raad
kwam uiteindelijk in het arrest Van Dooren q.q./ABN AMRO III niet toe aan de
vraag of artikel 43 lid 1 sub 2° Fw ook van toepassing is indien enkel zekerheden
voor nieuw krediet worden gevestigd. In rechte stond namelijk vast, aldus de Hoge
Raad, dat de zekerheden niet alleen voor het nieuwe maar ook voor het oude kre-
diet waren gevestigd. De Hoge Raad oordeelde als volgt:

‘3.6 De onderdelen 2.2 - 2.5 steunen op de opvatting dat het in art. 43 lid 1,
aanhef en onder 2º, F. geregelde wettelijke vermoeden van wetenschap van
benadeling niet geldt indien het gaat om rechtshandelingen ter zekerheidstel-
ling voor toekomstige schulden. De bank mist belang bij deze onderdelen nu
het hof ervan is uitgegaan dat [A] Beheer zich verplichtte tot het stellen van
nieuwe zekerheden voor zowel bestaande als toekomstige schulden. De onder-
delen kunnen derhalve niet tot cassatie leiden.’129

De literatuur omtrent de vraag hoe het tegenbewijs tegen een bewijsvermoeden
geleverd kan worden en aan welke eisen dit moet voldoen, is zeer beperkt. Zonder
hier verder veel aandacht aan te geven, volstaat men in de regel met een algeme-
ne opmerking dat het vereiste tegenbewijs moeilijk te leveren is.130 Hieronder in 
§ 4.2.1.4 zal verder uitwerking gegeven worden aan de vraag welke eisen aan het
te leveren tegenbewijs gesteld dienen te worden in de gevallen waarin een bewijs-
vermoeden van artikel 43 Fw van toepassing is.

4.2.1.4 Naar een flexibele benadering van de wetenschap van benadeling
De benadering waarin één voor alle paulianagevallen toepasselijk positief gefor-
muleerd criterium wordt gezocht, creëert een punt in de tijd voorafgaand aan het
faillissement waarvoor alles geoorloofd is en waarna benadelende rechtshandelin-
gen pas onder omstandigheden vernietigbaar worden.131 Deze benaderingen zoe-
ken immers naar een bepaalde toestand van de schuldenaar ten aanzien waarvan
gezegd kan worden dat vanaf dat moment duidelijk was dat diens faillissement ‘te

128 Hof Leeuwarden 28 februari 2007, JOR 2008/141. Zie ook de terecht kritische noot van Faber: ‘Alleen bij de
(onverplichte) zekerheidstelling voor “oud” geld (of voor “toekomstig” geld) is er mijns inziens grond voor het
aannemen van het hiervóór bedoelde vermoeden van wetenschap van benadeling. Het Hof Leeuwarden wil van
een onderscheid tussen zekerheidstelling voor oud geld respectievelijk nieuw geld niet weten (zie het tussenar-
rest van 28 februari 2007, r.o. 16 en 17). Het hof legt in dit verband een link tussen de maatschappelijke zorg-
plicht van de bank en het ook in een geval van zekerheidstelling voor nieuw geld gerechtvaardigd zijn van de
toepassing van art. 43 lid 1, aanhef en onder 2°, Fw. Mijns inziens is de betreffende overweging van het hof
nogal vergezocht en is de uitkomst ongewenst.’

129 HR 22 december 2009, LJN: BI8493, Hoge Raad, 08/02255 (Van Dooren q.q./ABN AMRO III).
130 Zie Wessels, Gevolgen van faillietverklaring (2), p. 106 met verwijzingen.
131 Ik spreek hierbij niet over handelingen die zelfstandig en geheel de insolventie van de schuldenaar veroorza-

ken, maar over handelingen die de uiteindelijke insolventie van de schuldenaar vergroten. Rechtshandelingen
waarbij een schuldenaar zijn gehele actief van de hand doet en met die handeling zijn insolventie bewerkstel-
ligt terwijl de wederpartij dit wist, zullen onder elke benadering de vereiste wetenschap van benadeling ople-
veren ongeacht de financiële gezondheid van de schuldenaar ten tijde van die handeling.
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verwachten was’ (Van de Heuvel) of mogelijk zelfs dat betrokkenen ‘wisten dat
het faillissement zou volgen’ (J.J. van Hees). Het creëren van een dergelijk punt in
de tijd is mijns inziens ongewenst omdat het onvoldoende recht doet aan het gege-
ven dat de pauliana in artikel 42 Fw op zeer veel verschillende rechtshandelingen
ziet. De verkoop van een goed ver onder de marktwaarde aan een familielid is een
geheel ander geval dan een nieuwe financier die geld verstrekt tegen zekerheden
in het kader van een serieuze herstructurering. De verschillende gevallen vragen
andere beoordelingscriteria.

Het creëren van een punt in de tijd dat voor alle gevallen zou moeten gelden, leidt
er verder makkelijk toe dat de lat voor de curator in veel paulianagevallen te hoog
wordt gelegd. Een pleidooi om in bepaalde gevallen een ruime mogelijkheid van
vernietiging toe te staan doordat men niet al te strenge eisen aan de voorzienbaar-
heid van het faillissement stelt, stuit namelijk op verzet omdat hiermee de moge-
lijkheden voor het te goeder trouw reorganiseren van ondernemingen in het
gedrang zouden komen.132 Het argument is dan dat de pauliana slechts in uitzon-
deringsgevallen moet kunnen worden ingeroepen omdat anders banken die zich te
goeder trouw aan een herstructurering zouden wagen, hier in de toekomst wel eens
van af zouden kunnen zien. Deze redenering snijdt echter alleen hout wanneer
men aanneemt dat voor alle verschillende paulianagevallen in dezelfde mate het
faillissement van de schuldenaar voorzien diende te worden.

Bij het nader invullen van de vereiste wetenschap van benadeling dient men zich
niet blind te staren op de vraag in hoeverre in abstracto het naderende faillisse-
ment van de schuldenaar duidelijk was. De wetenschap van benadeling wordt uit-
eindelijk ingevuld door zowel de aard en de inhoud van de rechtshandeling als de
mate waarin ten tijde van de rechtshandeling het faillissement van de schuldenaar
te voorzien was. Door hiermee rekening te houden hanteert men een flexibele
benadering. Het leidende argument bij deze flexibele benadering is dat hoe dui-
delijker is dat een rechtshandeling in geval van faillissement benadelend zal zijn
voor de schuldeisers, hoe minder hoge eisen men dient te stellen aan de weten-
schap van de wederpartij dat faillissement van de schuldenaar ook daadwerkelijk
zal volgen. Het argument werkt ook de andere kant op. Indien minder duidelijk is
dat de rechtshandeling in geval van faillissement benadelend zal uitwerken, is in
hogere mate vereist dat partijen wisten dat faillissement zou volgen.

In principe133 is dus vereist dat de wederpartij op z’n minst bekend is met tekenen
van een naderend faillissement. Wat echter onvoldoende recht doet aan de paulia-
na is een toets die één punt in tijd creëert waarvoor alles is toegestaan en waarna

132 Zie in deze zin bijvoorbeeld B. Wessels, ‘Actio Pauliana en wetenschap van benadeling: drie voorstellen tot ver-
betering’, Vermogensrechtelijke Annotaties 2007, 2, p. 55-78: ‘De uitwerking in de praktijk is natuurlijk duide-
lijk. Hoe ruimer de eis van wetenschap wordt gesteld, des te eerder zullen bonafide wederpartijen terug-
schrikken behulpzaam te zijn bij het financieel gezond maken van de debiteur.’

133 Zoals hieronder in § 4.2.1.4.6 uiteengezet zal worden dient er een uitzondering gemaakt te worden voor ‘over
het graf-rechtshandelingen’.
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pas benadelende onverplichte rechtshandelingen vernietigbaar worden. Met deze
flexibele benadering wordt dan ook, anders dan Van Koppen en Abendroth
menen,134 niet betoogd dat een enkele bekendheid met tekenen van een naderend
faillissement altijd voldoende zal zijn om een benadelende rechtshandeling ver-
nietigbaar te laten zijn. Binnen een meer flexibele benadering past het juist dat
rechtshandelingen te identificeren zijn waar lichtere eisen aan de voorzienbaar-
heid van het faillissement gesteld worden en andere gevallen waarin zwaardere
eisen gesteld worden.

In hoeverre de Hoge Raad nu ook een flexibele benadering als hier bepleit aan-
hangt is niet duidelijk. Hierboven is in § 4.2.1.3 reeds ingegaan op de mate van
voorzienbaarheid van het faillissement die de Hoge Raad vergt voor het aannemen
van wetenschap van benadeling. In HR Van Dooren q.q./ABN AMRO III heeft de
Hoge Raad geoordeeld dat vereist is dat ‘het faillissement met een redelijke mate
van waarschijnlijkheid was te voorzien’. Opvallend is dat de Hoge Raad niet een
eenduidig absoluut criterium formuleert, maar veel meer een open criterium door
te spreken van een ‘redelijke mate’. Hiervoor is reeds aangegeven dat ‘in redelij-
ke mate’ een verhouding tot iets anders veronderstelt, dan wel een weging van
voorzienbaarheid van het faillissement met andere omstandigheden. De Hoge
Raad biedt echter geen nadere criteria, zodat een nadere interpretatie en invulling
geboden is.

In zijn conclusie voor HR Van Emden q.q./Rabo brengt ook A-G Huydecoper voor
de invulling van de wetenschap van benadeling een verband aan tussen de voor-
zienbaarheid van insolventie enerzijds en de aard van de rechtshandeling en ande-
re omstandigheden anderzijds. Zo stelt hij het volgende: 

‘Zoals al even aangestipt, bestaat er enig meningsverschil over de vraag, hoe
groot de kans op benadeling van crediteuren moet zijn om een transactie als
“paulianeus” te kunnen aanmerken. In het licht van het hiervóór besprokene
zal duidelijk zijn hoe ik daarover denk: beslissend is of de transactie er in wer-
kelijkheid toe strekte, crediteuren op onbetamelijke wijze te benadelen (veelal
natuurlijk ten voordele van de handelende partijen of één daarvan). Naarmate
de kans op een “slechte afloop” groter is (en dat de betrokkenen ook duidelijk
moest zijn) is allicht eerder aannemelijk dat wat partijen beoogden, inderdaad
onbetamelijke benadeling was en niets méér. Daarbij kan ook de onderlinge
relatie van partijen (naast andere omstandigheden) een rol spelen: gaat het
bijvoorbeeld om een transactie tussen echtgenoten, waaraan de uitgesproken

134 Anders dan Abendroth (Herfinanciering van noodlijdende ondernemingen, p. 56) en Van Koppen (‘Overzicht
van literatuur en tijdschriften over de periode januari-juni 2006’, TvI 2006, p. 179) menen, heb ik in mijn eer-
dere bijdragen (De Weijs, ‘Overwaardearrangementen, de actio pauliana en de verdeling van zure vruchten’, p.
82-88 en ‘Pauliana en onrechtmatige daad: Wederzijdse gevangenen?’, WPNR 2006/6686, p. 761-770) niet wil-
len betogen dat bekendheid met tekenen van een nader faillissement een voldoende voorwaarde zou zijn voor
het aannemen van de wetenschap van benadeling, maar slechts dat dit in principe een noodzakelijke voor-
waarde is.
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bedoeling ten grondslag ligt om verhaal voor één crediteur (de fiscus) te ver-
ijdelen of bemoeilijken, dan lijkt mij aannemelijk dat ook bij een (beduidend)
minder dan 100%-ige kans dat de desbetreffende crediteur uiteindelijk geen
verhaal zal kunnen vinden, toch de onbetamelijkheid (lees kennelijk daarmee
ook: wetenschap van benadeling, RdW). die volgens mij voor het “paulia-
neus” handelen beslissend is, mag worden aangenomen.’135

Ook A-G Strikwerda lijkt in zijn conclusie voor HR Van Dooren q.q./ABN AMRO
III ervan uit te gaan dat afhankelijk van de context de redelijke mate van waar-
schijnlijkheid136 een andere invulling kan krijgen.137

Ook Wessels lijkt voor een meer flexibele benadering te kiezen. Hij pleit voor een
– zoals hij dit noemt – elastische benadering. Hij omschrijft de door hem voorge-
stane elastische benadering als volgt:

‘Zelf meen ik dat gezocht moet worden naar een oorzakelijkheidsverband dat
loopt via de band van “weten” respectievelijk “behoren te weten” dat bena-
deling van de rechtshandeling “het gevolg zou zijn”. In deze elastische bena-
dering zullen meerdere gezichtspunten een rol kunnen spelen, waaronder de al
dan niet onverbrekelijkheid van de (niet afzonderlijk te beschouwen) rechts-
handelingen, de inhoud en de strekking van de gehele transactie gezien als één
geheel, de vraag wat uiteindelijk als saldo het gevolg is, alsook wat deze par-
tijen weten en behoorden te weten, mede gemeten hun ervaring en voorkennis,
en de tijd die er tussen de verschillende acties (“rechtshandelingen”) ver-
loopt.’138

Niet geheel duidelijk is hoe Wessels onder deze benadering de verhouding tussen
wetenschap en de andere vereisten onder de pauliana ziet. Met name niet of hij een
flexibele interpretatie van wetenschap, causaal verband en gevolgen van rechts-
handeling (en mogelijk de uiteindelijke gevolgen van een vernietiging) voorstaat
of de flexibele benadering geheel wenst te plaatsen in de wetenschap. Het citaat
hierboven lijkt erop te duiden dat Wessels meer algemeen een elastische benade-

135 A-G Huydecoper in zijn conclusie voor HR 2 februari 2007, JOR 2007/102 (Van Emden q.q./Rabo). Zie ver-
der over de verhouding tussen ‘onbetamelijk gedrag’ en de invulling van de wetenschap van benadeling hier-
onder § 4.4.

136 Opvallend is dat A-G Strikwerda ‘de redelijke mate van waarschijnlijkheid’ betrekt op de gehele wetenschap,
en daarmee de vraag stelt of ‘in de omstandigheden van het concrete geval met een redelijke mate van waar-
schijnlijkheid was te voorzien dat schuldeisers daardoor benadeeld zouden worden’, en de Hoge Raad ‘de rede-
lijke mate van waarschijnlijkheid in HR Van Dooren q.q./ABN AMRO III slechts betrekt op de subvraag naar
de faillissementsdreiging’ en de vraag stelt ‘in hoeverre het faillissement met een redelijke mate van waar-
schijnlijkheid te voorzien was.’

137 Zie conclusie A-G Strikwerda bij HR Van Dooren q.q./ABN AMRO III onder 34: ‘Daaruit volgt dat in de
onderhavige context (vet toegevoegd, RdW) de pauliana reeds kan worden ingezet wanneer met een redelijke
mate van waarschijnlijkheid had kunnen worden voorzien dat de reddingsoperatie niet tot succes had kunnen
leiden, en niet eerst wanneer de bank beschikte over dwingende aanwijzingen dat de onderneming ondanks de
reddingoperatie zou failleren.’

138 Wessels, Gevolgen van faillietverklaring (2), p. 35.
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ring voorstaat. Het criterium weten of behoren te weten biedt m.i. echter reeds
aanzienlijke ruimte om verschillende gevallen te beoordelen en tot een juiste
afweging te komen, en de flexibele benadering die ik voorsta ziet dan ook op het
criterium van wetenschap van benadeling.

Een element dat ook betrokken dient te worden bij de flexibele benadering is de
vraag in hoeverre de toepassing van de pauliana leidt tot nadeel aan de zijde van
de wederpartij. De vraag die hierbij bovenal relevant is, is niet of de wederpartij
door de vernietiging sec nadeel leidt. Indien men zijn positie na vernietiging ver-
gelijkt met zijn positie voor vernietiging zal altijd wel sprake zijn van nadeel. De
vraag die bovenal van belang is, is of de wederpartij door het verrichten van de
rechtshandeling gevolgd door vernietiging uiteindelijk slechter af is dan wanneer
deze het verrichten van de rechtshandeling achterwege had gelaten. De vergelij-
king die gemaakt dient te worden is dus die tussen de positie van de wederpartij
voor het verrichten van de rechtshandeling en diens positie na vernietiging.

In § 4.1.2.2 is reeds uiteengezet dat de pauliana in de regel vermogensneutraal
werkt ten aanzien van handelingen die een doorbreking van de paritas creditorum
opleveren. Voor zover de schuldenaar op de valreep nog een enkele schuldeiser
voldoet en de curator vernietigt deze voldoening in een opvolgend faillissement,
is de wederpartij niet wezenlijk slechter af. Voor zover de voldoening is vernie-
tigd, heeft de wederpartij gewoon nog een concurrente vordering. Hij verkeert dus
na vernietiging in dezelfde concurrente positie als waarin hij verkeerd zou hebben
indien de handeling achterwege was gelaten. Tevens is in § 4.1.2.2 uiteengezet dat
deze vergelijking geheel anders uitpakt in de situatie waarbij de integriteit van het
vermogen van de schuldenaar wordt aangetast door een rechtshandeling met een
waardeverschil waarbij de wederpartij zelf wel een prestatie levert. Hiervoor is het
voorbeeld gegeven van de wederpartij die een auto met een marktwaarde van 
€ 10.000 overgedragen krijgt tegen betaling van € 4.000. In dit geval brengt de
werking van artikel 51 lid 3 Fw met zich dat de wederpartij veelal niets van zijn
prestatie terugziet. 

De omstandigheid dat artikel 42 Fw op een groot aantal gevallen ziet, waarbij in
bepaalde gevallen de wederpartij met het sluiten van een mogelijke paulianeuze
transactie het risico loopt om uiteindelijk aanzienlijk slechter af te zijn dan zon-
der het sluiten van deze transactie en in andere gevallen slechts riskeert datgene te
moeten retourneren dat hij middels de paulianeuze transactie heeft ontvangen, is
een omstandigheid die veelal onderbelicht blijft bij het analyseren van de paulia-
na. De uitkomst van deze vergelijking bepaalt echter wel het handelen van partij-
en en verdient ook een rol te spelen bij het beantwoorden van de vraag of sprake
is van wetenschap van benadeling. Meer in het algemeen kan gezegd worden dat
het ontbreken van nadelige gevolgen aan de zijde van de wederpartij – indien men
zijn positie zonder het verrichten van de gewraakte handeling vergelijkt met diens
positie na vernietiging – eerder een ingrijpen rechtvaardigt. In deze gevallen die-
nen onder omstandigheden dan ook minder hoge eisen aan de wetenschap van
benadeling gesteld te worden. Anderzijds, indien de wederpartij aanzienlijk slech-
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ter af is, dienen in beginsel hogere eisen aan de wetenschap van benadeling gesteld
te worden wil het ingrijpen in de rechtshandeling van de schuldenaar met diens
wederpartij gerechtvaardigd zijn.

Verdaas verwerpt een flexibele benadering. Hij stelt het volgende ten aanzien van
de in een eerdere publicatie139 en hier ontwikkelde flexibele benadering:

‘Ten einde tot gerechtvaardigde uitkomsten te komen, heeft De Weijs gepleit
voor een flexibele benadering van het wetenschapsvereiste. Bij het beant-
woorden van de vraag of een wederpartij wetenschap heeft van benadeling van
schuldeisers zou niet alleen moeten worden gekeken naar (de wetenschap van)
de voorzienbaarheid van de insolventie, maar tevens naar de aard van de
rechtshandeling. De Weijs’poging om zo tot meer gerechtvaardigde uitkomsten
te komen verdient sympathie, maar is mijns inziens niet de juiste weg.
Allereerst biedt zijn oplossing geen uitkomst voor gevallen waarin de bewijs-
last wordt omgekeerd. Daarnaast vind ik het te gekunsteld, zo niet verwrongen,
om het antwoord op de vraag of men wetenschap heeft dat een handeling tot
benadeling van schuldeisers leidt, niet alleen te laten afhangen van de voor-
zienbaarheid van de insolventie, maar tevens van de aard van de rechtshan-
deling. Dit kan leiden tot de bizarre situatie dat een wederpartij die benade-
lende rechtshandelingen met een schuldenaar verricht, met betrekking tot één
van die rechtshandelingen beschikte over wetenschap van benadeling en met
betrekking tot de andere rechtshandeling niet.’140

Verdaas neemt hier ten eerste een opmerkelijk standpunt in door de wetenschap
van benadeling kennelijk geheel gelijk te stellen aan de voorzienbaarheid van
insolventie. Verdaas wil de wetenschap van benadeling kennelijk alleen laten
afhangen van de voorzienbaarheid van insolventie en de ogen sluiten voor de aard
en de inhoud van de rechtshandeling. Hiermee krijgt de hierboven (in § 4.2.1.3.2)
als ‘subvraag’ gekwalificeerde vraag naar de voorzienbaarheid van het faillisse-
ment (of andere vorm van verhaalsuitoefening) disproportioneel veel gewicht.

Het punt op grond waarvan Verdaas bezwaar maakt tegen de flexibele benadering
maakt mijns inziens juist de noodzaak van een flexibele benadering duidelijk. Een
materieel insolvente schuldenaar kan zeer wel twee handelingen op dezelfde dag
verrichten waarbij één handeling gericht is op continuïteit en de andere handeling
alvast anticipeert op een mogelijk faillissement. Beide handelingen kunnen later
benadelend uitwerken. Hiermee is niet gezegd dat beide handelingen op dezelfde
dag, waarbij de twee verschillende wederpartijen dezelfde kennis hebben van de
deplorabele financiële toestand van de schuldenaar, hetzelfde lot moeten delen.

139 De Weijs, Naar een flexibele benadering van de wetenschap van benadeling, p. 848-857.
140 A.J. Verdaas, ‘Verhaalsbenadeling en kredietverlening door banken’, in: N.E.D. Faber e.a. (red.), De bewind-

voerder, een octopus, Deventer: Kluwer 2008, p. 234.
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Neem een vennootschap die vreest voor haar financiële voortbestaan en jegens
wie reeds is gedreigd met een verzoek tot faillietverklaring. De vennootschap
schakelt een advocaat in (lees: het onverplicht aangaan van een overeenkomst van
opdracht) om haar bij te staan en indien nodig verweer te voeren tegen een ver-
zoek tot faillietverklaring. Op diezelfde dag verschaft de vennootschap (zonder
overleg met de advocaat) nog zekerheidsrechten voor openstaande vorderingen
aan een zustervennootschap ‘voor het geval het allemaal toch mis zou gaan’.
Indien kort daarna het verzoek tot faillietverklaring en de faillietverklaring zelf
volgen, zal geoordeeld kunnen worden dat beide onverplichte rechtshandelingen
hebben geleid tot benadeling van schuldeisers. Ook de inschakeling van de advo-
caat heeft er uiteindelijk slechts toe geleid dat de insolventie vergroot is. Hiermee
is echter niet gezegd dat beide handelingen hetzelfde lot delen. Het is mogelijk en
zelfs zeer waarschijnlijk dat in een opvolgend faillissement de zekerheidsver-
schaffing aan de groepsmaatschappij wel en de inschakeling en betaling van de
advocaat niet met de pauliana bestreden kunnen worden. Dit zou ook gelden
indien de zekerheidsverschaffing aan de groepsmaatschappij een week voor de
inschakeling en de betaling van de advocaat zou hebben plaatsgevonden. Verdaas
spreekt echter niet over twee verschillende wederpartijen, maar over één weder-
partij die twee rechtshandelingen verricht. Nu is een gevolg van de flexibele bena-
dering inderdaad dat de uitkomst (één handeling wel en de ander niet paulianeus)
zich ook kan voordoen bij een en dezelfde wederpartij die op dezelfde dag twee
rechtshandelingen verricht. Dit zal het geval zijn indien één handeling gericht is
op continuïteit en de ander alvast de gevolgen voor openstaande vorderingen pro-
beert in te perken voor het geval het mis gaat. Ten slotte geeft de flexibele bena-
dering wel degelijk, anders dan Verdaas meent, materiële criteria voor het geval
een bewijsvermoeden van toepassing is (zie § 4.2.1.4.1 en § 4.2.1.4.3 hieronder).

Hieronder zal een aantal belangrijke gevaltypen van de pauliana behandeld wor-
den. Bij deze verschillende gevaltypen zal uiteengezet worden in hoeverre de aard
van de rechtshandeling meebrengt dat benadeling van schuldeisers voor de hand
ligt en in hoeverre tegen deze achtergrond voorzien dient te worden dat de schul-
denaar zou failleren wil wetenschap van benadeling aangenomen kunnen worden.
Een element dat daarbij betrokken wordt is de vraag in hoeverre de wederpartij
slechter af is door het verrichten van de paulianeuze rechtshandeling door zijn
situatie voor het verrichten van de rechtshandeling te vergelijken met zijn situatie
na de vernietiging ervan. Achtereenvolgens worden de volgende benadelende
rechtshandelingen behandeld:

i) rechtshandelingen die benadelend zijn voor de schuldenaar zelf vanwege een
waardeverschil in de prestaties over en weer

ii) arm’s length sales benadelend voor schuldeisers
iii) incongruente voldoeningen
iv) zekerheden voor ‘vers krediet’
v) herstructureringen
vi) over het graf-rechtshandelingen
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Ten aanzien van deze rechtshandelingen zal steeds aangegeven worden of vereist
is dat partijen141 een zekere bekendheid hadden met het naderende faillissement
van de schuldenaar en zo ja, of deze wetenschap ‘sterk’ of ‘niet sterk’ dient te zijn.
Onder sterke wetenschap wordt dan begrepen dat partijen ‘vrijwel zeker wisten
dat een faillissement (of een andere vorm van verhaalsuitoefening) zou volgen’.142

Gezien het veelal ontbreken van meer specifieke jurisprudentie van de Hoge Raad,
hebben de volgende paragrafen ten dele een verkennend karakter. Deze paragra-
fen kunnen gelezen worden als een poging voor een aantal paulianagevallen een
nadere invulling te geven aan het criterium van de Hoge Raad dat met een ‘rede-
lijke mate van waarschijnlijkheid’ het faillissement van de schuldenaar te voorzien
moet zijn geweest.143 De volgende paragrafen maken in elk geval duidelijk welke
vragen spelen bij verschillende typen van rechtshandelingen en dat elk gevaltype
een eigen dynamiek heeft die het m.i. verdient betrokken te worden bij het beant-
woorden van de vraag of partijen wetenschap van benadeling hebben.144 Deze ana-
lyse is ook van belang voor de gevallen waarin een bewijsvermoeden van toepas-
sing is. Daar speelt de vraag welk bewijs verwacht mag worden van de wederpar-
tij voor het laten slagen van het tegenbewijs. Is voldoende dat de wederpartij aan-
toont dat hij niet vrijwel zeker wist dat een faillissement zou volgen, of moet hij
meer stellen en bewijzen?

4.2.1.4.1 Benadeling schuldenaar wegens waardeverschil in prestaties
Klassiek onder de pauliana zijn de gevallen waarbij de schuldenaar een goed ver-
koopt en levert tegen een prijs lager dan de marktprijs. Een dergelijke rechtshan-
deling werkt benadelend voor het vermogen van de schuldenaar. Hoewel een over-
dracht tegen een te lage prijs benadelend is voor de schuldenaar, hoeft dit niet
benadelend te zijn voor de schuldeisers. De schuldeisers zullen alleen benadeeld
zijn in geval van insolventie van de schuldenaar. Aangezien vernietiging op grond
van de pauliana alleen mogelijk is indien partijen weten dat schuldeisers door de
rechtshandeling benadeeld zullen worden, is vereist dat partijen ook een bepaalde
wetenschap hebben omtrent het naderende faillissement van de schuldenaar.

141 Ik ga ervan uit dat de hier genoemde rechtshandelingen anders dan om niet zijn, althans zo te gelden hebben
en dat dus beide partijen de wetenschap van benadeling dienen te hebben.

142 Dit criterium vormt een enigszins afgezwakte variant van het criterium als werd voorgestaan door J.J. van Hees.
Van Hees betoogde dat, kennelijk ongeacht de aard en de inhoud van de rechtshandeling, voor alle rechtshan-
delingen vereist was dat partijen wisten of behoorden te weten dat de schuldeisers daadwerkelijk minder zou-
den ontvangen, met andere woorden dat een faillissement (of andere vorm van verhaalsuitoefening) zou vol-
gen (zie hierboven § 4.2.1.3). In mijn eerdere publicatie, De Weijs, Naar een flexibele benadering van de weten-
schap van benadeling, p. 848-857, hanteerde ik nog als omschrijving van ‘een sterke wetenschap van benade-
ling’ dat ‘partijen wisten dat een faillissement zou volgen’. In het licht van de bewoordingen van de Hoge Raad
in HR Van Dooren q.q./ABN AMRO III, dat vereist maar ook voldoende is, dat het faillissement met een rede-
lijke mate van waarschijnlijkheid was te voorzien, is de ‘sterke wetenschap’ enigszins afgezwakt, tot het crite-
rium dat partijen ‘vrijwel zeker wisten dat het faillissement zou volgen’. 

143 Hierboven is reeds aangegeven dat de toets van de Hoge Raad weinig concrete aanknopingspunten biedt en met
name niet aangeeft hoe de vereiste ‘redelijke mate van waarschijnlijk’ dient te worden bepaald. 

144 Ik ga hier niet in op de complicatie dat in voorkomende gevallen de wederpartij van de schuldenaar een aan de
schuldenaar gerelateerde partij is. Voor rechtshandelingen met bepaalde partijen voorziet artikel 43 Fw in de
omkering van de bewijslast als de onverplichte rechtshandeling benadelend is en binnen een jaar voor het fail-
lissement is verricht. De focus is hier op de aard van de rechtshandeling en niet op de persoon van de weder-
partij.
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De wetenschap van benadeling wordt gevormd door het product van de weten-
schap dat de rechtshandeling benadelend is voor schuldeisers in geval van faillis-
sement en de wetenschap van een naderend faillissement van de schuldenaar. Hoe
groter de afwijking van de marktprijs, hoe minder zware eisen gesteld zullen hoe-
ven te worden aan de wetenschap van naderende insolventie zelf. Ten aanzien van
de rechtshandelingen die een waardediscrepantie vertonen kan daarmee geen een-
duidig antwoord worden gegeven in welke mate voor de wederpartij het faillisse-
ment van de schuldenaar te voorzien moet zijn geweest. Dit hangt namelijk af van
de omvang van de discrepantie. Naarmate de discrepantie groter is, hoeven de
tekenen van een naderend faillissement minder sterk te zijn om te kunnen oorde-
len dat het faillissement met een ‘redelijke mate van waarschijnlijkheid’ te voor-
zien was. Bij de verkoop van een goed tegen 10% van de waarde zal de weten-
schap van benadeling bijna volledig gevonden kunnen worden in het waardever-
schil zelf.145 De discrepantie geeft zelf al aan dat de rechtshandeling verdacht is.
Daarenboven geldt dat hoe groter de discrepantie is, hoe minder ingrijpend ver-
nietiging is voor de wederpartij, indien men zijn situatie voor het verrichten van
de rechtshandeling vergelijkt met die na vernietiging. Vergelijke men het geval
waarin een wederpartij voor 60% van de marktprijs een goed heeft gekocht met
het geval waarin deze een goed voor 10% van de marktprijs heeft gekocht. In
beide gevallen loopt de wederpartij het risico voor de waarde van zijn prestatie –
de betaalde koopprijs – slechts een concurrente vordering te krijgen. Bij een aan-
zienlijk verschil in de waarde van de prestaties over en weer is voor de wetenschap
van benadeling m.i. dus niet vereist dat de subjectieve bekendheid van partijen
met het naderende faillissement van de schuldenaar zo sterk was dat gezegd kan
worden dat partijen vrijwel zeker wisten dat een faillissement zou volgen, maar
kan men oordelen dat partijen veel sneller geoordeeld kunnen worden met een
redelijke mate van waarschijnlijkheid het faillissement van de schuldenaar te heb-
ben voorzien.

Daarenboven schuilt er een ander element in de vernietiging van de rechtshande-
ling met een groot waardeverschil, te weten het element van verrijking van de
wederpartij ten koste van de gezamenlijke schuldeisers. Van Koppen heeft een
scherp onderscheid gemaakt tussen de grondslag van de vernietigbaarheid van
onverplichte rechtshandelingen om niet en onverplichte rechtshandelingen anders
dan om niet. De onverplichte rechtshandelingen om niet vormen een uitwerking,
zelfs een lex specialis, van ongerechtvaardigde verrijking, aldus Van Koppen. De
onverplichte rechtshandeling anders dan om niet vormt, volgens Van Koppen, een
lex specialis van de onrechtmatige daad.146 M.i. kunnen dergelijk scherpe onder-

145 Bij dit alles zou m.i. wel weer een separate benadering gehanteerd moeten worden voor verkopen waarbij goe-
deren voor afbraakprijzen aan het winkelend publiek worden aangeboden of op een veiling worden aangebo-
den. In het Nederlandse recht is hier, anders dan bijvoorbeeld in het Amerikaanse recht, geen duidelijk leerstuk
omtrent ontwikkeld. Zie over deze gevallen M.J. Herbert, Understanding Bankruptcy, New York: Matthew
Bender 1995, p. 282-284.

146 F.P. van Koppen, Actio Pauliana en onrechtmatige daadvordering (diss. Tilburg), Deventer: Kluwer 1998, p. 11
en 169.
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scheidingen binnen de pauliana niet worden gemaakt. Bij een discrepantie van
80% (dus een koop tegen 20% van de marktwaarde) wordt de wederpartij bevoor-
deeld ten koste van de gezamenlijke schuldeisers. De vernietiging van een derge-
lijke rechtshandeling wordt m.i. niet enkel verklaard door een onbehoorlijk han-
delen van de wederpartij,147 maar ook door het voordeel dat deze anders ten detri-
mente van de gezamenlijke schuldeisers zou genieten.

De zienswijze dat bij een aanzienlijke waardediscrepantie geen sterke wetenschap
van het naderende faillissement wordt gevergd, heeft ook gevolgen voor het geval
de curator een beroep kan doen op het bewijsvermoeden van artikel 43 lid 1 sub
1 Fw. In dat geval zal niet voldoende zijn dat de wederpartij kan aantonen dat hij
‘niet vrijwel zeker wist dat een faillissement zou volgen’. Voor onjuist houd ik dan
ook het algemene standpunt van Van Dijck dat voor het weerleggen van een
bewijsvermoeden voldoende zou zijn dat de wederpartij kan aantonen dat de
schuldenaar op het moment van het verrichten van de rechtshandeling nog zijn
schulden kon voldoen.148 Al naar gelang het waardeverschil van de prestaties over
en weer groter is, zal de aangesproken wederpartij meer moeten stellen en bewij-
zen om te slagen in het tegenbewijs. Hier zal echter wel aan voldaan zijn als de
wederpartij erin slaagt te bewijzen dat deze niet alleen niet wist dat het faillisse-
ment zou volgen, maar ook niet wist of behoorde te weten van financiële proble-
men aan de zijde van de schuldenaar.

4.2.1.4.2 Arm’s length sales benadelend voor de schuldeisers
Aanzienlijk gecompliceerder dan de benadeling van schuldeisers door de verkoop
tegen een te lage prijs, zijn de gevallen van een verkoop tegen marktwaarde waar-
bij toch benadeling van de schuldeisers optreedt. Een verkoop tegen marktwaarde
kan benadelend zijn voor de gezamenlijke schuldeisers indien de koopprijs per
datum faillissement niet meer voor de gezamenlijke schuldeisers beschikbaar is. 

Men zou de keuze kunnen maken dat, zolang de wederpartij de marktprijs voldoet
en niet via een omweg zelf weer profijt heeft bij de transactie, geen sprake kan zijn
van paulianeus handelen. Hoewel veel (maar niet voldoende) voor een dergelijke
keuze te zeggen is, kan dit niet als geldend Nederlands recht worden beschouwd.
Indien de schuldenaar aangeeft dat hij zijn laatste kostbare bezitting wenst te ver-
kopen tegen de marktprijs om vervolgens het geld te verbrassen in een laatste
weekend van luxe voordat het faillissement zal worden aangevraagd, kan bij de
wederpartij wetenschap van benadeling worden aangenomen.

147 Zie over de verhouding tussen de pauliana en de onrechtmatige daad nader § 4.4.
148 G. van Dijck, ‘De actio pauliana in Nederland’, in: J. Smits en S. Stijns (red.), Inhoud en werking van de over-

eenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen: Intersentia 2005, p. 403: ‘Hierbij moet echter de
kanttekening worden geplaatst dat de aangesproken partij kan volstaan met het aantonen van de omstandig-
heid dat de debiteur ten tijde van het verrichten van de handeling in staat was zijn schuldeisers te voldoen.’
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In de praktijk geeft vooral de verkoop van een onderneming of een belangrijk
gedeelte daarvan aanleiding tot zorgen in verband met de pauliana. Immers, zelfs
de betaling van een marktconforme prijs garandeert niet dat de schuldeisers niet
benadeeld worden. De Serière suggereert dat, om het paulianarisico te beperken,
de opbrengst van de verkoop naar een aparte rekening wordt overgemaakt of in
escrow gegeven wordt.149 Hij voegt daar meteen aan toe, dat een dergelijke wijze
van desinvesteren niet eenvoudig is en ook zeker niet bevorderlijk voor de conti-
nuïteit van de verkoper.150

Bedacht dient te worden dat de wederpartij bij de transactie zelf geen onmiddel-
lijk voordeel heeft. Hij heeft immers de marktprijs betaald. Mocht de transactie als
paulianeus hebben te gelden, dan riskeert de wederpartij zijn gehele prestatie te
verliezen, omdat hij hiervoor slechts een concurrente vordering krijgt voor zover
de boedel niet gebaat is.151 Vooral bij omvangrijke transacties kunnen de gevolgen
voor de wederpartij desastreus zijn. Toch is het niet uitgesloten dat de pauliana in
deze gevallen succesvol ingeroepen wordt.152 Verdaas gaat dan ook te ver door te
stellen dat van paulianeus handelen geen sprake kan zijn als geen sprake is van
bevoordeling aan de zijde van de wederpartij.153 De pauliana stelt niet de eis dat
de wederpartij bevoordeeld is, maar slechts dat van benadeling van schuldeisers
sprake is.154 Van Nielen en Bartels stellen dan ook voorop dat de vereiste benade-
ling uitgaat van ‘middellijke benadeling’ en zij betrekken vervolgens de discus-
siepunten opgeworpen door Verdaas bij de vraag of voldaan is aan het vereiste van
de wetenschap van benadeling.155 Ook A. van Hees kritiseert de benadering van

149 V.P.G. de Serière, ‘Enige opmerkingen omtrent financiële herstructurering en (faillissements)pauliana’, in:
S.C.J.J. Kortmann e.a. (red.), Financiering en aansprakelijkheid, Zwolle, 1994, p. 77.

150 De Serière bespreekt de problemen van de verkoop van een (gedeelte van de) onderneming in het kader van
herstructureringen. Voor zover de verkoop onderdeel is van een meer omvattende herstructurering, zal deze her-
structurering zelf onderwerp kunnen, en m.i. moeten zijn van een paulianaprocedure. Zie over herstructurerin-
gen § 4.2.1.4.5 hieronder. Het is uiteraard niet altijd het geval dat de verkoop van een gedeelte van de onder-
neming onderdeel is van een herstructurering. Het kan ook zijn dat bepaalde activiteiten eenvoudig worden
afgestoten.

151 Zie artikel 51 Fw.
152 Ook Hartkamp gaat ervan uit dat er bij de betaling van een normale prijs sprake kan zijn van paulianeus han-

delen, zij het slechts onder bijzondere omstandigheden, Asser/Hartkamp 4-II (2005), nr. 444. ‘In het algemeen
levert verkoop van goederen tegen een normale prijs geen benadeling van crediteuren op (…), doch onder
omstandigheden kan dit wel degelijk het geval zijn (…). Steeds zal met de omstandigheden van het geval moe-
ten worden rekening gehouden, waarbij soms verschillende zelfstandige rechtshandelingen als één complex
kunnen worden beschouwd.’ Hartkamp werkt deze bijzondere omstandigheden helaas niet verder uit. Hartkamp
verwijst o.a. naar het Montana I-arrest waarbij de wederpartij indirect een voordeel genoot bij de transactie.

153 A.J. Verdaas, ‘Noot bij HR 8 juli 2005, (Van Dooren q.q./ABN AMRO II)’, NTBR 2006, 8, p. 34: ‘De koper heeft
op de besteding van de koopsom door de schuldenaar geen invloed uitgeoefend. Enige tijd later failleert de
schuldenaar. Zijn curator stelt de koopovereenkomst te kunnen vernietigen omdat de koopovereenkomst in com-
binatie met de besteding van de koopsom tot een verkorting van de verhaalsmogelijkheden van de (resterende)
schuldeisers heeft geleid. Het zou volstrekt onredelijk zijn als de curator in die vernietiging zou slagen.’ en
‘Reactie op de bespreking van het arrest Van Dooren q.q./ABN AMRO door F.P. van Koppen, TvI 2005, 43’,
TvI 2006, 6, p. 35: ‘Voor vernietiging van een rechtshandeling met een beroep op de pauliana zou mijns inziens
dan ook uitsluitend ruimte moeten zijn als de wederpartij van de schuldenaar door het samenstel van de han-
delingen is bevoordeeld of bevoordeling van derden aan hem kan worden toegerekend.’

154 Zie in deze zin met een kritische reactie op Verdaas, A. van Hees, ‘Reactie op de bespreking van Van Dooren
q.q./ABN AMRO II door A.J. Verdaas in NTBR 2006’, NTBR 2006, p. 115.

155 W.J.B. van Nielen en S.E. Bartels, ‘Kroniek van 5 jaar Insolventierecht’, NTBR 2006, p. 182.
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Verdaas als te eenzijdig omdat deze blijft steken in de benadelingsvraag en niet de
wetenschapsvraag bij de beoordeling betrekt.156 Van Hees voegt daar aan toe dat
in het voorbeeld de benadeling voor de koper ‘zonder meer duidelijk moet zijn
geweest’ wil een beroep op de pauliana kunnen slagen.

De pauliana is wel een extreem harde sanctie indien de wederpartij niet bevoor-
deeld is door de transactie. Bij de verkoop tegen de marktprijs zal op de curator
een zware bewijslast rusten. Er zal in elk geval sprake moeten zijn van een sterke
wetenschap ten aanzien van het naderende faillissement, wil men tot de conclusie
kunnen komen dat het faillissement van de schuldenaar ‘met een redelijke mate
van waarschijnlijkheid was te voorzien’. In deze gevallen past m.i. dan ook een
sterke wetenschap van benadeling, namelijk ‘dat partijen vrijwel zeker wisten of
behoorden te weten dat een faillissement zou volgen’. Een dergelijke wetenschap
is m.i. echter nog niet voldoende. Tevens moet er een bepaalde wetenschap zijn dat
de opbrengst van de verkoop om een of andere reden niet beschikbaar zal zijn voor
de schuldeisers, terwijl deze dat anders wel zou zijn geweest. De omstandigheid
dat de koopprijs niet aanwezig is, wordt veroorzaakt door een andere handeling of
een andere gebeurtenis.157 De wederpartij dient hier dan ook wetenschap van te
hebben. Ook aan deze wetenschap dienen m.i. hoge eisen gesteld te worden.
Gesteld en zo nodig bewezen zal moeten worden dat de wederpartij wist dat de
opbrengst niet voor de schuldeisers aanwezig zou zijn. Het aannemen van een
plicht voor de wederpartij om er actief op toe te zien dat de koopprijs voor de
schuldeisers beschikbaar blijft, lijkt mij niet gepast.

Hoewel de pauliana in het algemeen wel als een risico wordt gezien bij omvang-
rijke transacties waarbij de verkoper vanwege financiële nood activa afstoot, zijn
er geen aansprekende gevallen bekend uit de rechtspraak waarbij een derde die
een goed voor de marktprijs krijgt overgedragen én deze marktprijs ook daadwer-
kelijk betaalt later geconfronteerd wordt met een succesvol beroep op de paulia-
na. Wel zijn er gevallen waarbij een marktconforme koopprijs wordt overeenge-
komen en waarbij de pauliana slaagt. Dit zijn echter in de regel gevallen waarbij
de koopprijs niet daadwerkelijk betaald wordt, maar wordt verrekend of bewust
betaald wordt op een rekening met een debetstand waarvoor de koper zich borg
had gesteld158 of doorbetaald wordt aan een schuldeiser jegens wie de wederpartij

156 A. van Hees, ‘Reactie op de bespreking van Van Dooren q.q./ABN AMRO II door A.J. Verdaas in NTBR 2006’,
NTBR 2006, p. 114.

157 Indien de schuldeisers benadeeld zijn door een samenstel van handelingen doet de vraag zich voor of de pau-
liana ingeroepen kan worden indien de rechtshandeling van de schuldenaar met diens wederpartij de benade-
ling niet direct heeft veroorzaakt, maar deze slechts mogelijk heeft gemaakt. De Hoge Raad heeft voor de vraag
in hoeverre verschillende handelingen kunnen worden samengenomen een algemeen criterium geformuleerd.
Zie over deze problematiek, hierboven § 4.2.1.2.1.

158 In een geval als het Montana-arrest (HR 22 mei 1992, NJ 1992, 526) was de moeder de kopende partij bij de
gewraakte verkoop en werd de koopprijs betaald op een rekening van de schuldenaar met een debetstand, waar-
voor de moeder zich borg had gesteld. Onder dergelijke omstandigheden ligt een ruime benadering van de ‘als
eenheid opgevatte rechtshandeling’ voor de hand. Evenzeer ligt het voor de hand aan te nemen dat er in derge-
lijke gevallen sprake kan zijn van wetenschap van benadeling zonder dat daarvoor vereist is dat partijen wisten
dat het faillissement zou volgen. Opvallend is dat de Hoge Raad in het Montana I-arrest niet de borgstelling

262 Nederlands recht

→



zich borg had gesteld. In deze gevallen profiteert de wederpartij van het tenietgaan
van de schuld en past het minder zware eisen te stellen om tot wetenschap van
benadeling te komen.

In de gevallen van arm’s length sales zal dan ook slechts in uitzonderingsgevallen
sprake kunnen zijn van paulianeus handelen. Bedacht dient te worden dat de bena-
deling van de schuldeisers altijd nog een andere handeling of gebeurtenis veron-
derstelt waardoor de schuldeisers niet kunnen profiteren van de opbrengst.
Daarenboven heeft ingrijpen hier zeer harde gevolgen voor de wederpartij. Aan de
wetenschap van benadeling dienen dan ook hoge eisen gesteld te worden; zowel
aan de wetenschap van het naderende faillissement als de wetenschap dat de
opbrengst niet voor de schuldeisers beschikbaar zal zijn. Dit uitgangspunt behoeft
niet gevolgd te worden wanneer de wederpartij zelf indirect profiteert van de
wijze waarop de schuldenaar de opbrengst aanwendt.

4.2.1.4.3 Incongruente voldoeningen
Een belangrijk gedeelte van de gevallen berecht onder artikel 42 Fw ziet op inbe-
talinggeving en overdrachten gevolgd door verrekening van de koopprijs.159 Indien
partijen overeenkomen dat de schuldenaar in plaats van een opeisbare schuld te
voldoen door betaling van geld een goed overdraagt en daarna met gesloten beur-
zen uit elkaar gaan, is niet meteen duidelijk of dit een inbetalinggeving is of een
overdracht gevolgd door verrekening. Deze gevallen hebben met elkaar gemeen
dat een bestaande schuld wordt voldaan, maar dat de rechtshandeling als onver-
plicht kwalificeert. Deze afwijkende wijzen van voldoening van bestaande ver-
plichtingen noem ik naar Duits voorbeeld incongruente voldoeningen.160

In de vorige paragraaf zijn de arm’s length sales behandeld. Dit betrof het geval
waarbij de rechtshandeling niet rechtstreeks benadelend was voor de schuldenaar,
maar wel, door latere handelingen, voor de schuldeisers. Net als in het geval van
de arm’s length sales, is de rechtshandeling van de incongruente voldoening niet
benadelend voor de schuldenaar. Het maakt voor het eigen vermogen van de
schuldenaar niet uit of deze een schuld betaalt door het overmaken van een geld-
bedrag of door het overdragen van een goed met dezelfde waarde. In beide geval-
len wordt een bestaande schuld voldaan. Het actief en het passief van de schulde-
naar nemen dan met hetzelfde bedrag af.

bij zijn oordeel ten aanzien van de benadeling betrekt. Verdaas signaleert dit ook, en onderschrijft het oordeel
van de Hoge Raad, maar wel juist omdat de moeder door het samenstel van handelingen was bevoordeeld ten
detrimente van de andere schuldeisers van Montana. Zie hierover A.J. Verdaas, ‘Reactie op de bespreking van
het arrest Van Dooren q.q./ABN AMRO door F.P. van Koppen, TvI 2005, 43’, TvI 2006, 6, p. 35. Aan de weten-
schapsvraag kwam de Hoge Raad uiteindelijk niet toe omdat het verwijzingshof oordeelde dat de verkoop aan
de moeder plaatsvond binnen een raamovereenkomst en op grond daarvan verplicht was. De overdracht dien-
de daarom niet aan artikel 42 Fw, maar aan artikel 47 Fw getoetst te worden. In HR Montana II (HR 12 april
1996, NJ 1996, 448) verwierp de Hoge Raad het middel van de curator dat er van een onverplichte rechtshan-
deling sprake was geweest.

159 Zie voor een overzicht van rechtspraak inzake deze gevallen, Wessels, Gevolgen van faillietverklaring (2), p.
42-44.

160 Zie hoofdstuk 2 (§ 2.2.2).
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Hoewel het onderhavige geval, evenals de arm’s length sales behandeld in de vori-
ge paragraaf, voor de schuldenaar vermogensneutraal is, zijn er twee belangrijke
verschillen met de arm’s length sales. In het vorige geval vond de benadeling van
de schuldeisers uiteindelijk plaats door nog een opvolgende (rechts)handeling,
namelijk de handeling waardoor de opbrengst niet meer beschikbaar was voor de
schuldeisers. In het onderhavige geval is niet nog een dergelijke opvolgende han-
deling aan te wijzen en vindt de benadeling van de schuldeisers rechtstreeks
plaats. Belangrijker is echter het onderscheid in gevolg. Waar de pauliana in het
vorige geval zeer ingrijpende gevolgen heeft voor de wederpartij, is dat geenszins
het geval wanneer de pauliana wordt toegepast op gevallen van incongruente vol-
doening. Dit geldt in elk geval voor zover men de positie van de wederpartij zoals
deze was voor het verrichten van de rechtshandeling vergelijkt met zijn positie na
het inroepen van de pauliana. Hij leek de dans te ontspringen, maar wordt toch nog
in de concursus getrokken. De wederpartij dient het door hem verkregene af te
staan aan de curator en bevindt zich vervolgens in dezelfde, veelal concurrente,
positie als hij zou hebben bekleed indien het verrichten van de paulianeuze rechts-
handeling achterwege was gelaten.

Bij de gevallen van incongruente voldoeningen dient er, wil sprake zijn van weten-
schap van benadeling, een zekere bekendheid te bestaan met tekenen van een
naderend faillissement. De bekendheid hoeft m.i. niet ‘sterk’ te zijn om te oorde-
len dat het faillissement van de schuldenaar met ‘een redelijke mate van waar-
schijnlijkheid’ te voorzien was. Niet vereist is dat de bekendheid van de weder-
partij zover ging dat gezegd kan worden dat deze vrijwel zeker wist dat het fail-
lissement van de schuldenaar zou volgen. Hierbij is van belang dat de incongru-
ente voldoening zelf reeds een teken is van financiële problemen aan de zijde van
de schuldenaar. Verhelderend werkt hier een blik op het Duitse recht dat catego-
risch alle incongruente voldoeningen in de maand voorafgaand aan de aanvraag
tot insolventverklaring als anfechtbar kwalificeert. Bedacht dient daarbij te wor-
den dat een handeling in meer of mindere mate incongruent kan zijn.161 Naarmate
de handeling meer incongruent is, zullen minder zware eisen aan de voorzien-
baarheid van de insolventie gesteld hoeven te worden. Ook speelt hier een tempo-
reel aspect. Hoe korter voor de insolventverklaring de incongruente voldoening
heeft plaatsgevonden, hoe minder zware eisen gesteld hoeven te worden aan de
wetenschap dat insolventverklaring zou volgen.

De onverplichte zekerheidsverstrekking komt in belangrijke mate overeen met de
gevallen van incongruente voldoeningen. Bij de zekerheidsvertrekking wordt de
schuld echter nog niet voldaan, maar wordt de schuldeiser iets (het zekerheids-
recht) gegeven waardoor deze zich later zal kunnen voldoen. Ook hier heeft de

161 De zienswijze dat er gradaties bestaan in de mate waarin een rechtshandeling incongruent is, is ontleend aan
het Duitse recht. Zie H.P. Kirchhof, Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, Band 2, München, 2002, p.
569: ‘Je geringer die Inkongruenz im Einzelfall ist, desto mehr tritt sie als Beweisanzeichen in ihrer Bedeutung
zurück.’ Zie hierover uitgebreider hoofdstuk 2 (§ 2.2.2).
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schuldeiser wel recht op betaling (al dan niet in de toekomst), maar krijgt hij iets
anders dan hetgeen waar hij contractueel aanspraak op kan maken. Artikel 43 lid
1 sub 2° Fw bevat een omkering van de bewijslast ten aanzien van zekerheden die
binnen een jaar voor het faillissement onverplicht zijn gevestigd voor een niet
opeisbare schuld. Indien de curator een beroep kan doen op dit bewijsvermoeden,
kan ook hier de uitgewerkte flexibele benadering toegepast worden om te bepalen
welke eisen aan het te leveren tegenbewijs moeten worden gesteld. Ook hier geldt
dat niet voldoende is dat de wederpartij kan aantonen dat hij niet vrijwel zeker
wist dat een faillissement zou volgen. Hij zal meer moeten stellen en bewijzen.
Ook hier geldt dat het tegenbewijs in elk geval zal zijn geleverd als de wederpar-
tij erin slaagt te bewijzen dat deze niet alleen niet vrijwel zeker wist dat het fail-
lissement zou volgen, maar ook niet wist of behoorde te weten van financiële pro-
blemen aan de zijde van de schuldenaar.

4.2.1.4.4 Nieuwe zekerheden voor vers krediet
Het vierde geval dat besproken wordt betreft zekerheden voor vers krediet. Het
geval vormt sterke verwantschap met het volgende geval van herstructureringen 
(§ 4.2.1.4.5), in welk kader ook regelmatig nieuwe zekerheden tegen nieuw kre-
diet worden verstrekt. Het geval van herstructureringen ziet echter op de fase
waarin het voor alle betrokkenen duidelijk is dat het voortbestaan van de rechts-
persoon op het spel staat en er dringend gereorganiseerd moet worden en hier
pogingen toe ondernomen worden. Het onderhavige geval betreft de financiering
buiten een dergelijke poging tot reorganisatie en herstructurering. Erkend wordt
dat de gevallen niet altijd eenduidig van elkaar te scheiden zijn.

Het arrest Van Dooren q.q./ABN AMRO II162 maakt duidelijk dat de Hoge Raad
een strikte interpretatie van het criterium ‘benadeling’ voorstaat. Het verstrekken
van zekerheden door een schuldenaar aan de bank leidt in faillissement van de
schuldenaar in principe tot benadeling van de schuldeisers, tenzij de bank de
zekerheden niet hoeft aan te spreken. Een gevolg hiervan is dat alle aandacht
gericht is op de vraag wanneer de bank bij het verstrekken van krediet tegen het
verkrijgen van zekerheden wetenschap van benadeling heeft.

Hierboven is reeds kort de kritiek van Verdaas op het arrest weergegeven.163 Hij
stelt, kort gezegd, dat de benadeling in het geval berecht in Van Dooren q.q./ABN
AMRO II niet door de krediet- en zekerheidverstrekking is veroorzaakt, maar door
de daaropvolgende betalingen verricht door de schuldenaar. Verdaas meent daar-
bij dat de Hoge Raad ten onrechte en zonder motivering de zekerheidsverstrekking
tegen het nieuwe krediet en de daaropvolgende aanwending door de schuldenaar
als één benadelende rechtshandeling kwalificeert.164 Volgens Verdaas bestaat

162 HR 5 juli 2005, NJ 2005, 457 (Van Dooren q.q./ABN AMRO II). 
163 Zie § 4.2.1.2.4.
164 Zie A.J. Verdaas, ‘Noot bij HR 8 juli 2005, (Van Dooren q.q./ABN AMRO II)’, NTBR 2006, 8, p. 30 e.v. 
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‘onvoldoende connexiteit’ tussen deze handelingen, en dient in het algemeen
alleen ruimte te zijn voor vernietiging op grond van de pauliana indien de weder-
partij door de gewraakte handeling bevoordeeld is of de bevoordeling van derden
aan hem kan worden ‘toegerekend’. In de onderbouwing van zijn betoog stelt
Verdaas zich echter nog op een enigszins andersluidend standpunt. Hij stelt:

‘Het ten laste van een wederpartij van een schuldenaar ongedaan maken van
benadeling van diens (andere) schuldeisers is mijns inziens uitsluitend
gerechtvaardigd als die wederpartij in de benadeling de hand heeft gehad.’165

Nu kan men wel ‘ergens de hand in hebben’, zonder dat men voordeel van een
bepaalde handeling heeft. Zoals in de vorige paragraaf ten aanzien van arm’s
length sales reeds is gememoreerd, is het bestaan van voordeel aan de zijde van de
wederpartij geen vereiste voor het inroepen van de pauliana.

Een aanhoudende onduidelijkheid in de arresten Van Dooren q.q./ABN AMRO I,
II en III is in hoeverre daadwerkelijk een verhoging van het krediet had plaatsge-
vonden. Verdaas spreekt van ‘vers krediet’166 terwijl onduidelijk is in hoeverre
daar in het geval van Van Dooren q.q./ABN AMRO sprake van was en voor welke
vorderingen nu precies de zekerheden waren gevestigd.167 Indien een bank voor

165 A.J. Verdaas, ‘Reactie op de bespreking van het arrest Van Dooren q.q./ABN AMRO door F.P. van Koppen, TvI
2005, 43’, TvI 2006, 6, p. 35.

166 De feiten zijn te kennen uit Van Dooren q.q./ABN AMRO I. Achtereenvolgens vond het volgende plaats. In
augustus 1993 raakt de bank bekend met de liquiditeitsproblemen van de groep. Na overleg verhoogt de bank
op 5 november 1993 de bestaande kredietlimiet van HFL 8 miljoen met HFL 1 miljoen tot HFL 9 miljoen. Op
5 november bedroeg de debetstand van Hendriks echter reeds HFL 8,7 miljoen. Ook op 5 november 1993 werd
de bank aanvullende zekerheden toegezegd. Op 11 november kreeg de notaris opdracht om de betreffende aktes
op te stellen en te doen verlijden. Uiteindelijk werden de aktes op 3 december verleden en op 6 december 1993
ingeschreven. Op 6 december bedroeg de debetstand nog ‘maar’ HFL 8,37 miljoen dus minder dan op 5 novem-
ber. Op 8 december is vervolgens surseance aangevraagd waarna op 13 december omzetting in faillissement
volgde. Van Koppen (TvI 2005, p. 195) laat deze omstandigheid geheel onbesproken. Hoewel deze omstandig-
heid voor het beantwoorden van de benadelingvraag niet of nauwelijks relevant zal zijn, is zij dat wel voor de
wetenschap van benadeling. Verdaas ecarteert deze omstandigheid en stelt, m.i. op onjuiste gronden, want in
strijd met HR Van Dooren q.q./ABN AMRO I sub 3.1 (TvI 2006, p. 33): ‘De vraag of de zekerheidsverlening
heeft geleid tot benadeling omdat tevens zekerheid wordt verleend voor ‘oude schulden’ speelt in het arrest
niet.’ Hooguit kan gezegd worden dat de omstandigheid in het arrest niet een rol speelt bij het beantwoorden
van de benadelingsvraag. Dat de onduidelijkheid zich tegen de bank keert, blijkt ook uit de weigering van de
Hoge Raad een principeoordeel te geven over de vraag of het bewijsvermoeden van artikel 43 Fw van toepas-
sing is. De Hoge Raad overweegt immers (HR 22 december 2009 (Van Dooren q.q./ABN AMRO III), r.o. 3.6):
‘De bank mist belang bij deze onderdelen nu het hof ervan is uitgegaan dat [A] Beheer zich verplichtte tot het
stellen van nieuwe zekerheden voor zowel bestaande als toekomstige schulden. De onderdelen kunnen derhal-
ve niet tot cassatie leiden.’

167 Deze onduidelijkheid blijft ook na het wijzen van het slotarrest HR Van Dooren q.q./ABN AMRO III bestaan.
De Hoge Raad oordeelde als volgt ten aanzien van een middel dat betoogde dat de zekerheden enkel voor nieuw
krediet waren gevestigd (HR 22 december 2009 (Van Dooren q.q./ABN AMRO III), r.o. 3.6): ‘De onderdelen
2 en 2.1 bestrijden tevergeefs het oordeel van het hof (in rov. 15 van het tussenarrest) dat [A] Beheer zich blij-
kens de conditiebrief verplichtte tot het stellen van nieuwe zekerheden voor zowel bestaande als toekomstige
schulden. Anders dan de bank in deze onderdelen klaagt, kan aan het hof niet worden verweten dat het met dit
oordeel, ten onrechte althans zonder toereikende redengeving, is teruggekomen van een door het gerechtshof
te ’s-Hertogenbosch in zijn arrest van 18 juni 1998 gegeven andersluidende eindbeslissing. Of het gerechtshof
te ’s-Hertogenbosch inderdaad een andersluidende eindbeslissing heeft gegeven kan in het midden blijven. Het
bestreden oordeel van het hof strookt immers met het, destijds in cassatie niet bestreden, oordeel van het
gerechtshof te Arnhem in zijn tussenarrest van 23 juli 2002 (rov. 3.2 en 3.4) dat de in de conditiebrief opgeno-
men verplichting van [A] Beheer strekte tot het vestigen van hypotheekrechten tot zekerheid van het gehele 
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oude schulden zekerheid wenst en tegelijkertijd tevens (daadwerkelijk) nieuw kre-
diet wenst te verstrekken, dan doet de bank er goed aan de te verkrijgen zekerhe-
den in tweeën te knippen. Met een beroep op artikel 26 (voormalig artikel 20)
Algemene Bankvoorwaarden168 zal zij voor het oude verstrekte krediet zekerheden
kunnen bedingen, welke dan nog slechts op grond van artikel 47 Fw aantastbaar
zijn.169 Voor het nieuwe krediet zal zij dan een tweede zekerheidsrecht vestigen.
De beoordeling van de vestiging van het tweede zekerheidsrecht wordt dan ook
niet vertroebeld door de vraag in hoeverre het zekerheidsrecht ook tot zekerheid
voor oud krediet strekt. Als men nu de casus neemt waarbij een bank zonder open-
staande ongedekte vorderingen nieuw krediet verschaft tegen nieuwe zekerheden,
blijft de vraag hoe de wetenschap van benadeling ingevuld moet worden wil deze
voldoende zijn voor het inroepen van de pauliana.

Een succesvolle pauliana-actie heeft hier zeer ingrijpende gevolgen voor de bank.
Men dient hier de situatie van de bank zonder de paulianeuze transactie te verge-
lijken met de situatie zoals deze is na het inroepen van de pauliana. De bank ver-
strekt geld tegen zekerheid. Zij stopt dus iets in de onderneming van de schulde-
naar waartegenover zij zekerheidsrechten verkrijgt. Indien men de situatie van de
bank voor en na de paulianeuze transactie vergelijkt, pakt deze zeer negatief uit
voor de bank. Zij zal in de regel haar volledige prestatie kwijt zijn.

Ik meen dat de kritiek van Verdaas wel een pijnpunt blootlegt, maar onjuist is inge-
past in het Nederlandse recht. De oplossing dient niet gevonden te worden in de
benadeling, en het benadelingsvereiste. De oplossing dient gevonden te worden in
de invulling van de wetenschap van benadeling.170 Een aantal omstandigheden
rechtvaardigt dat hier zware eisen aan de wetenschap van benadeling worden
gesteld, welke dan voornamelijk betrekking hebben op de voorzienbaarheid van
een faillissement van de schuldenaar.

In de eerste plaats kan genoemd worden de omstandigheid dat sprake is van een
arm’s length transactie die op zich niet meteen voordeel voor de bank oplevert bui-
ten de gebruikelijke marktvergoeding van rente. Anders dan het geval is bij rechts-
handelingen met een discrepantie tussen de waarde van de prestaties over en weer
en de rechtshandelingen die een incongruente voldoening vormen, is er op zich
niets verdachts of ongewoons aan het verstrekken van krediet tegen het verkrijgen
van zekerheden. Ten tweede kan de omstandigheid genoemd worden dat de bena-
deling middellijk plaatsvindt. Na het enkel verstrekken van het krediet en het ves-

krediet in rekening-courant van negen miljoen gulden, derhalve met inbegrip van het oude krediet van acht mil-
joen gulden.’

168 Zie uitgebreider § 4.2.3.2.1.
169 Zie echter voor een beperkte, m.i. onjuiste, interpretatie van artikel 20 ABV, Rechtbank Rotterdam 19 juli 2006

en 1 oktober 2008, JOR 2009/115. Zie hierboven § 4.2.3.2.1.
170 Zie voor een kritiek op Verdaas langs deze lijn W.J.B. van Nielen en S.E. Bartels, ‘Kroniek van 5 jaar

Insolventierecht’, NTBR 2006, p. 182 en A. van Hees, ‘Reactie op de bespreking van Van Dooren q.q./ABN
AMRO II door A.J. Verdaas in NTBR 2006’, NTBR 2006, p. 115.
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tigen van het zekerheidsrecht, is van benadeling nog geen sprake. Eerst moet het
krediet nog aangewend worden om bepaalde schuldeisers te voldoen. In de derde
plaats geldt dat het toepassen van de pauliana in deze gevallen tot zeer ingrijpen-
de gevolgen voor de bank leidt. Deze verliest zijn zekerheidsrecht en behoudt
slechts een concurrente vordering voor het bedrag dat hij aan de schuldenaar als
krediet heeft verstrekt; veelal een waardeloze vordering dus.

Deze drie omstandigheden brengen m.i. met zich dat er zeer duidelijke tekenen
van een naderend faillissement dienen te zijn. M.i. is er slechts ruimte voor ver-
nietiging indien de bank vrijwel zeker wist of behoorde te weten dat een faillisse-
ment zou volgen. Slechts onder deze omstandigheid kan men oordelen dat het
gerechtvaardigd is om de pauliana toe te passen. Ik meen dan ook dat het criteri-
um zoals voorgestaan door Van den Heuvel te ruim is. Ten aanzien van het ver-
nietigen van de verstrekking van zekerheden, schrijft Van den Heuvel dat van
wetenschap van benadeling slechts sprake kan zijn indien de zekerheidsrechten
worden gevestigd in de periode wanneer het faillissement of de betalingsonmacht
van de schuldenaar is ‘te verwachten’.171

Nog los van de precieze invulling van de mate waarin het faillissement van de
schuldenaar voor de bank (en de schuldenaar) te voorzien moet zijn geweest, rust
er volgens de Hoge Raad in HR Van Dooren q.q./ABN AMRO III een onder-
zoeksplicht op de bank naar de financiële toestand van de schuldenaar. De Hoge
Raad oordeelde als volgt:

‘3.10. Voorts klaagt onderdeel 3.2 dat het hof in de rov. 17 en 23 van zijn tus-
senarrest en in de rov. 10, 12 en 13 van zijn eindarrest te zware eisen heeft
gesteld aan de in dit verband op de bank rustende onderzoeksplicht, en ten
onrechte heeft geoordeeld dat, als in de gegeven omstandigheden een onder-
zoek niet mogelijk is, de maatstaf voor wetenschap van benadeling inhoudt dat
de financierende bank en de schuldenaar er niet aan behoefden te twijfelen dat
een faillissement zou uitblijven.
Het hof heeft in rov. 17 van zijn tussenarrest overwogen dat banken vooraf-
gaande aan aanvullende kredietverlening aan noodlijdende bedrijven tegen
het stellen van nieuwe zekerheden, een naar gelang van de omstandigheden
toereikend onderzoek moeten doen teneinde vast te stellen of die kredietverle-
ning verantwoord is. Dit uitgangspunt getuigt niet van een onjuiste rechtsop-
vatting, omdat het hof hiermee slechts tot uitdrukking heeft gebracht dat een
bank die op verzoek van een in financiële problemen verkerende onderneming
overweegt (aanvullend) krediet tegen zekerheid te verschaffen, de beschikbare
financiële gegevens dient te analyseren met het oog op de vraag of een faillis-
sement en een tekort daarin, en derhalve benadeling van de schuldeisers, met
een redelijke mate van waarschijnlijkheid zijn te voorzien. De hiertegen
gerichte klacht faalt derhalve.’172

171 Zie N.W.M. van den Heuvel, Zekerheid en Voorrang, p. 44.
172 HR 22 december 2009 (Van Dooren q.q./ABN AMRO III).
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De bank kan dus niet het hoofd in het zand steken en er dan van uitgaan dat zij
tegen een latere curator zal kunnen volstaan te stellen dat zij niet wist dat de situ-
atie van de schuldenaar dermate slecht was dat het faillissement met een redelijke
mate van waarschijnlijkheid te voorzien was.

De voorgestelde invulling van de vereiste ‘redelijke mate van waarschijnlijkheid
dat het faillissement was te voorzien’, namelijk dat er ruimte is voor vernietiging
indien de bank vrijwel zeker wist of behoorde te weten dat een faillissement zou
volgen, gaat minder ver dan de eis die Verdaas kennelijk wil stellen; dat er voor
vernietiging slechts ruimte is indien de wederpartij door de handeling bevoordeeld
is of de bevoordeling van derden aan hem kan worden toegerekend. Wel doet dit
m.i. voldoende recht aan het eerdere argument van Verdaas dat vernietiging in
deze gevallen slechts gerechtvaardigd is als die wederpartij de hand heeft gehad
in de benadeling. Een bank die vrijwel zeker weet of behoort te weten dat een fail-
lissement zal volgen en onder die omstandigheden nieuw krediet verschaft tegen-
over het verkrijgen van zekerheden, kan gezegd ‘de hand in de benadeling hebben
gehad’.

4.2.1.4.5 Herstructureringen
Een onderneming in zwaar weer met aanhoudende verliezen, zal in de regel de
mogelijkheden bezien om haar activiteiten weer winstgevend te maken. Her-
structureringen bestaan veelal uit tal van maatregelen, waarbij verkopen en nieu-
we aankopen plaatsvinden, nieuwe financieringsovereenkomsten worden gesloten
en nieuwe zekerheidsrechten worden bedongen. Deze herstructureringen zijn in
de regel kostbaar. Niet alleen dienen adviseurs zoals advocaten en consultants
betaald te worden, maar vaak zijn er ook aanzienlijke eenmalige kosten in de vorm
van vertrekregelingen voor personeel en mogelijk contractuele boetes bij het
beëindigen van contracten. Niet alleen zijn herstructureringen kostbaar, ook vin-
den ze veelal plaats op een moment dat de onderneming er slecht voor staat. Veelal
worden bij een herstructurering nieuwe zekerheden verschaft voor nieuwe of aan-
gepaste financieringen. Herstructureringen vertonen daarmee het beeld waarbij
meerdere rechtshandelingen verricht worden die, indien faillissement volgt, bena-
delend zijn, én er tevens duidelijke signalen zijn dat het zeer wel mogelijk slecht
kan aflopen met de onderneming indien de herstructurering niet slaagt.

A. van Hees stelt het volgende ten aanzien van deze problematiek: 

‘Vertaald naar het hiervoor gegeven voorbeeld, zal naar ik meen, geen weten-
schap van benadeling mogen worden aangenomen zolang als redelijkerwijze
rekening gehouden kan worden met het op de ene of andere wijze weer finan-
cieel gezond worden van de schuldenaar.’173

173 A. van Hees, Voorwaarden voor het instellen van de pauliana, p. 9.
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De Serière geeft een meer uitgebreide analyse van de paulianarisico’s bij her-
structureringen. Hij komt tot de conclusie dat ook indien de kredietverschaffers
weten dat door het verlangen van additionele zekerheden de verhaalsmogelijkhe-
den voor de concurrente crediteuren aanzienlijk minder worden, dit nog niet de
vereiste wetenschap van benadeling oplevert. Wel zullen er volgens hem ‘gegron-
de redenen moeten zijn voor de bank om aan te nemen dat de financiële toestand
van de debiteur zal verbeteren’.174 Ook Abendroth meent dat het antwoord op de
vraag of zekerheden verstrekt in het kader van een herstructurering staat of valt
met de vraag of er – kort gezegd – een realistisch plan is.

‘De banken plegen in dergelijke gevallen om een doortimmerd business plan
en bijbehorend financieringsplan te vragen ter onderbouwing van de gestelde
(her)financieringsbehoefte. De banken zullen dat op haalbaarheid willen
beoordelen –en bedienen zich daarbij regelmatig ook van externe adviseurs –,
omdat zij immers de eersten zijn die door extra of doorgaande kredietver-
schaffing risico lopen. (…) Zolang de banken maar zorgen dat de beslissing
om door te financieren zorgvuldig en dus niet lichtvaardig wordt genomen, kan
het voor hen eigenlijk niet mis gaan. De bank die tegen zakelijke zekerheid
geld steekt in een bij voorbaat kansloos reddingsplan, zit dus gewoon met zijn
vingers tussen de deur.’175

Bij herstructureringen treedt in de benadering van Abendroth en Van Hees een
perspectiefwisseling op bij de invulling van de wetenschap van benadeling en dan
met name ten aanzien van de vraag in hoeverre het faillissement voorzien kon
worden. De vraag verandert van in hoeverre het faillissement kon worden ver-
wacht, naar de vraag in hoeverre er reële kansen zijn dat het faillissement kan wor-
den afgewend.

De benadering waarbij een perspectiefwisseling plaatsvindt van kijken naar de
voorzienbaarheid van insolventie naar het bezien naar de kansen op het vermijden
ervan, wordt ook gevolgd door A-G Huydecoper in zijn conclusie voor HR Van
Emden q.q./Rabo. Hij schrijft:

‘Suggereren de omstandigheden daarentegen dat partijen een bonafide “red-
dingspoging” voor ogen stond, dan hoeft slechts bij in het oog springende
onaannemelijkheid van het reddingsplan te worden gedacht aan een minder
betamelijke opzet (van partijen).’176

174 Zie uitgebreid De Serière, Enige opmerkingen omtrent financiële herstructurering en (faillissements)pauliana,
p. 79.

175 Abendroth, Herfinanciering van noodlijdende ondernemingen, p. 56.
176 Conclusie Huydecoper voor HR 2 februari 2007, JOR 2007/102 (Van Emden q.q./Rabo). In een voetnoot kwa-

lificeert Huydecoper nog het door hem gebezigde woord opzet. ‘Het door mij hier gebruikte woord “opzet”
kan verkeerd worden begrepen. Het is niet nodig dat partijen het er opzettelijk op toe leggen, crediteuren te
benadelen. Het is voldoende dat zij handelen met de (geobjectiveerde) wetenschap dat hun handelwijze tot
benadeling van crediteuren strekt.’ Hier vult Huydecoper het begrip opzet in door te verwijzen naar ‘weten-
schap’ en zou de wetenschap voldoende zijn om opzet aan te kunnen nemen. Elders hanteert Huydecoper 
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Huydecoper lijkt te veronderstellen dat de partijen iets hebben uit te leggen, met
name of er een bonafide reddingspoging was. Indien de omstandigheden dit sug-
gereren, dan zal in de visie van Huydecoper waarschijnlijk een zware bewijslast
op de curator rusten, namelijk dat hij aantoont dat de onaannemelijkheid in het
oog springt. Zolang maar aannemelijk is dat de reddingspoging bonafide is,
mogen partijen aanzienlijke risico’s nemen indien de door Huydecoper uitgezette
lijn gevolgd zou worden. 

Ook de Hoge Raad volgde deze benadering met een perspectiefwisseling in het
arrest HR Muurmans q.q./Lückers.177 In het hoger beroep had het hof overwogen
dat niet was voldaan aan de door art. 42 Fw gestelde eis van wetenschap van bena-
deling van de schuldeisers, nu niet was komen vast te staan dat schuldenaar en
wederpartij ‘hadden kunnen voorzien, dat de door hen beoogde reddingsoperatie
op het moment, dat de meergenoemde afspraken zouden zijn gemaakt, reeds niet
meer tot succes kon leiden’. De Hoge Raad sanctioneerde het oordeel van het
hof.178

De Hoge Raad lijkt echter toch een stap terug te zetten in het arrest HR Van
Dooren q.q./ABN AMRO III. De Hoge Raad oordeelt uiteindelijk als volgt over
de aan te leggen maatstaf bij zekerheden voor nieuw krediet bij schuldenaren in
zwaar weer:

‘3.9. Onderdeel 3.2 betoogt in de eerste plaats dat in een geval als het onder-
havige, dat zich kenmerkt door de (onverplichte toezegging tot) zekerheidstel-
ling als dekking voor aanvullende bancaire kredietverlening aan een in pro-
blemen verkerende onderneming, de vereiste redelijke mate van waarschijn-
lijkheid slechts valt aan te nemen indien en voor zover de bank ten tijde van de

echter juist weer het begrip opzet om de wetenschap in te vullen. Huydecoper meent dat het verbindende argu-
ment tussen wetenschap en benadeling door het element van onbetamelijkheid wordt gevormd. Hij stelt daar-
toe uiteindelijk zelfs dat het er om moet gaan dat ‘het doel’ van de handeling de benadeling moet zijn.
Huydecoper: ‘Daarvan is sprake bij het aangaan van rechtshandelingen waarvan men weet dat die (andere)
crediteuren zullen benadelen, maar alleen wanneer dát inderdaad het doel is dat de betrokkenen op het oog
hebben (te weten: benadeling, meestal natuurlijk: tot eigen voordeel, van crediteuren).’

177 HR 12 november 1999, JOR 2000/86.
178 Hoewel erg verweven met de feiten, is het arrest HR Van Emden q.q./Rabo (HR 2 februari 2007, JOR

2007/102) in dit verband ook een interessant, zij het enigszins merkwaardig, arrest. In cassatie betoogt de cura-
tor onder meer dat het hof ten onrechte heeft aangenomen dat er geen sprake is geweest van benadeling. De
Hoge Raad verwerpt dit middel door te overwegen dat de curator hier geen belang bij heeft nu reeds het mid-
del dat het hof ten onrechte had geoordeeld dat de bank geen wetenschap van benadeling had, was verworpen.
De Hoge Raad meent kennelijk dat het hof op goede gronden heeft kunnen aannemen dat een dergelijke weten-
schap niet bestond. De overweging van de Hoge Raad zijn m.i. echter onvoldoende voor dit oordeel. De argu-
menten die de Hoge Raad aandraagt geven maar zeer beperkt inzicht in de vraag in hoeverre partijen wel of
geen wetenschap van benadeling hadden. Met name het argument (r.o. 3.4) dat de schuldenaar CBS bij de her-
structurering ‘een in de kern gezonde onderneming verkreeg en dat een en ander daarom niet tot benadeling
van de crediteuren van CBS zou leiden’ is niet sluitend. De vraag of de eigen onderneming gezond is, ook wan-
neer deze bij een herstructurering verkregen wordt, zegt weinig over de vraag of de herstructurering als geheel
succesvol zal zijn. Indien de herstructurering als geheel gedoemd is te mislukken, dan kan de te verkrijgen
onderneming wel gezond zijn, maar daarmee is geenszins gezegd dat de herstructurering als geheel en het toe-
treden tot financieringsovereenkomsten in dat verband niet voorzienbaar tot benadeling zal leiden. Zie over de
vele onduidelijkheden in de procedure ook de conclusie van A-G Huydecoper.
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aanvullende kredietverlening beschikt over (voldoende) dwingende aanwijzin-
gen dat de onderneming desondanks zal failleren, althans dat zij redelijkerwijs
niet meer mocht aannemen dat continuering van de onderneming mogelijk zou
zijn. Dit betoog is echter onjuist omdat daarmee afbreuk wordt gedaan aan de
hiervoor in 3.7 vermelde179 (en door de onderdelen 3.1 en 3.2 met juistheid tot
uitgangspunt genomen) maatstaf voor wetenschap van benadeling, welke
maatstaf evenzeer geldt bij kredietverschaffing tegen zekerheid aan noodlij-
dende ondernemingen.’

De Hoge Raad verwerpt in één zin twee verschillende toetsen, die in het cassatie-
middel waren voorgesteld. De Hoge Raad oordeelt dat onjuist is zowel de toets i)
dat ‘de vereiste redelijke mate van waarschijnlijkheid slechts valt aan te nemen
indien en voor zover de bank ten tijde van de aanvullende kredietverlening
beschikt over (voldoende) dwingende aanwijzingen dat de onderneming deson-
danks zal failleren’ als de toets ii) dat de bank ‘redelijkerwijs niet meer mocht aan-
nemen dat continuering van de onderneming mogelijk zou zijn’. Het eerste onder-
deel is reeds risico-avers.180 Het tweede onderdeel gaat echter verder en m.i. te ver.
De Hoge Raad zegt hier eigenlijk dat ook wanneer de bank redelijkerwijs wél
mocht aannemen dat continuering van de onderneming mogelijk zou zijn, de bank
toch licht kan handelen met de vereiste wetenschap van benadeling. De Hoge
Raad oordeelt namelijk dat de bank ook wanneer zij ‘redelijkerwijs mocht aanne-
men dat continuering van de onderneming mogelijk zou zijn’, voor haar het fail-
lissement van de schuldenaar tegelijkertijd met een redelijke mate van waar-
schijnlijkheid te voorzien kan zijn geweest. De Hoge Raad stelt hier dus in wezen
als toets dat er bij herstructureringen geen daadwerkelijke risico’s genomen mogen
worden, op straffe van paulianeus handelen. 

De invulling die de Hoge Raad hier bij de toetsing van herstructureringen lijkt te
geven aan het eigen geformuleerde criterium, ‘dat het faillissement met een rede-
lijke mate waarschijnlijkheid te voorzien’ moet zijn geweest, is m.i. ongelukkig.

179 Hierboven weergegeven in § 4.2.1.3.2.
180 Mogelijk heeft de Hoge Raad zich laten leiden door de toelichting van de commissie bij het Voorontwerp. De

commissie noemt herstructureringen als een geval dat volgens haar weliswaar binnen het toepassingsgebied van
artikel 3.2.5 VO valt, maar niet aan de norm van artikel 3.2.5 VO voldoet (Toelichting Voorontwerp, p. 223).
‘Hetzelfde geldt voor de gevallen waarin een financier bereid blijkt om daadwerkelijk een (aanvullende) finan-
ciering tegen verstrekking van zekerheden wil verzorgen en insolventie nog niet onvermijdelijk is. Ingeval van
een – op zichzelf als onverplicht aan te merken – aanvullende financiering met bijbehorende additionele zeker-
heden, moet die getoetst worden aan artikel 3.2.3. De onderhavige pauliana komt pas in beeld als de red-
dingsactie niet slaagt en een insolventverklaring volgt. Blijkt nu de financier te optimistisch te zijn geweest en
bij de reddingsactie de insolventverklaring redelijkerwijze niet te hebben kunnen voorzien, dan hoeft hij niet
bang te zijn voor een succesvolle actie door de bewindvoerder. Bovendien zal er in dergelijke gevallen van een
benadeling van schuldeisers geen sprake zijn, indien er een proportionaliteit is en de aanvullende zekerheden
niet dienen om een onderdekking voor de reeds bestaande financiering weg te nemen of een feitelijk overstand
van het bestaande krediet slechts op papier wordt gesanctioneerd zonder terbeschikkingstelling van nieuw kre-
diet.’ Zie voor uitgebreide kritiek op deze passage en artikel 3.2.5 VO meer algemeen, hieronder § 4.2.4.
Opmerking verdient hier reeds dat de opmerking dat er van benadeling geen sprake is indien er nieuw krediet
wordt verschaft, haaks staat op de rechtspraak van de Hoge Raad. Zonder deze loze, geruststellende toevoeging
van de commissie over de benadeling, ontstaat toch een m.i. alarmerend beeld.
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De invulling die de Hoge Raad geeft als toets voor herstructureringen, is in elk
geval een geheel andere toets dan voorgestaan door A-G Huydecoper. Waar A-G
Huydecoper de vraag naar de mogelijkheden van succes centraal stelt (wetenschap
‘slechts bij in het oog springende onaannemelijkheid van het reddingsplan’), ziet
de Hoge Raad de wereld door een sombere bril, en stelt de mogelijkheden van
mislukken centraal bij de beoordeling.

De toets die in het Duitse recht wordt aangelegd lijkt gepaster te zijn. Om (onder-
delen van) een mislukte herstructurering buiten het bereik van de
Insolvenzanfechtung te houden, is daar van belang dat een reorganisatieplan is
opgesteld waarbij het doel van de redding van de onderneming vooropstond en dat
het plan op basis van concrete prognoses haalbaar scheen. In het Duitse recht staan
daarmee ook veel meer de mogelijkheden van succes centraal. Niet vereist is dat
de schuldenaar overtuigd was dat de herstructurering zou slagen.181 Kirchhof:

‘Reicht, wie für § 133 Abs. 1, eine bloß mittelbare Gläubigerbenachteiligung
aus, kann ein ernsthaftes, wenngleich letztlich erfolgloses Sanierungsbemühen
im Einzelfall – nicht generell – den Gläubigerbenachteiligungsvorsatz aus-
schließen. Dieser kann nach der Lebenserfahrung (§ 286 ZPO) insbesondere
fehlen, wenn der Sanierungsversuch für den Schuldner zwar erkennbar mit
Risiken belastet ist, die Bemühungen um eine Rettung des Unternehmens
jedoch ganz im Vordergrund stehen und auf Grund konkret benennbarer
Umstände eine positive Prognose nachvollziehbar und vertretbar erscheint.
Nicht nötig ist, dass der Schuldner bereits der sicheren Überzeugung sein durf-
te, der Sanierungsversuch werde gelingen.’182

De invulling van de redelijke mate van voorzienbaarheid van het faillissement,
gegeven door de Hoge Raad ten aanzien van herstructureringen, onderkent onvol-
doende dat ook andere belangen dan die van de schuldeisers in het voorliggende
faillissement moeten worden meegewogen. Met name miskent het het algemene
belang dat de faillissementspauliana niet onnodig het reorganiserend vermogen
van schuldenaren in financiële problemen dient te belemmeren.183

De m.i. juiste toets, en daarmee ook de m.i. juiste invulling van wanneer partijen
hebben gehandeld terwijl met een redelijke mate van waarschijnlijkheid het fail-
lissement was te voorzien, is de toets als geformuleerd door Abendroth, A. van
Hees en A-G Huydecoper, die ook in het Duitse recht wordt aangelegd en in het

181 Zie De Bra, Insolvenzordnung Kommentar, p. 864, ten aanzien van handelingen die anders als een incongru-
ente voldoening zouden kwalificeren: ‘Auch inkongruente Leistungen, die im Rahmen eines ernsthaften
Sanierungsplanes erfolgen, haben keinerlei Beweiswert. Voraussetzung ist freilich, daß der Sanierungsplan
mindestens ein in sich schlüssiges Konzept aufweist, das von den erkannten und erkennbaren tatsächlichen
Gegebenheiten ausgeht und nicht offensichtlich undurchführbar ist. Ob der Sanierungsplan dann gleichwohl
scheitert, ist irrelevant.’ Zie ook Kreft, Aktuelle Probleme der Insolvenzanfechtung, p. 157.

182 Kirchhof, Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, p. 572. 
183 Zie hierover hoofdstuk 1 (§ 1.5.4).
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verleden ook door de Hoge Raad in HR Muurmans q.q./Lückers184 is gehanteerd.
Leidend dient de vraag te zijn of er reële kansen waren dat het faillissement kon
worden afgewend en de handelingen daar ook op gericht waren. Op de bank rust
daarbij een onderzoeksplicht.185 Zij dient zich een onderbouwd oordeel te vormen
over de vraag of de situatie en de reorganisatiepogingen van dien aard zijn dat het
faillissement kan worden afgewend.

4.2.1.4.6 Over het graf-rechtshandelingen
In faillissement dienen schuldeisers in beginsel de rechtshandelingen van de
gefailleerde te respecteren. De rechtshandeling is verricht tussen de schuldenaar
en zijn wederpartij, waar de schuldeisers in principe buiten staan. Slechts indien
de schuldenaar en diens wederpartij wisten dat schuldeisers benadeeld zouden
worden door de rechtshandeling, is er ruimte voor vernietiging. Deze wetenschap
van benadeling veronderstelt, zoals gezien, in principe een zekere bekendheid van
partijen met het naderende faillissement, of zoals de Hoge Raad het stelt ‘dat het
faillissement met een redelijke mate van waarschijnlijkheid was te voorzien’.186

De schuldenaar kan echter ook rechtshandelingen verrichten waarmee deze als het
ware over zijn graf tracht heen te regeren. Zo kan men denken aan boetes afhan-
kelijk van het faillissement, waarbij de schuldenaar met het uitspreken van het
faillissement een aanzienlijk bedrag verschuldigd wordt. Ook is het mogelijk dat
de schuldenaar het spiegelbeeld daarvan overeenkomt, namelijk dat bepaalde ver-
mogensrechtelijke aanspraken komen te vervallen met het uitspreken van het fail-
lissement. A leent bijvoorbeeld een bedrag aan B, maar komt overeen met B dat
deze het bedrag mag houden indien A zou failleren. Hoewel de spiegelbeeldige
handelingen beide benadelend uitwerken voor schuldeisers in het faillissement,
dienen ze onderscheiden te worden, omdat de handelingen een inbreuk maken op
uiteenlopende principes. Handelingen waarmee nieuwe aanspraken worden
gecreëerd, botsen met het beginsel van de paritas creditorum als vastgelegd in
artikel 3:277 BW, dat bepaalt dat alle schuldeisers met dezelfde rang pro rata hun
vordering delen. Een afspraak waarbij de schuldenaar overeenkomt dat een
bepaalde vermogensrechtelijke aanspraak komt te vervallen, botst met artikel
3:276 BW. Dit artikel bepaalt dat een schuldenaar met zijn gehele vermogen
instaat voor zijn schulden. De schuldenaar kan, behoudens de door de wetgever
geboden mogelijkheid van het vestigen van zekerheidsrechten, niet zijn vermogen
zo inrichten dat bepaalde goederen buiten verhaal blijven of bij voorrang aan een
bepaalde persoon toekomen. Dit geldt ook voor afspraken die juist beogen dat
bepaalde aanspraken komen te vervallen.

184 HR 12 november 1999, JOR 2000/86.
185 Zie expliciet HR 22 december 2009 (Van Dooren q.q./ABN AMRO). Deze onderzoeksplicht is ook reeds

besproken in § 4.2.1.4.4.
186 HR 22 december 2009 (Van Dooren q.q./ABN AMRO III).
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De negatief geformuleerde regel uit HR Bakker q.q./Katko, gelijk de thans posi-
tief geformuleerde regel uit HR Van Dooren q.q./ABN AMRO III, leidt tot onge-
rijmdheden indien deze ook wordt toegepast op rechtshandelingen waarbij de
schuldenaar als het ware over zijn graf heen tracht te regeren. In zijn preadvies ‘De
betrekkelijke continuïteit van het contract binnen faillissement’ bestrijdt Verstijlen
de gedachte dat de regel uit Bakker q.q./Katko (en naar ik aanneem thans ook de
positief geformuleerde regel uit HR Van Dooren q.q./ABN AMRO III) ook zou
gelden voor boetebedingen afhankelijk van faillissement. Hij schrijft het volgen-
de:

‘Getransponeerd naar de onderhavige casus zou dit betekenen dat (de over-
eenkomst met daarin) het boetebeding “paulianabestendig” is. Naar ik meen
is dit onterecht en kunnen ook benadelende rechtshandelingen worden vernie-
tigd die worden verricht op een moment dat het faillissement nog niet zeker is,
maar die ertoe strekken de schuldeisers te benadelen voor het geval dat het
faillissement wordt uitgesproken. (…) Een boetebeding gekoppeld aan het fail-
lissement is geen normale transactie met een reële economische betekenis,
maar dient er slechts toe de positie van de wederpartij in een faillissement te
verbeteren. Ik zou juist willen aannemen dat hier uit de aard der zaak sprake
is van wetenschap van benadeling.’187

Zie voor een vergelijkbare analyse De Liagre Böhl ten aanzien van paulianeuze
verblijvens- of overnemingsbedingen (geschreven voor het wijzen van HR Bakker
q.q./Katko).

‘Veelal is in het vennootschapscontract geregeld, dat na ontbinding de overige
vennoten gerechtigd zijn de vennootschap voort te zetten met het recht van
overneming der activa. Soms bevat een dergelijk beding de bepaling, dat in
geval van faillissement op minder gunstige wijze met de uittredende vennoot
wordt afgerekend, dan in gevallen van ontbinding uit anderen hoofde.
Dergelijke clausules dienen van geval tot geval te worden beoordeeld.
Onevenredige bevoordeling van de overblijvende vennoten kan door middel
van de faillissementspauliana worden aangetast. Weliswaar moet, ingevolge
HR 23 december 1949 (NJ 1950, 262, m.nt. Ph.A.N.H.), de wetenschap van
benadeling reeds hebben bestaan ten tijde van het maken van het beding, maar
deze wetenschap staat per definitie vast, indien de minder gunstige wijze van
afrekenen nu juist is overeengekomen voor het geval van faillissement.’188

Het Nederlandse recht is echter vooralsnog onduidelijk over de grenzen die de
pauliana stelt, evenals de grenzen die andere rechtsfiguren stellen, aan handelin-
gen waarmee de schuldenaar over zijn graf tracht te regeren. Zo meent Van Dijck

187 F.M.J. Verstijlen, Materieel faillissementsrecht: de betrekkelijke continuïteit van het contract binnen faillisse-
ment, Preadvies 2006 uitgebracht voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht, Deventer: Kluwer 2006, p. 141.

188 E.W.J.H. de Liagre Böhl, Sanering en Faillissement, Deventer: Kluwer 1991, p. 73.
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dat uit de rechtspraak van de Hoge Raad volgt dat als vereiste voor de pauliana
geldt dat met een redelijke mate van waarschijnlijkheid voorzien dient te worden
dat bij de schuldenaar financiële problemen dreigen of er al zijn en dat de werking
van de pauliana daarom beperkt zou zijn tot de fase waarin de schuldenaar in
financiële problemen verkeert of door de gedraging raakt. Hij meent vervolgens
wel dat het een gebrek is dat de pauliana niet de belangen van de schuldeisers
beschermt tegen handelingen met de schuldenaar die niet in het zicht van, maar
wel met het oog op een faillissement plaatsvinden.189 Van Dijck meent vervolgens
dat het hele instrument van de pauliana revisie behoeft. Zijn lezing van het
Nederlandse recht lijkt dan ook mede ingegeven te zijn om zijn pleidooi van een
algehele revisie van ‘het relict de pauliana’ kracht bij te zetten. Deze lezing van
Van Dijck op dit gebied komt mij echter onjuist voor. Ik zou, net als Verstijlen en
De Liagre Böhl, menen dat de pauliana wel degelijk ruimte biedt om bescherming
te bieden, niet alleen tegen rechtshandelingen in het zicht van faillissement, maar
ook tegen rechtshandelingen met het oog op faillissement. Revisie van de paulia-
na is dan in elk geval niet nodig vanwege de hier besproken problematiek.

Verstijlen geeft aan dat, indien men meent dat de pauliana niet gegeven is voor de
bestrijding van over het graf-rechtshandelingen,190 andere rechtsfiguren soulaas
kunnen bieden. Men zou volgens hem kunnen aannemen dat het in strijd is met
het beginsel van de gelijke behandeling van de schuldeisers, of in strijd is met de
tussen hen in acht te nemen redelijkheid en billijkheid of dat het zelfs onrechtma-
tig is om vervolg te geven aan de rechtshandeling door de boetevordering in te die-
nen.191 Hieraan kan het fixatiebeginsel toegevoegd worden.192

189 Van Dijck, De Faillissementspauliana. Revisie van een relict, p. 72.
190 Hij noemt twee argumenten die tegen toepasselijkheid zouden kunnen pleiten. Mogelijk zou men kunnen oor-

delen dat ten tijde van het verrichten van de rechtshandeling niet gezegd kan worden dat de rechtshandeling in
haar totaliteit beschouwd benadelend is of dat partijen dat behoren te weten. (Verstijlen, Materieel faillisse-
mentsrecht: de betrekkelijke continuïteit van het contract binnen faillissement, p. 142). De pauliana kan in
beginsel slechts tegen een rechtshandeling als geheel worden ingeroepen. In hoeverre de pauliana ook tegen
onderdelen ingeroepen kan worden is geen uitgemaakte zaak onder Nederlands recht. Zie voor een verwijzing
naar het Duitse recht waar de pauliana wel ingeroepen kan worden tegen specifiek benadelende clausules waar-
van de werking afhankelijk is van het faillissement, Verstijlen, Materieel faillissementsrecht: de betrekkelijke
continuïteit van het contract binnen faillissement, p. 141.

191 Elders noemt Verstijlen (Materieel faillissementsrecht: de betrekkelijke continuïteit van het contract binnen
faillissement, p. 138) nog als mogelijke rechtsgrond om tegen dergelijke rechtshandelingen op te komen, art.
35 b Fw. 

192 De rechtspraak laat zien dat ten aanzien van deze materie verschillende rechtsfiguren ingezet worden.
Rechtbank Amsterdam (25 januari 2006, JOR 2006/220) moest over een geval oordelen dat de hier besproken
problematiek van ‘over het graf-rechtshandelingen’ raakt, maar niet rechtstreeks betreft. Het betrof een ren-
vooiprocedure. Hier had een schuldeiser na de surseanceverlening maar voor de faillietverklaring een contrac-
tuele bepaling ingeroepen, waardoor deze, kort gezegd, gerechtigd zou worden tot 120% van het bedrag waar-
toe hij zonder het inroepen gerechtigd zou zijn. De rechtbank wees de vordering voor het verhoogde gedeelte
af met een beroep op het fixatiebeginsel. De rechtbank oordeelde dat indien een faillissement wordt voorafge-
gaan door een surseance, het fixatiebeginsel reeds werkt vanaf de surseanceverlening. De rechtbank is kritisch
ten aanzien van het feit dat de bepaling beoogt de opeisbare som in geval van faillissement te verhogen. De
rechtbank kon de zaak afdoen op grond van het fixatiebeginsel omdat de schuldeiser nog een handeling moest
verrichten om aanspraak te kunnen maken op de contractuele verhoging van de opeisbare som. Nu deze han-
deling na datum surseance had plaatsgevonden, stond het fixatiebeginsel eraan in de weg dat de rechten die
hieruit voortvloeiden tegen de boedel konden worden ingeroepen. De rechtbank hoefde niet te oordelen over
de vraag wat rechtens zou zijn geweest indien was opgenomen in de overeenkomst dat zonder verdere 
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Voor zover het benadelende rechtshandelingen van de schuldenaar betreft, ten
aanzien waarvan met de aard van de rechtshandeling reeds gegeven is dat het doel
benadeling is, althans het bevoordelen van een bepaalde partij in faillissement ten
koste van de gezamenlijke schuldeisers, is er geen (behoudens de wettelijk gere-
gelde mogelijkheid van het vestigen van een zekerheidsrecht) goede reden om de
pauliana niet toe te passen en de toevlucht tot andere rechtsfiguren met open nor-
men te moeten nemen. Het probleem dat voorligt is juist het probleem waar de
pauliana tegen waakt: onverplichte benadelende rechtshandelingen verricht door
de schuldenaar voor faillissement terwijl deze en diens wederpartij wisten dat
benadeling van schuldeisers het gevolg zou zijn. De pauliana dient een antwoord
te blijven geven op benadelende rechtshandelingen verricht door de schuldenaar,
ook als nieuwe, benadelende clausules of overeenkomsten ontwikkeld en in prak-
tijk gebracht worden.193

4.2.2 Artikel 42 lid 1 Fw: aantasting van onverplichte rechtshandelingen
om niet

In de vorige paragraaf is de vernietigbaarheid van onverplichte rechtshandelingen
anders dan om niet geanalyseerd. Artikel 42 Fw geeft ook een regeling voor
rechtshandelingen om niet. Het grote verschil met onverplichte rechtshandelingen
om niet is dat bij een rechtshandeling om niet slechts de schuldenaar moet hebben
gehandeld met wetenschap van benadeling en niet tevens de wederpartij (zie voor
een weergave van het volledige artikel 42 Fw hierboven, § 4.2.1).

4.2.2.1 Doel en rechtvaardiging artikel 42 Fw (om niet)
Ten aanzien van de onverplicht verrichte rechtshandeling om niet, concludeert de
wetgever kort dat deze steeds een eigenaardige plaats heeft ingenomen en dat
reeds in het Romeinse recht schuldeisers een gift van de begiftigde konden opvor-
deren indien slechts de ‘schuldenaar-schenker te kwader trouw gehandeld had’.194

Het is dus andermaal het handelen en de subjectieve gesteldheid van de schulde-
naar die het aangrijpingspunt vormen voor het inroepen van de pauliana en deze
rechtvaardigen.

handeling van de wederpartij het verschuldigde bedrag met 20% zou toenemen. Verstijlen schrijft dat een
beding dat wordt ingericht als een boete die wordt verbeurd bij het uitspreken van het faillissement niet vatbaar
is voor verificatie omdat deze vordering ‘technisch-juridisch’ op het moment van faillietverklaring nog toe-
komstig is. Verificatie stuit dan dus ook af op het fixatiebeginsel. Met kleine aanpassingen – een vordering
onder opschortende voorwaarde of een boete gekoppeld aan een faillissementsaanvraag – is niet duidelijk of
het fixatiebeginsel dan ook aan verificatie in de weg zou staan, zodat dan ook naar andere rechtsfiguren geke-
ken moet worden. Voor zover het fixatiebeginsel niet toegepast kan worden, kan de pauliana een rechtsgrond
bieden tegen het effectueren van onwenselijke aanspraken, gecreëerd om te werken in faillissement, maar tot
stand gebracht buiten het vooruitzicht van een faillissement. Ook in het Engelse recht wordt wel betoogd dat
over het graf-rechtshandelingen alle stranden op het fixatiebeginsel. Zie hierover hoofdstuk 3 (§ 3.2.6).

193 Zie ten aanzien van de grenzen die pauliana mogelijk stelt aan het relatief nieuwe figuur van het overwaarde-
arrangement R.J. de Weijs, ‘Overwaardearrangementen, de actio pauliana en de verdeling van zure vruchten’,
WPNR 2006/6652.

194 Memorie van toelichting bij art. 42 Fw, Van der Feltz, Geschiedenis van de Wet op het faillissement en de
surséance van betaling, p. 434.
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De wetgever zegt er in de memorie van toelichting het volgende over:

‘Den begiftigde, die onder bepaalde omstandigheden verplicht wordt aan de
schuldeischers des schenkers het ontvangene te restitueren, wordt dus niet
zozeer een nadeel toegebracht, maar hem wordt veeleer een ongedachte winst
weer onttrokken. Het is deze omstandigheid, dat de begiftigde niet benadeeld
wordt, die de hier bedoelde uitbreiding der Pauliana rechtvaardigt: het ver-
leenen van een rechtsmiddel aan de schuldeischers des schenkers tot teruger-
langing van een gift, waardoor zij opzettelijk zijn benadeeld, ook van hem die
haar geheel te goeder trouw ontving.’195

4.2.2.2 Objectieve vereisten artikel 42 Fw (om niet)
Vereist is een onverplichte rechtshandeling verricht door de schuldenaar voor fail-
lissement. De vereisten zijn verder dezelfde als de vereisten voor het aantasten van
een onverplichte rechtshandeling als hierboven besproken. Het enige onderscheid
is dat het hier gaat om rechtshandelingen om niet. Op het onderscheid tussen ‘om
niet’ en ‘anders dan om niet’ is hiervoor in § 4.2.1.2.3 ingegaan.

4.2.2.3 Subjectieve vereisten artikel 42 Fw (om niet)
Bij rechtshandelingen om niet dient, ingevolge artikel 42 Fw, de schuldenaar zelf
nog wel wetenschap van benadeling te hebben. De artikelen 42 en 45 Fw spreken,
anders dan de parlementaire geschiedenis, niet van opzet maar van weten of beho-
ren te weten. Het betreft hier dus de wetenschap aan de zijde van de schuldenaar.
Deze wetenschap van benadeling wordt, behoudens tegenbewijs, vermoed aanwe-
zig te zijn indien de rechtshandeling binnen een jaar voor de faillietverklaring
heeft plaatsgevonden (artikel 45 Fw).

Het Nederlandse recht wijkt hiermee af van artikel 134 InsO, het Duitse recht
waar dit vereiste niet gesteld wordt.196 Ook het Engelse recht stelt bij rechtshan-
delingen om niet in artikel 238 IA geen subjectief vereiste voor ingrijpen.197 Dat
het Nederlandse recht toch dit vereiste stelt kan gezien worden als een uitwerking
van de gedachte dat schuldeisers het vermogen van de schuldenaar in principe op
de meest volstrekte wijze dienen te respecteren. Weliswaar is een bewijsvermoe-
den opgenomen in artikel 45 Fw, maar dit ziet slechts op de periode van één jaar
voor het faillissement. Aangezien het een bewijsvermoeden betreft is het daarmee
nog vatbaar voor tegenbewijs.

Een rechtshandeling om niet kan dus vernietigd worden terwijl de wederpartij
geheel te goeder trouw de prestatie van de schuldenaar in ontvangst heeft geno-
men. Om de wederpartij te goeder trouw te beschermen, bepaalt lid 3 van artikel
42 Fw dat de vernietiging geen werking heeft voor zover deze derde te goeder

195 Memorie van toelichting bij de artikelen 44 tot en met 46 Fw, Van der Feltz, Geschiedenis van de Wet op het
faillissement en de surséance van betaling, p. 446.

196 Zie hoofdstuk 2 (§ 2.2.5).
197 Zie hoofdstuk 3 (§ 3.2.1).
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trouw aantoont dat hij ten tijde van de faillietverklaring niet gebaat was door de
rechtshandeling.

4.2.3 Artikel 47 Fw: aantasting van verplichte rechtshandelingen

De mogelijkheid om onverplichte rechtshandelingen te vernietigen als geregeld in
artikel 42 Fw heeft een tegenhanger in het BW in artikel 3:45 BW. De
Faillissementswet voorziet in artikel 47 Fw daarnaast, anders dan het Burgerlijk
Wetboek, tevens in de mogelijkheid om verplichte rechtshandelingen te vernieti-
gen. De mogelijkheden om verplichte rechtshandelingen te vernietigen zijn echter
zeer beperkt.

Artikel 47 Fw luidt als volgt:

De voldoening door de schuldenaar aan een opeisbare schuld kan alleen dan
worden vernietigd, wanneer wordt aangetoond, hetzij dat hij die de betaling
ontving, wist dat het faillissement van de schuldenaar reeds aangevraagd was,
hetzij dat de betaling het gevolg was van overleg tussen de schuldenaar en de
schuldeiser, dat ten doel had laatstgenoemde door die betaling boven andere
schuldeisers te begunstigen.

4.2.3.1 Doel en rechtvaardiging van artikel 47 Fw
De Nederlandse paulianaregeling voorziet voor twee beperkte gevallen in de ver-
nietigbaarheid van verplichte rechtshandelingen: er is sprake geweest van ‘over-
leg’ dat ten doel had een schuldeiser boven de andere schuldeisers te begunstigen
of de schuldeiser die betaling ontving wist dat het faillissement reeds was aange-
vraagd. De memorie van toelichting geeft de volgende rechtvaardiging voor het
ingrijpen in deze gevallen:

‘De schuldeischer, die niet bloot een faillissement ducht, maar de zekerheid
heeft verkregen dat daartoe aanvrage is gedaan, mag gezegd worden in strijd
te handelen met de goede trouw door hem ook jegens zijne mede-schuldei-
schers in acht te nemen, wanneer hij onder die omstandigheden nog betaling
van zijn schuldenaar vraagt en aanneemt, en zich op die wijze aan den con-
cursus onttrekt. Dezelfde overweging heeft ertoe geleid ook de tweede uitzon-
dering voor te stellen. Zij laat al die gevallen onaangetast, waarin eene schuld
op regelmatige wijze wordt geïnd, waarin de betaling verkregen wordt door
daarop aan te dringen, vonnis te vragen, beslag te leggen of te executeren. De
bedoeling is veeleer uitsluitend de betalingen te treffen, welke hetzij op een
afspraak berusten om, wanneer het tot een faillissement mocht komen, den
schuldeischer buiten den concursus te houden, hetzij – en dat dikwijls op ini-
tiatief van den schuldenaar – gedaan worden in den vooravond van het faillis-
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sement, omdat dit zal worden aangevraagd, en terwijl de schuldeischer volko-
men bekend is met den toestand waarin zijn schuldenaar verkeert.’198

De mogelijkheden om verplichte rechtshandelingen te vernietigen zijn, als
gezegd, zeer beperkt. In de parlementaire geschiedenis wordt de beperktheid van
de mogelijkheid om verplichte rechtshandelingen aan te tasten in de eerste plaats
gemotiveerd met de stelling dat het een ‘logische tegenstrijdigheid’ oplevert
indien de wet enerzijds de schuldenaar verplicht een schuld te voldoen en de wet
anderzijds de curator de bevoegdheid verleent de betaling te vernietigen.199

Belangrijker lijkt de tweede overweging, dat een ruime vernietigingsmogelijkheid
van verplicht verrichte rechtshandelingen in strijd is met de behoeften van het ver-
keer waarbij schuldeisers voor hun eigen belangen dienen te waken (sibi vigilare)
en er overeenkomstig op moeten kunnen vertrouwen dat ontvangen betalingen
onaantastbaar zijn.200 De wetgever heeft dus gemeend dat slechts in uitzonde-
ringsgevallen verplichte rechtshandelingen vernietigd zouden moeten kunnen
worden.201

Bij het analyseren van de rechtvaardiging van de pauliana ten aanzien van ver-
plichte rechtshandelingen dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de ver-
nietiging van rechtshandelingen in het geval reeds een faillissementsaanvraag aan-
hangig was, en de gevallen waarin er geen faillissementsaanvraag is en sprake is
van overleg.

In het geval waarin de wederpartij wetenschap had van de faillissementsaanvraag
is het handelen en de wetenschap van de schuldenaar irrelevant. De wetgever stelt
dat de schuldeiser die weet dat een faillissement is aangevraagd in strijd handelt
‘met de goede trouw door hem ook jegens zijne mede-schuldeischers in acht te
nemen, wanneer hij onder die omstandigheden nog betaling van zijn schuldenaar
vraagt en aanneemt.’202 Er wordt dus geen aanknoping gezocht bij het handelen en
de wetenschap van de schuldenaar. Hier rechtvaardigt de wetgever de pauliana
geheel met een beroep op de goede trouw die de relatie tussen de schuldeisers
onderling beheerst en heeft daarom alleen oog voor het handelen van de weder-
partij.

198 Memorie van toelichting bij art. 47 Fw, Van der Feltz, Geschiedenis van de Wet op het faillissement en de
surséance van betaling, p. 449.

199 Memorie van toelichting bij art. 42 Fw, Van der Feltz, Geschiedenis van de Wet op het faillissement en de
surséance van betaling, p. 434.

200 Memorie van toelichting bij art. 42 Fw, Van der Feltz, Geschiedenis van de Wet op het faillissement en de
surséance van betaling, p. 436, 437.

201 Zie verder uitgebreid over de achtergrond van de beperkte mogelijkheden om verplichte rechtshandelingen te
vernietigen Wessels, Gevolgen van faillietverklaring (2), p. 121-128.

202 Memorie van toelichting bij art. 47 Fw, Van der Feltz, Geschiedenis van de Wet op het faillissement en de
surséance van betaling, p. 449.
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Voor de gevallen waarin de betaling het gevolg is van overleg, is de redenering van
en de rechtvaardiging door de wetgever minder duidelijk. De vraag die speelt is of
in dit geval de wetgever de pauliana in de eerste plaats rechtvaardigt met een
beroep op het handelen van de schuldenaar of dat hier de rechtvaardiging van het
ingrijpen in de rechtsverhouding in de eerste plaats gevonden wordt in het hande-
len van de wederpartij.

De frase (uit citaat hierboven) ‘dezelfde overweging heeft ertoe geleid ook de
tweede uitzondering voor te stellen.’ lijkt erop te wijzen dat ook de vernietigings-
mogelijkheid wegens ‘overleg’ haar rechtvaardiging in de eerste plaats vindt in het
handelen in strijd met de goede trouw door de wederpartij, dus in de eerste plaats
in het handelen van de wederpartij. Het tweede gedeelte van het citaat biedt ech-
ter steun voor de lezing waarbij de wetgever de vernietiging in de eerste plaats
rechtvaardigt aan de hand van een handelen te kwader trouw van de schuldenaar.
De wetgever accepteert het als gegeven dat een schuldeiser aanzienlijke druk zal
uitoefenen om betaling te verkrijgen. De wetgever overweegt immers met zoveel
woorden dat de pauliana al die gevallen onaangetast laat, ‘waarin eene schuld op
regelmatige wijze wordt geïnd, waarin de betaling verkregen wordt door daarop
aan te dringen, vonnis te vragen, beslag te leggen of te executeren.’ De schuldei-
ser mag dus met alle rechtsmiddelen dreigen om betaling te krijgen. De aange-
haalde passage zou dan ook zo gelezen kunnen worden dat de wetgever de recht-
vaardiging van het ingrijpen hier niet in de eerste plaats vindt in het handelen van
de wederpartij, maar in het handelen van de schuldenaar zelf. Slechts als de schul-
denaar onoirbaar handelt is er immers ruimte om de toestand waarin hij zijn ver-
mogen heeft gebracht niet op de meest volstrekte wijze te eerbiedigen. De wetge-
ver overweegt dat de bedoeling veeleer is ‘uitsluitend de betalingen te treffen,
welke op een afspraak berusten om, wanneer het tot een faillissement mocht
komen, den schuldeischer buiten den concursus te houden.’

Ik zou dan ook menen dat de aangehaalde passage zo moet worden gelezen dat de
wetgever heeft willen aangeven dat slechts indien aan de zijde van de schuldenaar
de wens tot bevoordeling bestond, vernietiging gerechtvaardigd is. Het is niet
zozeer de wens van de schuldeiser buiten de concursus te blijven die de vernieti-
ging rechtvaardigt, maar het gegeven dat deze wens het handelen van de schulde-
naar heeft bepaald. In deze lezing is de betrokkenheid van de wederpartij een
belangrijke en noodzakelijke voorwaarde, maar vormt deze niet de grondslag voor
de pauliana van artikel 47 Fw voor zover sprake is van samenspanning. Bedacht
dient hierbij te worden dat de wetgever met zoveel woorden aangeeft dat de ver-
nietigbaarheid niet gebaseerd wordt op de ingetreden betalingsonmacht. Dit sys-
teem dat in Duitsland reeds meer dan een eeuw gevolgd wordt, wordt door de
Nederlandse wetgever in 1896 uitdrukkelijk van de hand gewezen.203

203 Memorie van toelichting bij art. 47 Fw, Van der Feltz, Geschiedenis van de Wet op het faillissement en de
surséance van betaling, p. 436: ‘Op den regel: geen nietigheid van verplichte handelingen, kent het Ontwerp
slechts twee uitzonderingen, in artikel 47 aangewezen en bij dat artikel nader toe te lichten. Reeds hier 
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4.2.3.2 Objectieve vereisten

4.2.3.2.1 Verplicht
Artikel 47 Fw biedt in uitzonderingsgevallen de mogelijkheid om verplichte
rechtshandelingen van de schuldenaar te vernietigen. Hoewel het gemeengoed is
geworden om ten aanzien van artikel 47 Fw over verplichte rechtshandelingen te
spreken, hanteert het artikel zelf een geheel eigen terminologie. Artikel 47 Fw
spreekt niet van een verplichte rechtshandeling, en zelfs niet van rechtshandeling,
maar van de ‘voldoening van een opeisbare schuld’ en van ‘betaling’.
Aangenomen wordt dat artikel 47 Fw ruim dient te worden geïnterpreteerd en op
alle verplichte rechtshandelingen van de schuldenaar ziet. Zo valt ook het vesti-
gen van een zekerheidsrecht en het opstellen van een lijst van te verpanden vor-
deringen en registratie daarvan onder het bereik van artikel 47 Fw. Belangrijk is
te onderkennen dat, anders dan artikel 42 Fw, artikel 47 Fw terecht geen onder-
scheid maakt tussen rechtshandelingen om niet en rechtshandelingen anders dan
om niet.

Gezien de, grosso modo,204 aanzienlijk ruimere mogelijkheden onverplichte
rechtshandelingen te vernietigen vergeleken met verplichte rechtshandelingen,
zullen partijen veelal trachten hun rechtshandeling als een verplichte rechtshan-
deling te construeren. Zodra de financiële problemen zich aandienen zijn de
mogelijkheden hiervoor veelal beperkt. Daarom zullen partijen reeds vroeg in hun
relatie willen opnemen welke verplichtingen mogelijk uit hun relatie kunnen
voortvloeien.205 Een bekend voorbeeld hiervan betreft artikel 26 (voormalig arti-
kel 20) van de Algemene Bankvoorwaarden.206 Indien de bank op basis van deze

dient echter uitdrukkelijk geconstateerd te worden, dat het geenszins de bedoeling is daarmede te huldigen de
theorie van den Konkursanspruch, die in de Motiven tot de Konkursord. f. d. Deutsche Reich wordt voorgesteld
als de juridieke basis voor de nietigheid van door den schuldenaar gedane betalingen en in navolging der
Motiven ook hier te lande door enkele schrijvers is verdedigd. De zg. Konkursanspruch, een op het onvermo-
gen van de schuldenaar gegrond objectief recht van de schuldeischers jegens een ieder (zoowel den schulde-
naar als jegens elkander) op door faillissement te verwezenlijken uitsluitende en gemeenschappelijke bevredi-
ging uit den boedel huns schuldenaars), staat lijnrecht tegenover het stelsel van het Ontwerp dat aan het onver-
mogen als zodanig geen enkel rechtsgevolg verbindt, en is buitendien ook wetenschappelijk niet verdedigbaar.’

204 Zie over de gecompliceerde verhouding van artikel 42 en 47 Fw hieronder § 4.2.3.5.
205 Van Dijck, De Faillissementspauliana. Revisie van een relict, p. 25-39. Vooral in reactie op de werking van de

Algemene Bankvoorwaarden, heeft Van Dijck erop gewezen dat het onderscheid verplicht-onverplicht wel erg
manipuleerbaar wordt voor partijen. Hij pleit voor een geheel andere benadering van de pauliana waarbij met
gezichtspunten wordt gewerkt. Binnen de door hem voorgestane benadering van een ‘gereviseerde pauliana’
zou het onderscheid tussen verplicht en onverplicht dan ook de status van gezichtspunt moeten krijgen.

206 Zie over de algemene bankvoorwaarden en de relatie van artikel 20 ABV tot de actio pauliana, W.H.G.A. Filott,
Algemene Bankvoorwaarden, serie Bank- en Effectenrecht, deel 3, Deventer: Kluwer 2000. Artikel 20
Algemene Bankvoorwaarden luidde als volgt: ‘De cliënt is verplicht desgevraagd voldoende zekerheid te stel-
len voor de nakoming van zijn bestaande verplichtingen jegens de bank. Is een gestelde zekerheid onvoldoen-
de geworden, dan is de cliënt verplicht desgevraagd die zekerheid aan te vullen of te vervangen. Een verzoek
als hiervoor bedoeld dient schriftelijk te geschieden en de reden van het verzoek te vermelden. De omvang van
de gevraagde zekerheid dient in redelijke verhouding te staan tot het beloop van de desbetreffende verplichtin-
gen van de cliënt.’ Per 1 november 2009 gelden nieuwe algemene bankvoorwaarden. Thans luidt het eerste lid
van artikel 26 als volgt: ‘Door het van toepassing worden van deze algemene bankvoorwaarden heeft de cliënt
zich jegens de bank verbonden om voor alle bestaande en alle toekomstige vorderingen van de bank op de
cliënt, uit welken hoofde ook, op eerste verzoek van de bank, ten genoegen van de bank, (aanvullende) zeker-
heid te stellen. Deze dient steeds zodanig te zijn, en daartoe zo nodig door de cliënt ten genoegen van de 
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bepaling extra zekerheden verzoekt omdat de gestelde zekerheid onvoldoende is
of is geworden, en de cliënt ertoe overgaat zekerheden te verschaffen, dan heeft dit
als een verplichte rechtshandeling te gelden.207 Ook al volgt surseance en faillis-
sement vlak daarop, dan is de vestiging van deze zekerheden in de regel niet pau-
lianeus.208

4.2.3.2.2 Rechtshandeling van de schuldenaar
Mede naar aanleiding van het arrest Loeffen q.q./Mees & Hope I209 is de vraag
opgekomen in hoeverre vereist is dat de schuldenaar zelf een rechtshandeling heeft
verricht. Gezien het principiële belang van de vraag zal nader op dit arrest inge-
gaan worden. In de feiten die aanleiding tot het arrest gaven had Meerhuys B.V.
een rekening-courant bij de bank. Voorafgaand aan het faillissement van
Meerhuys B.V. vertoonde deze rekening-courant een aanzienlijke debetstand, van
ruim f 850.000, welk bedrag opeisbaar was. Op 12 maart 1982, terwijl het faillis-
sement al was aangevraagd, had een zustervennootschap van Meerhuys, APO
B.V., het door haar aan Meerhuys verschuldigde bedrag van f 750.000 overge-
maakt op de rekening die Meerhuys aanhield bij de bank. Op 17 maart 1982 werd
Meerhuys in staat van faillissement verklaard. Door de storting in rekening-cou-
rant verminderde de debetstand van de rekening van Meerhuys en daarmee de
schuld die Meerhuys had aan de bank. Deze vermindering geschiedde van rechts-
wege zonder dat daar een (rechts)handeling van Meerhuys of de bank voor nodig
was.

bank te worden vervangen en / of aangevuld, dat de bank gelet op het risicoprofiel van de cliënt, de dekkings-
waarde van de zekerheden en eventuele andere voor de bank relevante factoren, doorlopend voldoende zeker-
heid heeft en zal hebben. De bank zal op verzoek van de cliënt de reden van die zekerheidstelling, of de ver-
vanging of aanvulling daarvan, meedelen. De omvang van de gevraagde zekerheid moet in een redelijke ver-
houding staan tot de verplichtingen van de cliënt.’

207 Rechtbank Rotterdam 19 juli 2006 en 1 oktober 2008, JOR 2009/115 probeerde hier een nieuwe draai aan te
geven door te overwegen dat artikel 20 ABV (zie vorige noot) zo geïnterpreteerd diende te worden dat slechts
indien aanvankelijk wel zekerheid was gesteld en deze later te weinig was geworden, sprake was van een ver-
plichting. De eerste zin van artikel 20 ABV wordt dan niet zelfstandig gelezen, maar slechts in samenhang met
het tweede lid. Hoewel ik zelf meen dat het Duitse recht hier een goede oplossing biedt door de zekerheidver-
schaffing als een incongruente voldoening te kwalificeren, meen ik dat de interpretatie van artikel 20 ABV
door de Rechtbank Rotterdam naar Nederlands recht niet de juiste was. De hoofdregel stond mijns inziens in
de eerste zin, namelijk dat een kredietnemer verplicht was zekerheid te stellen. De tweede regel gaf een regel
wat tussen partijen rechtens was indien een gestelde zekerheid onvoldoende was geworden. Zie ook kritisch
over de uitspraak van Rechtbank Rotterdam Verdaas in zijn noot bij de uitspraak. Inmiddels is artikel 20 ABV
zo aangepast dat een dergelijke onduidelijkheid zich niet meer voordoet. In de toelichting op het nieuwe arti-
kel 26 ABV wordt nog het volgende opgemerkt: ‘Zoals gezegd geschiedt kredietverlening vaak tegen zeker-
heidstelling. Nu is het denkbaar dat een zekerheid die aanvankelijk voldoende was, naderhand onvoldoende
wordt of dreigt te worden. Dat kan zich bijvoorbeeld voordoen bij een daling van de koers van de onder het
pandrecht van de bank vallende effecten. De bank kan dan volgens artikel 26 aan de cliënt verzoeken die zeker-
heid aan te vullen. Een verzoek tot zekerheidstelling kan in ieder geval altijd worden gedaan wanneer het gaat
om geheel ongedekte of naar het oordeel van de bank onvoldoende gedekte debetstanden. Kortom: de cliënt
dient er op elk door de bank gewenst moment voor te zorgen dat zijn schulden aan de bank door voldoende
zekerheid zijn gedekt.’

208 Zie de arresten HR 16 juni 2000, JOR 2000/201 (Van Dooren q.q./ABN AMRO I) en HR 29 juni 2001, JOR
2001/220 (Meijs q.q./Bank of Tokyo).

209 HR 8 juli 1987, NJ 1988, 104 (Loeffen q.q./Mees Hope I), m.nt. G.
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De vraag die in Loeffen q.q./Mees & Hope I aan de Hoge Raad werd voorgelegd
was of de vermindering van het debetsaldo valt aan te merken als ‘de voldoening
door de schuldenaar van een opeisbare schuld’ als omschreven in artikel 47 Fw.
De Hoge Raad beantwoordde deze vraag bevestigend. Volgens de Hoge Raad pleit
daarvoor in de eerste plaats dat niet goed valt in te zien waarom een dergelijke ver-
mindering van het debetsaldo wanneer zij het gevolg is van storting door de schul-
denaar zelf wel, maar wanneer zij het gevolg is van storting door diens debiteur
niet onder de werking van artikel 47 Fw zou vallen. Ten aanzien van het verweer
van de bank dat de pauliana een rechtshandeling van de schuldenaar te kwader
trouw veronderstelt overweegt de Hoge Raad het volgende:

‘Weliswaar maakt artikel 47 Fw deel uit van die serie bepalingen die schuld-
eisers – tot verhaal van wier vorderingen in beginsel enkel dat vermogen van
de schuldenaar strekt, dat voorhanden is bij de faillietverklaring – in staat
stellen “zich onder bepaalde omstandigheden nog bovendien te verhalen op
zaken, die reeds uit dat vermogen gegaan zijn, door aan de handeling huns
schuldenaars, waardoor die vervreemding bewerkstelligd werd, te hunnen bate
hare rechtskracht te ontnemen” (Van der Feltz, I, p. 433), maar aan de omstan-
digheid dat bedoelde bepalingen, mede blijkens de daarop gegeven toelichting,
telkens een te kwader trouw handelen van de schuldenaar veronderstellen,
komt – anders dan de Bank betoogt – doorslaggevende betekenis niet meer toe.
Beslissend is veeleer de betekenis welke aan de hand van de eisen van het hui-
dige rechtsverkeer valt toe te kennen aan de strekking van artikel 47 Fw “be-
talingen te treffen” waardoor een crediteur, in strijd “met de goede trouw door
hem ook jegens zijn mede-schuldeisers in acht te nemen”, zich “aan den con-
cursus onttrekt.’210

De Hoge Raad overweegt ten onrechte dat de paulianabepalingen telkens een te
kwader trouw handelen van de schuldenaar veronderstellen. Zoals hierboven in 
§ 4.2.3.1 reeds uiteen is gezet wordt aan de subjectieve gesteldheid van de schul-
denaar geheel voorbijgegaan in het geval sprake is van een rechtshandeling van de
schuldenaar terwijl het faillissement reeds is aangevraagd en de wederpartij daar
wetenschap van heeft. In het geval van Loeffen q.q./Mees & Hope I was sprake
van een dergelijke situatie, omdat de bank wist dat het faillissement van Meerhuys
reeds was aangevraagd. Het belangwekkende punt van dit arrest is ook niet zozeer
dat geen belang wordt gehecht aan subjectieve elementen aan de zijde van schul-
denaar, maar dat de Hoge Raad in het geheel geen rechtshandeling aan de zijde
van de schuldenaar als vereiste stelt voor het toepassen van de pauliana.

De vraag is nu in hoeverre algemene regels uit het arrest kunnen worden afgeleid.
De vraag is niet alleen van belang voor het bepalen van de reikwijdte van artikel
47 Fw, maar ook voor de reikwijdte van artikel 42 Fw, welk artikel immers ook

210 HR 8 juli 1987, NJ 1988, 104 (Loeffen q.q./Mees Hope I), m.nt. G.
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‘een rechtshandeling van de schuldenaar’ veronderstelt. Faber meent dat de ruime
uitleg van het begrip voldoening als gegeven in het arrest ook geldt voor de uitleg
van het begrip ‘rechtshandeling’ in artikel 42 Fw.211

Een element dat niet over het hoofd gezien mag worden bij het bepalen van de
reikwijdte van het arrest Loeffen q.q./Mees & Hope I, is dat ten tijde van het wij-
zen van het arrest nog niet duidelijk was of artikel 54 Fw, welk artikel misbruik
van verrekening tegengaat, pré-faillissementswerking toekomt. De storting in
rekening-courant gevolgd door verrekening door de bank wordt gezien als een
geval dat onder artikel 54 Fw valt. De vraag of, indien de verrekening reeds voor
faillissement plaatsvindt, artikel 54 Fw ook van toepassing is, is lang onduidelijk
geweest. Pas met het wijzen van het arrest HR ING/Gunning q.q.212 in 2004 is een
einde aan de onduidelijkheid gekomen en heeft de Hoge Raad de vraag bevesti-
gend beantwoord.213 Het arrest Loeffen q.q./Mees & Hope I was echter 17 jaar eer-
der gewezen. De curator Loeffen baseerde zijn vordering dan ook niet op artikel
54 Fw, zoals een curator dat nu mogelijk primair zou doen, maar op artikel 47 Fw.

Ik deel de opvatting van Faber, dat de uitleg die onder artikel 47 Fw aan rechts-
handeling, dan wel voldoening, wordt gegeven, in principe ook geldt voor artikel
42 Fw. Wel dient daarbij opgemerkt te worden dat de pauliana, als vernietigings-
grond van een rechtshandeling van de schuldenaar, slechts bij uitzondering toege-
past kan worden indien geen rechtshandeling van de schuldenaar is te identifice-
ren.214 Ten aanzien van de vraag of de pauliana altijd een rechtshandeling van de
schuldenaar veronderstelt, blijkt dus uit het arrest HR Loeffen q.q./Mees Hope I
dat dit niet het geval is. Bedacht dient echter te worden dat de motivering van de
Hoge Raad rammelt, in de zin dat de Hoge Raad het ten onrechte doet voorkomen
alsof de pauliana altijd een handeling te kwader trouw van de schuldenaar zou ver-
onderstellen en daar met arrest Loeffen q.q./Mees & Hope I, afstand van zou
nemen. Ten tweede ziet de casus op een geval dat nu waarschijnlijk niet meer
onder artikel 47 Fw, maar onder artikel 54 Fw gebracht zou worden. 

In het arrest Slijm/Brouwer215 kwam een enigszins vergelijkbaar geval aan de orde
waarbij de pauliana van artikel 47 Fw ook van toepassing werd geacht op een
geval waarbij niet meteen een rechtshandeling van de schuldenaar werd vernie-
tigd. Vereenvoudigd weergegeven deed het volgende zich voor. De schuldenaar
Brouwer Accomodations verkocht haar inventaris aan een zustervennootschap
Stukro. Stukro betaalde de koopprijs niet aan Brouwer Accomodations, maar aan

211 Faber, Verrekening, p. 320.
212 HR 19 november 2004, JOR 2005/19 (ING/Gunning q.q.), m.nt. AS.
213 Zie over dit arrest en de rechtspraak in aanloop naar dit arrest Faber, Verrekening, p. 408-411. 
214 Faber geeft ook duidelijk aan dat het uitgangspunt van de pauliana is dat alleen rechtshandelingen die door de

schuldenaar zelf zijn verricht, met een beroep op art. 42 e.v. Fw kunnen worden bestreden (Faber, Verrekening,
p. 319).

215 HR 18 januari 2008, JOR 2008/83 (Slijm/Brouwer), NJ 2008, 335, m.nt. PvS. Zie over dit arrest verder W.H.
van Boom, ‘Een juridisch advies over paulianeus handelen’, AA 2008, p. 726 e.v.
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de moedervennootschap van Brouwer Accomodations, Brouwer Beheer. Brouwer
Beheer verrekende vervolgens het ontvangen bedrag met een openstaande schuld
van Accomodations aan Beheer. In het latere faillissement van Brouwer Acco-
modations vernietigde de curator niet de verkoopovereenkomst en overdracht,
maar de betaling van Stukro aan Beheer. De Hoge Raad oordeelde als volgt ten
aanzien van het standpunt dat geen sprake kon zijn van paulianeus handelen,
omdat de betaling niet een rechtshandeling van Accomodations betrof: 

‘Een betaling van een aan de schuldenaar verschuldigde geldsom, met diens
goedvinden niet aan hem maar aan een van zijn schuldeisers in mindering op
het door hem aan die schuldeiser verschuldigde, kan wel degelijk gelden als
een voldoening door de schuldenaar als bedoeld in art. 47 Fw.’

Hoewel de Hoge Raad dus bereid is geweest om in twee specifieke gevallen de
pauliana toe passen op een geval waar geen rechtshandeling van de schuldenaar
aan te wijzen is of slechts indirect, meen ik dat het uitzonderlijke gevallen betreft.
Uitgangspunt van de faillissementspauliana in artikel 47 Fw en ook in artikel 42
Fw is dat het moet gaan om een rechtshandeling van de schuldenaar.

De zaak in Loeffen q.q./Mees & Hope I werd verwezen naar een ander hof en
kwam vervolgens nog een keer voor de Hoge Raad, hetgeen uitmondde in het
arrest HR Loeffen q.q./Mees & Hope II.216 De vragen die in dat arrest speelden
betroffen de mogelijkheden van tegenbewijs onder artikel 47 Fw en een aantal
complicaties in verband met het beoordelen van de vraag of sprake was van bena-
deling. Deze punten worden in de volgende paragraaf behandeld.

4.2.3.2.3 Benadeling van de schuldeisers
De kern van de pauliana is benadeling van schuldeisers. Indien er geen benadeling
van schuldeisers is, is er ook geen reden voor de curator om de pauliana in te stel-
len. Hoewel artikel 47 Fw niet met zoveel woorden stelt dat sprake moet zijn van
benadeling van schuldeisers is dit een belangrijke voorwaarde.217

Een aansprekend geval waarin aan de overige vereisten van artikel 47 Fw voldaan
was, zonder dat sprake was van benadeling van de schuldeisers, levert het arrest
Loeffen q.q./Mees & Hope II op. De casus is reeds in de vorige paragraaf ter spra-
ke gekomen, maar dient hier met enige nadere feiten te worden uitgebreid. Terwijl
het faillissement al was aangevraagd, betaalde de zustervennootschap APO B.V.,
het door haar aan Meerhuys verschuldigde bedrag van f 750.000 op de bankreke-
ning. APO kon deze betaling verrichten doordat de bank, waar ook APO een reke-
ning-courant aanhield, APO’s kredietlimiet verhoogde en daarmee de betaling van
APO aan Meerhuys mogelijk maakte. APO failleerde vervolgens anderhalf jaar

216 HR 22 maart 1991, NJ 1992, 214 (Loeffen q.q./Mees & Hope II).
217 Zie in deze zin ook Faber, Verrekening, p. 352.
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nadat Meerhuys failliet was verklaard. Het hof had vastgesteld dat de vordering
die Meerhuys op APO had oninbaar was, omdat APO zelf niet over de middelen
beschikte om de vordering te voldoen. De Hoge Raad oordeelde vervolgens in
Loeffen q.q./Mees & Hope II dat de curator de pauliana niet kon inroepen omdat
dit in strijd zou komen met de strekking van artikel 47 Fw. De strekking is schuld-
eisers te beschermen tegen benadeling in hun verhaalsmogelijkheden. Daaraan is
volgens de Hoge Raad niet voldaan in het voorgelegde geval waarin de schuldei-
sers, zonder dat hun enig nadeel wordt toegebracht, alleen een voordeel ontgaat.218

4.2.3.3 Subjectieve vereisten

4.2.3.3.1 Wetenschap van faillissementsaanvraag
De eerste mogelijkheid om op grond van artikel 47 Fw verplichte rechtshandelin-
gen te vernietigen is dat de schuldeiser op het moment dat deze voldaan werd wist
dat het faillissement reeds was aangevraagd. Opvallend is dat in dit geval geen rol
is weggelegd voor subjectieve elementen aan de zijde van de schuldenaar. De
enkele wetenschap van de wederpartij van de faillissementsaanvraag is voldoen-
de. Artikel 47 Fw kent niet de mogelijkheid van tegenbewijs, in de zin dat de
wederpartij te goeder trouw heeft gehandeld219 of dat deze goede gronden zou
hebben gehad om te menen dat de faillissementsaanvraag ofwel zou worden inge-
trokken ofwel zou worden afgewezen. Vereist is dat de wederpartij wetenschap
had van een aanvraag die aanhangig was op het moment dat de wederpartij be-
taling ontving. In het geval van meerdere aanvragen is het niet vereist dat het fail-
lissement ook is uitgesproken op die aanvraag.220

De Hoge Raad past deze vernietigingsgrond zeer restrictief toe. Uit het arrest Van
Dooren q.q./ABN AMRO (I) volgt dat onvoldoende is dat de wederpartij weet dat
een faillissement is te verwachten.221 De Hoge Raad bevestigde de regel uit Van
Dooren q.q./ABN AMRO (I) in het arrest Meijs q.q./Bank of Tokyo Mitsubishi.222

In dit laatste arrest oordeelde de Hoge Raad nog dat artikel 47 Fw ook niet van

218 Van Schilfgaarde is kritisch over de formulering dat de schuldeisers alleen ‘een voordeel’ ontgaat. Hij stelt dat
de toevoeging verwarrend is. Beslissend volgens hem is dat door de betalingshandeling in haar geheel geno-
men aan de schuldeisers geen nadeel is toegebracht. Zie Van Schilfgaarde in zijn noot onder Loeffen q.q./Mees
& Hope II (HR 22 maart 1991, NJ 1992, 214).

219 Zie hierover HR Loeffen q.q./Mees & Hope II. In dit arrest stelt de Hoge Raad dat artikel 47 Fw een onweer-
legbaar vermoeden van kwader trouw bevat. Zie terecht kritisch over deze toevoeging Van Schilfgaarde in zijn
NJ-noot onder dit arrest. Voldoende is het om te stellen dat er geen tegenbewijs mogelijk is. Er bestaat geen
reden waarom geoordeeld zou moeten worden dat daarmee ook gegeven zou zijn dat de wederpartij te kwader
trouw heeft gehandeld. Voldoende is dat hij niet te goeder trouw heeft gehandeld in zijn relatie tot de mede-
schuldeisers. 

220 Rechtbank Roermond 20 juni 1991, NJ 1992, 242 overwoog dat het niet vereist is dat de wederpartij bekend
was met de aanvraag die uiteindelijk tot het faillissement heft geleid. Zie verder Faber, Verrekening, p. 339.

221 HR 16 juni 2000, JOR 2000/201 (Van Dooren q.q./ABN AMRO I). ‘Hetgeen hiervoor is overwogen brengt met
zich mee dat er geen grond is om de voldoening aan een opeisbare verbintenis tot het verstrekken van hypo-
theek buiten de aan artikel 47 Fw ontleende gronden nietig te verklaren op de in artikel 54 Fw vervatte grond
dat de hypotheekhouder niet te goeder trouw heeft gehandeld.’

222 HR 29 juni 2001, JOR 2001/220 (Meijs q.q./Bank of Tokyo). 

Hoofdstuk 4 287



toepassing is in gevallen waarin de wederpartij wist dat het faillissement ‘onont-
koombaar’ was.

4.2.3.3.2 ‘Samenspanning’
De tweede vernietigingsgrond is dat de voldoening van de schuldeiser het gevolg
is van ‘overleg’ tussen de schuldenaar en zijn wederpartij teneinde de wederpartij
boven de andere schuldeisers te bevoordelen. De Hoge Raad heeft laten weten dat
onder overleg ‘samenspanning’ dient te worden verstaan. Notoir in dit verband
zijn de arresten Gispen q.q./IFN, Verkerk/Tiethoff q.q. en Meijs q.q./Bank of
Tokyo.223

De feiten die aanleiding gaven tot het arrest Gispen q.q./IFN waren als volgt. De
schuldenaar had al haar vorderingen verpand aan IFN en was met IFN overeen-
gekomen dat alle betalingen die op deze vorderingen zouden plaatsvinden zouden
geschieden op de rekening die de schuldenaar aanhield bij IFN. In strijd met deze
afspraak leidde de schuldenaar een aantal betalingen naar een andere rekening die
de schuldenaar aanhield bij een andere bank. IFN, die volledig op de hoogte was
van de dreigende insolventie, dreigde de kredietfaciliteit te beëindigen en tevens
met een strafklacht224 tegen de bestuurders. Na het uiten van deze dreigementen,
maakte de schuldenaar het bedrag dat nog over was bij de andere bank over aan
IFN. Faillissement volgde kort daarop. De Hoge Raad overwoog het volgende:

‘In het licht hiervan, brengt een redelijke, ook met de huidige eisen van zeker-
heid van het betalingsverkeer strokende, uitleg van art. 47 mee, dat voor de
aanwezigheid van overleg als in dat artikel bedoeld, is vereist dat sprake is van
samenspanning, dat wil zeggen dat niet alleen bij de schuldeiser, maar ook bij
de schuldenaar het oogmerk heeft voorgezeten, door de gewraakte betaling
deze schuldeiser boven andere te begunstigen.’225

Niet duidelijk is in hoeverre het van belang is dat de schuldenaar haar eerdere,
expliciete afspraken met IFN heeft geschonden.

De Hoge Raad bevestigde de regel van Gispen q.q./IFN in het arrest
Verkerk/Tiethoff q.q.226 In dit arrest overwoog de Hoge Raad verder dat voor
samenspanning onvoldoende is dat de wederpartij ‘weet dat de gezamenlijke
schuldeisers benadeeld zullen worden’.227 Hiermee bevestigde de Hoge Raad dat

223 HR 24 maart 1995, NJ 1995, 628 (Gispen q.q./IFN), m.nt. PvS en HR 20 november 1998, JOR 1999/19
(Verkerk/Tiethoff q.q.), m.nt. NEDF.

224 IFN stelde zich op het standpunt dat de bestuurders zich schuldig hadden gemaakt aan ‘een frauduleuze inning
van facturen’.

225 HR 24 maart 1995, NJ 1995, 628 (Gispen q.q./IFN), m.nt. PvS. 
226 HR 20 november 1998, NJ 1999, 611.
227 Dit is in overeenstemming met lagere jurisprudentie, waar de wetenschap van bevoordeling van een schuldei-

ser boven andere schuldeisers onvoldoende was om samenspanning aan te nemen. Rechtbank Amsterdam 8
november 1995, JOR 1996/10; Rechtbank Amsterdam 17 april 1996, JOR 1996/72; Rechtbank Amsterdam 24
april 1996, JOR 1996/73; Hof Amsterdam 25 juli 1996, JOR 1996/123; Hof ’s-Hertogenbosch 18 juli 1997,
JOR 1997/130; Hof ’s-Hertogenbosch 17 september 1997, JOR 1997/132. Zie voor lagere rechtspraak na 
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de subjectieve criteria voor de vernietiging van verplichte rechtshandelingen
(grosso modo) strenger zijn dan die voor de vernietiging van onverplichte rechts-
handelingen. Dit is in overeenstemming met de parlementaire geschiedenis waar-
in gesteld wordt dat het bewijs van de subjectieve criteria van artikel 42 Fw
gemakkelijker te leveren zal zijn dan het bewijs van overleg als in artikel 47 Fw.228

Een derde arrest in deze lijn wordt gevormd door het arrest Meijs q.q./Bank of
Tokyo. Het arrest is van belang vanwege het tijdspad tot aan het faillissement.
Verder was in dit geval, anders dan in Gispen q.q./IFN, niet sprake van een
omstandigheid waarin de schuldenaar eerdere overeenkomsten met de schuldeiser
had geschonden. Evenmin was er een dreiging van de bank aan de schuldenaar om
het krediet op te zeggen of een dreiging van een strafklacht tegen de bestuurders.
De feiten die leidden tot het arrest Meijs q.q./Bank of Tokyo waren als volgt.
Kuron BV, een dochter van het Japanse Kuron Corporation, had een kredietfacili-
teit bij Bank of Tokyo (Holland) BV. Bestuurder van Kuron BV was de heer
Takano. Kuron BV was overeengekomen met Bank of Tokyo een pandrecht te ves-
tigen op bestaande en toekomstige vorderingen. In toevoeging hierop, had Kuron
Japan zich borg gesteld voor Kuron BV jegens de Bank. Op 27 december 1993
vernam de bank dat aan Kuron Corporation surseance van betaling was verleend
in Japan. Naar aanleiding daarvan beëindigde de bank de kredietfaciliteit met
Kuron Holland. Per fax van 28 december 1993 stuurde Takano een overzicht van
de te verpanden vorderingen. Op 7 januari 1994 stuurt de boekhouder van Kuron
een overzicht van nieuwe vorderingen die voortvloeiden uit acht orders die in de
eerste week van januari 1994 waren uitgevoerd. De faxen werden geregistreerd op
29 en 30 december 1993 en de tweede fax op 13 januari 1994. Kuron BV werd
vervolgens op 27 januari 1994 failliet verklaard. De curator riep de pauliana in.
Hij betoogde ten eerste dat ten gevolge van de beëindiging van de kredietfaciliteit
Kuron BV niet langer verplicht was additionele zekerheid aan de bank te ver-
strekken, en zo vervolgde de curator, dat de verstrekking van zekerheidsrechten na
27 december 1993 daarmee als onverplicht had te gelden en daarom onder artikel
42 Fw viel. In drie instanties werd geoordeeld dat het beëindigen van de krediet-
faciliteit niet de verplichting deed eindigen om op verzoek additionele zekerheid
te verschaffen. In de tweede plaats betoogde de curator dat sprake was van ‘over-
leg’, omdat ten tijde van het vestigen van de nieuwe zekerheidsrechten zowel de
schuldenaar als diens schuldeiser wisten dat het faillissement onontkoombaar was.
De Hoge Raad verwierp het cassatiemiddel met die strekking als volgt:

‘Deze regel laat geen ruimte om de in art. 47 vermelde gronden voor vernie-
tigbaarheid uit te breiden en de voldoening aan een opeisbare verbintenis tot
het vestigen van pandrecht die is geschied voordat het faillissement is aange-
vraagd, vernietigbaar te achten enkel omdat de pandhouder en de pandgever

het wijzen van het arrest Verkerk/Tiethoff, Rechtbank Utrecht 13 juni 2001, JOR 2001/167; Rechtbank ’s-
Gravenhage 30 januari 2002, JOR 2002/120 en Rechtbank Arnhem 21 februari 2002, JOR 2002/169.

228 Van der Feltz, Geschiedenis van de Wet op het faillissement en surséance van betaling, p. 450.
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ten tijde van het vestigen van het pandrecht wisten dat het faillissement van de
laatste onontkoombaar is.’229

In het licht van deze jurisprudentie is het moeilijk een aansprekend geval te beden-
ken waar wel aan de voorwaarden voor samenspanning is voldaan. Dit verklaart
waarom ook wel gesproken werd over de geamputeerde tentakel van artikel 47
Fw.230 In elk geval is het duidelijk dat het criterium ‘samenspanning’ strenger is
dan het criterium van wetenschap van benadeling in artikel 42 Fw. Aan de vereis-
te samenspanning zal in de regel ook niet voldaan zijn indien andere motieven
hebben geleid tot de rechtshandeling.231

Tot op heden heeft de Hoge Raad slechts in één geval ten voordele van de curator
beslist in een geval waarin de curator stelde dat sprake was van samenspanning en
dat was in het Cikam/Siemon q.q.-arrest.232 In dit arrest heeft de Hoge Raad de
deur op een kier gezet. In dit geval liet de Hoge Raad het oordeel van het hof in
stand waarbij het hof, behoudens tegenbewijs, samenspanning had aangenomen
op grond van de zeer nauwe verbondenheid tussen schuldeiser en schuldenaar als-
mede de kennis van beide partijen van de slechte financiële positie van de schul-
denaar.233 Het arrest Cikam/Siemon q.q. ligt in het verlengde van eerdere lagere
rechtspraak waarin ook de bewijslast werd omgekeerd.234 De weg ingeslagen in
HR Cikam wordt steeds meer gevolgd. Inmiddels kan men constateren dat de
geamputeerde tentakel van artikel 47 Fw reeds weer aardig is aangegroeid.235

229 HR 29 juni 2001, JOR 2001/220 (Meijs q.q./Bank of Tokyo). 
230 Deze metafoor heeft Vriesendorp geïntroduceerd in R.D. Vriesendorp, ‘Art. 47 FW: een geamputeerde tenta-

kel of verdient de curator meer?’, in: S.C.J.J. Kortmann e.a. (red.), De curator, een octopus, Zwolle: W.E.J.
Tjeenk Willink 1996, p. 65-79.

231 Zie de conclusie van A-G Hartkamp voor HR 20 november 1998, NJ 1999, 611 (Verkerk/Tiethoff), zie ook Hof
Amsterdam 25 Juli 1996, JOR 1996/123 en zie in deze zin J.J. van Hees, ‘Benadeling in verhaalsmogelijkhe-
den: pauliana of onrechtmatige daad?’, JORplus 2002, p. 67.

232 HR 7 maart 2003, JOR 2003/102 (Cikam/Siemon q.q.). Zie over dit arrest ook G. van Dijck, ‘Worstelen met
de pauliana’, WPNR 2003/6536, p. 431-432 en I. Spinath, ‘De ‘samenspanning’ en enkele andere paulianape-
rikelen’, O&F 2004, p. 59-62.

233 Faber, Verrekening, p. 350 schrijft hierover dat uit het arrest ‘niet mag worden afgeleid dat de Hoge Raad in
gevallen als hiervoor bedoeld van een minder strikt criterium uitgaat, c.q. dat de Hoge Raad voor het aanne-
men van samenspanning reeds voldoende zou achten dat de bestreden rechtshandeling is verricht tussen twee
vennootschappen met hetzelfde bestuur, of dat een dergelijke omstandigheid steeds behoort te leiden tot een
omkering van de bewijslast op de voet van art. 150 Rv.’

234 Zie Hof Arnhem 9 januari 1996, JOR 1996/26, m.nt. SCJJK en Rechtbank Amsterdam 14 mei 1997, JOR
1997/87. Zie ook Rechtbank Arnhem 7 maart 2002, JOR 2002/158, waar de rechtbank uit de omstandigheden
afleidt dat er sprake was van samenspanning en een van de relevante omstandigheden was dat de schuldenaar
en diens wederpartij gerelateerde partijen waren als in artikel 43 lid 1 sub 5 Fw.

235 Zie o.a. Rechtbank Rotterdam 4 april 2007, JOR 2007/251 (Transforwarding). De betaling vond plaats aan een
gerelateerde vennootschap. In dit geval was duidelijk dat het faillissement spoedig zou volgen (het AVA-besluit
voor een eigen aangifte was reeds genomen) en waren dezelfde bestuurder/werknemers bij betalingsopdracht
betrokken bij betaling en ontvangst. Zie ook Rechtbank Utrecht 15 augustus 2007 JOR 2007/284. Het betrof
hier de verkoop van de exploitatie van een café (30 januari 2003) met betaling op rekening advocaat gevolgd
door verrekening (3 februari 2003). De schuldenaar failleert vervolgens op 30 juni 2003. De rechtbank oordeelt
zowel artikel 47 Fw als artikel 42 Fw van toepassing (zie kritische noot Faber). Voor artikel 47 Fw hanteert de
rechtbank niet eens de Cikam-route. Dit kon de rechtbank doen doordat de schuldenaar in een faillissements-
verhoor met zoveel woorden had verklaard: ‘Ik had niets met de andere schuldeisers’ en ‘we hebben hier naar
toe gewerkt’. De toepasselijkheid van artikel 47 Fw is opvallend, omdat er geen sprake was van gerelateerde
partijen en de betaling bijna vijf maanden voor faillietverklaring had plaatsgevonden.
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Voor toepassing van artikel 47 Fw geldt geen limitering in tijd in de zin dat slechts
verplichte rechtshandelingen in een bepaalde periode voorafgaand aan het faillis-
sement vernietigbaar zijn. De parlementaire geschiedenis verwerpt uitdrukkelijk
een dergelijke beperking.236 De vraag rijst dan in hoeverre onder artikel 47 Fw ver-
eist is dat partijen het faillissement konden voorzien. Deze vraag krijgt noch in de
literatuur noch in de rechtspraak veel aandacht. In een zaak berecht door de
Rechtbank Utrecht in 1925 oordeelde de rechtbank dat niet vereist is dat partijen
weten dat het faillissement zal volgen. Gezien de omstandigheid dat, volgens de
parlementaire geschiedenis en de Hoge Raad in het arrest Verkerk q.q./Tiethoff, de
samenspanning verder gaat dan wetenschap van benadeling, zullen strenge eisen
gesteld worden aan de mate waarin de partijen de insolventie konden voorzien. In
meer recente rechtspraak waarin artikel 47 Fw van toepassing werd geacht, was er
onveranderlijk sprake van zeer ernstige financiële problemen.237

4.2.3.4 Waarom samenspannen?
De Hoge Raad heeft uitgemaakt dat vereist is dat zowel aan de zijde van de schul-
denaar als aan de zijde van de schuldeiser het oogmerk heeft voorgezeten, door de
gewraakte betaling deze schuldeiser boven andere te begunstigen.238 Dit is mijns
inziens een vreemde benadering van de problematiek. Het zal de schuldeiser wei-
nig uitmaken wat met de andere schuldeisers gebeurt, zolang hij zelf maar betaald
krijgt. Het is ook niet verwonderlijk dat de schuldeiser juist op het moment dat het
faillissement dreigt, alles in het werk zal stellen om de schuldenaar te bewegen
juist hem nog te betalen. Civielrechtelijk bestaan er in beginsel ook geen risico’s
voor de schuldeiser. In het ergste geval dient hij, afgezien van proceskosten,
slechts dat af te staan wat hij heeft ontvangen.

Interessanter is de vraag waarom de bestuurder nog op de valreep bepaalde
schuldeisers voldoet. Waarom betaalt een schuldenaar nog net die ene schuldeiser,
zelfs als hij weet dat het faillissement van de rechtspersoon-schuldenaar onver-
mijdelijk is? De vraag wordt des te prangender omdat de bestuurder ook persoon-
lijke aansprakelijkheid riskeert. Waar de wederpartij civielrechtelijk in beginsel
slechts riskeert te moeten teruggeven aan de boedel wat hij heeft ontvangen, ris-
keert de bestuurder persoonlijke aansprakelijkheid. Omdat hij niet zelf ontvanger
van de betaling is, zal hij dit uit eigen middelen moeten betalen. Twee motieven

236 Rapport aan de Koningin-Regentes, in: Van der Feltz, Geschiedenis van de Wet op het faillissement en de
surséance van betaling, p. 450. ‘Het stellen van een termijn, gelijk de Raad van State wenschelijk acht, ware
naar de meening van den ondergetekende, in strijd met het wezen van deze bepaling.’

237 Zie Hof Arnhem 9 januari 1996, JOR 1996/26 (Rokla/Keijser q.q.), m.nt. SCJJK. Ten tijde van het verrichten
van de gewraakte handeling wisten partijen dat er onvoldoende was om alle crediteuren volledig te voldoen.
Rechtbank Rotterdam (19 november 1998, TvI-N 2000, p. 32) oordeelde dat de enkele omstandigheid dat de
schuldenaar en diens wederpartij dezelfde bestuurder hebben onvoldoende is om aan te nemen dat er sprake
was van samenspanning. De rechtbank voegde daaraan toe dat samenspanning zou kunnen worden aangeno-
men indien de situatie van de schuldenaar zo was dat op het moment dat de betaling verricht wordt, de situatie
zo slecht is dat de betaling noodzakelijkerwijze ten gevolg heeft dat de overige crediteuren niet betaald kunnen
worden.

238 HR 24 maart 1995, NJ 1995, 628 (Gispen q.q./IFN), m.nt. PvS.
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worden hier nader besproken, waarbij wordt aangegeven in hoeverre dit voor de
beoordeling van een beroep op samenspanning een rol speelt. Ten eerste het reeds
aan de orde gekomen geval waarin een nauwe band bestaat tussen de schuldenaar,
bestuurder en schuldeiser. Ten tweede het geval waarin de bestuurder zich per-
soonlijk heeft borg gesteld jegens de schuldeiser.

4.2.3.4.1 Nauwe band tussen schuldenaar, bestuurder en schuldeiser
Een duidelijke reden waarom de bestuurder een betaling verricht terwijl hij weet
dat faillissement reeds onvermijdelijk is, is dat hij niet alleen een belang heeft in
de schuldenaar, maar ook belangen heeft in de schuldeiser. Dit was bijvoorbeeld
het geval in HR Cikam, waar min of meer een personele unie bestond tussen de
schuldenaar en de schuldeiser. Deze gevallen liggen voor de hand en zijn niet
moeilijk in te passen. De Cikam-jurisprudentie is in die zin flexibel en voorziet in
de mogelijkheid onder omstandigheden de bewijslast om te keren.

4.2.3.4.2 Borgstelling door bestuurder
Nu zijn er ook gevallen waarin de schuldenaar op het allerlaatste moment een
schuldeiser voldoet zonder dat de bestuurder van de schuldenaar een belang heeft
in de schuldeiser. Hoe valt dan te verklaren dat bestuurders op het laatste moment
bepaalde schuldeisers voldoen? Onvoldoende onderkend is hier de omstandigheid
dat bestuurders zich vaak persoonlijk borg stellen jegens schuldeisers. Door een
borgstelling van de bestuurder loopt deze zelf een risico als de vennootschap niet
haar schulden kan voldoen. De bestuurder zal proberen te zorgen dat in elk geval
de schuldeisers jegens wie hij zich borg heeft gesteld voldaan worden of op zijn
minst zekerheidsrechten voor hun vorderingen krijgen.

Vooral in het midden- en kleinbedrijf is een borgstelling jegens de bank veel voor-
komend. De gekozen constructie van een borgstelling door de bestuurder leidt
ertoe dat een bank veel minder toezicht hoeft te houden op haar kredietnemer. Ook
hoeft een bank, zodra betalingsonmacht dreigt, zich veel minder dreigend en
agressief op te stellen. In de regel zal een bestuurder die de (dreigende) problemen
onderkent, zelf tijdig aan de bel trekken. De bank zal in de regel een zeer bereid-
willige bestuurder tegenover zich treffen voor zover zij nog extra zekerheden ver-
zoekt. De borgstelling van de bestuurder jegens de bank werkt daarbij als een hef-
boom. Een bestuurder die zich voor € 200.000 persoonlijk borg stelt zal eenvou-
dig bewogen kunnen worden om nog voor € 2 miljoen aan zekerheidsrechten te
vestigen.

De aandacht voor het eigenbelang van de bestuurder bij betalingen door de ven-
nootschap is in het Nederlandse recht zeer beperkt. De Liagre Böhl bespreekt wel
de garanties afgegeven door bestuurders als een verklaring waarom bestuurders
nog op het laatste moment zekerheden aan banken verstrekken.239 Abendroth

239 De Liagre Böhl, Sanering en faillissement, p. 228. De Liagre Böhl ziet mogelijkheden voor nog verdergaande
gevolgen, namelijk dat wanneer bij een versnelling van het cessietempo het initiatief van de schuldenaar uit-
gaat, de cessie onverplicht is. ‘Wel dient een curator zich af te vragen of een versnelling van het cessietempo 
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werpt de terechte vraag op in hoeverre het leerstuk van tegenstrijdig belang240 hier
grenzen stelt.241

Een duidelijk voorbeeld voor hoe het handelen van bestuurders wordt beïnvloed
voorafgaand aan de insolventverklaring biedt het geval Aerts q.q./Rabobank en
FGH. Hier had de bestuurder van Fort Kruiwagens B.V., de heer Beuzekom, zich
borg gesteld jegens FGH.242 Op het moment dat partijen bezig waren met een
bodemverhuurconstructie, waren de bestuurder en diens advocaat druk in de weer
om te zorgen dat de bank zoveel mogelijk zekerheden zou krijgen om zodoende
het exposure van de bestuurder zo beperkt mogelijk te houden. De rechtbank komt
als volgt tot het oordeel dat sprake is van samenspanning in de zin van artikel 47
Fw.

‘4.27. Het handelen van FGH dat tot de tweede verpanding ten gunste van
haar heeft geleid was aldus ingegeven door de ernst van de situatie van Fort
in die dagen en de wetenschap dat met faillissement op korte termijn zeer ern-
stig rekening moest worden gehouden. Daaraan kan niet afdoen dat FGH niet
vóór 7 oktober 2005 is overgegaan tot de opzegging van haar eigen financie-
ring en tot die tijd de hoop koesterde dat zulks kon worden vermeden.
4.28. Ook het handelen van Van Beuzekom heeft in het teken gestaan van het
naderende faillissement van Fort. Hij wist immers al in de middag van 5 okto-
ber 2005 dat ING het verzoek om herfinanciering had afgewezen, waardoor
het faillissement onvermijdelijk was geworden, en heeft niettemin op 6 oktober
2005 ingestemd met de tweede verpanding ten behoeve van FGH nadat hem
door FGH was toegezegd dat er op zijn persoonlijke borgstelling van “1 op 1”
aftrek zou worden toegepast waar het de opbrengsten uit die verpanding
betrof. Daargelaten de verklaring van Van Beuzekom dat hij op 5 oktober
2005, toen IJlst hem om de tweede verpanding verzocht, niet kon overzien wat
dit voor de overige schuldeisers betekende, dat hij die gevolgen ook op 6 okto-
ber 2005 en na overleg met zijn raadsman nog niet tot zich had laten door-
dringen, acht de rechtbank, wat er ook zij van zijn persoonlijke omstandighe-
den in die tijd, niet aannemelijk. FGH, die tot dan toe voor haar onderdekking
met een concurrente vordering op de boedel zou blijven zitten, bedong aldus
een recht als separatist. Dat dit ten koste zou gaan van de overige concurren-
te schuldeisers, ligt zo voor de hand dat van een bestuurder in de positie van
Van Beuzekom kan worden aangenomen dat dit bekend zou zijn. (…)
4.29. Tegen deze achtergrond moet het overleg dat is gevoerd tussen FGH en
Van Beuzekom dat heeft geleid tot de door FGH gewenste verpanding enerzijds
en tot het persoonlijke voordeel van Van Beuzekom aangaande de uitwinning

in het zicht van een faillissement spontaan – dat wil zeggen niet op verzoek van de bank – heeft plaatsgevon-
den. Dit kan voorkomen indien met de debiteur gelieerde (rechts)personen, die de debiteur besturen, borg staan
voor het bankkrediet en aldus belang hebben bij een goede dekkingspositie van de bank. Kan het spontane
karakter worden aangetoond, dan is de cessie onverplicht en dus aantastbaar.’

240 Zie artikel 2:146 BW en artikel 2:256 BW.
241 Abendroth, Herfinanciering van noodlijdende ondernemingen, p. 59-65.
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door FGH van zijn borgstelling anderzijds, worden gekwalificeerd als samen-
spanning in de zin van artikel 47 Fw met het doel om FGH ten gunste van
andere schuldeisers te bevoordelen.’243

Opvallend is dat de rechtbank niet overweegt dat FGH wist dat het faillissement
aangevraagd zou worden of onvermijdbaar was, maar ‘slechts’ oordeelt dat zij
handelende met de wetenschap dat met faillissement op korte termijn zeer ernstig
rekening moest worden gehouden. Waar op grond van de Hoge Raad-jurispruden-
tie244 dus in beginsel onvoldoende aanknopingspunten zouden zijn om tot samen-
spanning te komen, komt de rechtbank hier wel tot dit oordeel. Cruciaal in het oor-
deel van de rechtbank lijkt dan ook de overweging dat Beuzekom alleen zichzelf
kon bevoordelen door FGH te bevoordelen. Indien men de lijn ingezet door de
Rechtbank Utrecht zou volgen, zou dit het enigszins paradoxale gevolg hebben dat
hoe meer zekerheden de bank bedingt (naast de verplichting tot zekerheidstelling
door de schuldenaar een borgstelling door de bestuurder), hoe minder zeker zij
kan zijn van haar zekerheden. 

Faber meent dat de rechtbank te makkelijk tot haar oordeel ten aanzien van samen-
spanning komt. Hij schrijft in zijn noot, zonder nadere toelichting, het volgende:

‘Het lijkt erop dat de rechtbank uiteindelijk uit het feit dat de bestuurder van
Fort in het zicht van het faillissement van Fort bij de genoemde verpanding
voor zichzelf een voordeel heeft bedongen (te weten een één-op-één verminde-
ring van zijn verplichtingen uit hoofde van de met FGH gesloten borgtocht-
overeenkomst), afleidt dat Fort het oogmerk heeft gehad FGH boven andere
schuldeisers te begunstigen (zie r.o. 4.22, 4.24, 4.25, 4.28 en 4.29). Dat is net
iets te kort door de bocht.’245

De vraag is zeer principieel van aard. Kan een beroep op samenspanning gevon-
den worden in de omstandigheid dat door een bepaalde schuldeiser te bevoorde-
len de bestuurder zichzelf tracht te bevoordelen? Het Nederlandse recht terzake is
onduidelijk en kent hier nog nauwelijks enige rechtsontwikkeling.246

242 Verder was J.L. Beuzekom Holding B.V. hoofdelijk verbonden voor de schuld. 
243 Rechtbank Utrecht 6 juni 2007, JOR 2008/19, m.nt. Faber (Aerts q.q./Rabobank en FGH).
244 Zie hierboven § 4.2.3.3.2.
245 Rechtbank Utrecht 6 juni 2007, JOR 2008/19, m.nt. Faber (Aerts q.q./Rabobank en FGH).
246 In het Engelse en het Amerikaanse recht kan de curator in deze gevallen een rechtstreekse vordering instellen

tegen de bestuurder. Zie hierover hoofdstuk 3 (§ 3.2.2 en § 3.3.2).
247 Hiermee is niet gezegd dat de bestuurder vrijuit gaat in de relatie tot de bank. Met de vernietiging van de be-

taling herleeft de vordering van de bank. De bank kan deze vordering ook gewoon ter verificatie indienen in
het faillissement. In beginsel kan de bank m.i. ook gewoon de bestuurder onder de borg aanspreken. Banken
doen er in elk geval goed aan ter bewaking van hun rechten slechts kwijting te verlenen onder voorwaarde dat
betalingen en zekerheden niet worden bestreden en kunnen ook reeds bij het opstellen van de borgstelling reke-
ning houden met de complicaties als hier beschreven. Voordeel van deze benadering is dat de curator de
besmette transactie zelf kan aantasten en niet slechts aangewezen is op de (vaak niet of weinig solvabele)
bestuurder. Waarmee ik overigens niet wil zeggen dat, indien hier onder deze omstandigheden samenspanning
zou worden aangenomen, automatisch gegeven zou zijn dat de bestuurder persoonlijk een voldoende ernstig
verwijt gemaakt zou kunnen worden.
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Bedacht dient te worden dat de rechtbank de samenspanning niet enkel baseert op
de wens van Van Beuzekom om zijn eigen belang veilig te stellen. Ik meen dan
ook dat er geen principieel bezwaar bestaat om artikel 47 Fw in die zin te inter-
preteren dat samenspanning kan worden aangenomen indien de situatie van de
schuldenaar vrijwel uitzichtloos is en de schuldenaar nog die schuldeisers voldoet
waarvoor de bestuurder zichzelf heeft borg gesteld. Het gevolg van een dergelijke
interpretatie is dat de bank niet te veel kan vertrouwen op de verplichting van de
schuldenaar om op eerste verzoek zekerheden te stellen indien nakoming van deze
verplichting afgedwongen wordt over de band van een persoonlijke borgstelling
door de bestuurder.247

Ik kom hier dus tot de conclusie dat de borgstelling door een bestuurder, wel dege-
lijk van belang kan zijn voor het beoordelen of van samenspanning tussen schul-
denaar en wederpartij sprake is. De borgstelling van de bestuurder jegens de
financier heeft dan rechtstreeks effect op de relatie van curator tot wederpartij.
Voor zover sprake is van samenspanning kan de curator de wederpartij aanspre-
ken. Hiermee is nog niets gezegd over de verhouding van curator tot bestuurder.
Of de curator ook ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers een vordering tot
schadevergoeding jegens de bestuurder kan instellen, hangt af van de separate
vraag of de bestuurder persoonlijk een voldoende ernstig verwijt gemaakt kan
worden.248

Verder zal de bestuurder die zich borg stelt vaak ook, al dan niet middellijk, groot-
aandeelhouder zijn. Deze omstandigheid is bij het voorgaande buiten beschou-
wing gelaten. In het inleidende hoofdstuk is reeds aandacht besteed aan benade-
ling van schuldeisers doordat aandeelhouders de vennootschap niet met kapitaal,
maar met leningen of met garanties financieren. Ik meen, vooruitlopend op de
aanbeveling om te komen tot een rechtstreekse vordering van de curator op de
(groot)aandeelhouder die zich borg stelt (zie § 4.3.2 in samenhang met 
§ 4.5.4.3.4), dat het volgende recht zou doen aan de complicaties die ontstaan
indien betrokkenen bij de vennootschap zich borg stellen jegens financiers en juist
deze financiers in de aanloop naar het faillissement nog voldaan worden dan wel
nieuwe zekerheidsrechten krijgen.

Indien de aandeelhouder, niet tevens bestuurder, zich borg stelt jegens een schuld-
eiser, en juist die schuldeiser op de valreep voldaan wordt dan wel nieuwe zeker-
heidsrechten verkrijgt, vormt dit een vermindering van het exposure van de aan-
deelhouder. De curator zou tot het bedrag van de afname van dit exposure een
rechtstreekse vordering op de aandeelhouder dienen te krijgen. De gedachte hier-
achter dient niet zozeer te zijn dat partijen onrechtmatig hebben gehandeld, maar
dat de facto een onttrekking van risicodragend vermogen heeft plaatsgevonden. In
dat verband zou deze regel kunnen gelden voor alle voldoeningen door de schul-

248 Zie hierover verder § 4.4.2.
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denaar verricht binnen een jaar voor faillissement voor welke schulden de aan-
deelhouder zich heeft borggesteld. Nu de bestuurder niet zelf in de tang van de
schuldeiser zit, past het niet hier snel samenspanning aan te nemen, ook al oefent
de aandeelhouder aanzienlijke druk op de bestuurder uit. De positie van de finan-
cier zou dan te veel afhankelijk worden van de verhouding aandeelhouder tot
bestuurder.

Indien de bestuurder, niet aandeelhouder, zich borg stelt jegens de financier en
deze financier, als in het geval van Fort/Van Beuzekom, op de valreep nog voldaan
wordt of nieuwe zekerheidsrechten verkrijgt, past het hier om, indien de situatie
vrijwel uitzichtloos is, relatief snel samenspanning aan te nemen. De gehele vol-
doening of de gehele zekerheidstelling wordt hiermee vernietigd, ongeacht de
hoogte van de borg. Hiermee wordt ook het hefboomeffect van de borgstelling
door de bestuurder verdisconteerd. Het past deze sanctie te beperken in tijd, tot
bijvoorbeeld drie maanden voor de aanvraag tot faillietverklaring.

Indien de bestuurder tevens aandeelhouder is, komen deze twee benaderingen
samen. Voor zover de wederpartij is voldaan of zekerheidsrechten heeft verkregen
in de periode van drie maanden voor de aanvraag tot faillietverklaring, kan hier
snel samenspanning worden aangenomen. De gehele voldoening of borgstelling
kan dan worden vernietigd. Indien de voldoening of de zekerheidsverstrekking
langer voor de aanvraag tot faillietverklaring heeft plaatsgevonden, past het niet
om de pauliana tegen de wederpartij in te roepen. Voor de betalingen en zeker-
heidstelling in het jaar voorafgaand aan het faillissement, past echter nog wel een
vordering op de aandeelhouder. Deze vordering zal in omvang beperkt zijn tot de
vermindering van het exposure oftewel de omvang van de borgstelling.

4.2.3.5 Verhouding van artikel 47 Fw tot artikel 42 Fw
De verhouding tussen artikel 47 Fw en artikel 42 Fw is aanzienlijk gecompliceer-
der dan veelal lijkt te worden aangenomen. De stilzwijgende premisse lijkt te zijn
dat de norm van artikel 47 Fw ten aanzien van de vernietigbaarheid van verplich-
te rechtshandelingen altijd zwaardere eisen stelt dan de vernietigbaarheid van
onverplichte rechtshandelingen. Oftewel, men lijkt in het algemeen ervan uit te
gaan dat indien aan één van de twee gronden voor aantastbaarheid van artikel 47
Fw voldaan zou zijn (samenspanning of de wetenschap van een aanhangige fail-
lissementsaanvraag), partijen ook altijd wetenschap van benadeling in de zin van
artikel 42 Fw hebben gehad. Dat deze impliciete aanname onjuist is, vormt onder-
werp van deze paragraaf. Het gaat dan vooral om de verhouding tussen de norm
van artikel 42 Fw en de wetenschap van een aanhangige faillissementsaanvraag.

Waar artikel 47 Fw ziet op de verplichte voldoening van een opeisbare schuld,
komt de vraag op of artikel 47 Fw ook ziet op die gevallen waarbij partijen over
en weer nog verplichtingen aangaan en ook beiden meteen presteren. Het betreft
hier een veelheid van mogelijke overeenkomsten die gesloten en uitgevoerd kun-
nen worden terwijl reeds een faillissementsaanvraag aanhangig is. Te denken valt
aan de cateraar die nog maaltijden verzorgt voor het personeel, dat overwerkt om
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te bezien of de financiële crisis en de faillissementsaanvraag het hoofd geboden
kunnen worden. Valt de contante betaling aan de cateraar die weet van de faillis-
sementsaanvraag onder artikel 47 Fw? Of dient geoordeeld te worden dat, hoewel
hier juridisch sprake is van de voldoening van een opeisbare schuld, deze eigen-
lijk helemaal niet aan artikel 47 Fw getoetst dient te worden, maar aan artikel 42
Fw?249 Nu zal de curator zich in de regel niet voor deze relatief kleine betalingen
interesseren. Het probleem speelt echter ook bij leveranciers die onderdelen
(door)leveren noodzakelijk voor het productieproces en die weten van een aan-
hangige faillissementsaanvraag.250 Indien deze leveranciers meteen betaald krij-
gen, is dan artikel 47 Fw van toepassing of dient het handelen, inclusief de be-
taling, getoetst te worden aan artikel 42 Fw? Dezelfde vraag komt op bij de advo-
caat die ingeschakeld wordt om verweer te voeren tegen een aanhangige faillisse-
mentsaanvraag en bij een financier die weet van de aanhangige faillissementsaan-
vraag maar nog wel nieuw krediet tegen zekerheden verschaft. Op goede gronden
kan betoogd worden dat niet alleen op het aangaan van deze overeenkomsten,
maar ook op de onmiddellijke betaling slechts artikel 42 Fw van toepassing is en
niet tevens artikel 47 Fw.

De vraag welke bepaling in deze gevallen het toetsingskader biedt, is uiteraard
slechts relevant indien men aanneemt dat de wetenschap van een aanhangige fail-
lissementsaanvraag in de zin van artikel 47 Fw niet per se betekent dat de weder-
partij die een prestatie ontvangt ook wetenschap van benadeling in de zin van arti-
kel 42 Fw heeft. Indien men aan zou nemen dat een wederpartij met de weten-
schap van een aanhangige faillissementsaanvraag altijd de wetenschap van bena-
deling in de zin van artikel 42 Fw zou hebben, dan is verder niet van belang te
bezien of artikel 42 Fw of artikel 47 Fw van toepassing is zodra de wetenschap
van een aanhangige faillissementsaanvraag vaststaat. 

Ten aanzien van de verhouding van de norm van artikel 47 Fw tot artikel 42 Fw
noemt Wessels als belangrijk verschil dat artikel 47 Fw niet de mogelijkheid van
tegenbewijs kent en dat de wetenschap van benadeling in artikel 47 Fw in het
geheel geen rol speelt.251 Waar binnen artikel 47 Fw ten aanzien van ‘betalingen’
en ‘voldoening van een opeisbare schuld’ dus geen ruimte bestaat om aan te voe-
ren dat er omstandigheden waren die met zich brachten dat de betaling verricht
hangende de faillissementsaanvraag toch onaantastbaar verricht zou kunnen wor-
den, heeft artikel 42 Fw een meer open systeem. Daar gaat het om wetenschap van
benadeling, waarbij de aanhangige faillissementsaanvraag uiteraard wel van groot

249 Uitgangspunt van de pauliana is m.i. dat een rechtshandeling van de schuldenaar altijd getoetst moet kunnen
worden aan ofwel artikel 42 Fw of artikel 47 Fw. Indien een rechtshandeling niet onder artikel 47 Fw zou val-
len, dan zou deze daarmee onder artikel 42 Fw vallen. 

250 Voor zover de goederen al dan niet in verwerkte vorm nog voorhanden zijn, speelt de vraag of er wel sprake is
van benadeling. Indien de goederen en de producten niet meer voorhanden zijn, zal er echter in de regel spra-
ke van benadeling zijn.

251 Wessels, Gevolgen van faillietverklaring (2), p. 121.
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belang is, maar waar mijns inziens nog wel tegenbewijs mogelijk is. De weder-
partij die goederen heeft geleverd en contant betaald heeft gekregen kan bijvoor-
beeld op goede gronden betogen dat hij er niet van uit hoefde te gaan dat de waar-
de van zijn prestatie, indien het tot een faillissement zou komen, niet voor de
schuldeisers beschikbaar zou zijn. De ingeschakelde advocaat om verweer te voe-
ren tegen een faillissementsaanvraag zal veelal op goede gronden kunnen betogen
dat hij bij aanvang van zijn werkzaamheden nog niet kon weten dat zijn werk-
zaamheden niet tot het gewenste resultaat zouden leiden. De enkele wetenschap
van een aanhangige faillissementsaanvraag brengt dan ook niet mee dat de weder-
partij reeds daarmee de wetenschap van benadeling als bedoeld in artikel 42 Fw
heeft.

Een belangrijk argument tegen toepasselijkheid van artikel 47 Fw op gevallen
waarin de schuldenaar en wederpartij een nieuwe wederkerige overeenkomst aan-
gaan en terstond presteren, is dat toepasselijkheid zich slechts zou verhouden tot
de achtergrond van deze bepaling. Artikel 47 Fw is volgens de wetgever in de eer-
ste plaats gebaseerd op de goeder trouw die schuldeisers onderling jegens elkaar
in acht dienen te nemen.252 Wil een wederpartij gebonden zijn aan de redelijkheid
en billijkheid die de verhouding van schuldeisers onderling beheerst, dan dient
deze wederpartij in principe de hoedanigheid van schuldeiser te hebben. Het past
m.i. niet de werking van artikel 47 Fw uit te breiden tot die gevallen waarin de
wederpartij deze hoedanigheid pas verkrijgt met het verrichten van een nieuwe
rechtshandeling waarbij terstond gepresteerd wordt.

Een benadering waarbij artikel 47 Fw ook op deze rechtshandelingen van toepas-
sing zou zijn, zou verder het risico met zich brengen dat de schuldenaar buiten het
commerciële verkeer wordt geplaatst doordat een faillissementsverzoek tegen
hem is ingediend. Elke rechtshandeling die de schuldenaar verricht hangende de
faillissementsaanvraag zou vernietigbaar worden indien later blijkt dat deze bena-
delend uitwerkt. Wetenschap van benadeling speelt immers geen rol onder artikel
47 Fw. Een aanhangige faillissementsaanvraag zou daarmee een selffulfilling
request kunnen worden.

Nu de reikwijdte van artikel 47 Fw zeer beperkt is, leidt de afbakening van het toe-
passingsgebied van artikel 47 Fw tot dat van artikel 42 Fw zelden tot problemen
en is de kwestie nog niet aan de Hoge Raad voorgelegd. Ook in de lagere recht-
spraak komt de vraag of bepaalde rechtshandelingen verricht hangende de aan-
vraag mogelijk aan artikel 42 Fw en niet aan artikel 47 Fw getoetst dienen te wor-
den, slechts sporadisch naar voren. Hierbij wordt dan niet de oplossing gevolgd
dat de rechtshandeling als geheel genomen onverplicht is, maar wordt een andere
weg bewandeld. In de regel wordt het geschil afgedaan met de constatering dat het

252 Memorie van toelichting bij art. 47 Fw, Van der Feltz, Geschiedenis van de Wet op het faillissement en de
surséance van betaling, p. 449.
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ofwel helemaal niet om een nieuwe onverplichte rechtshandeling gaat,253 ofwel dat
van benadeling geen sprake is.254 Bij onenigheid ten aanzien van de declaraties
van de advocaat die verweer heeft gevoerd tegen de faillissementsaanvraag, wordt
veelal een beroep gedaan op een recht op juridische bijstand.255 De paulianabepa-
ling wordt daarmee als het ware overruled door een geheel ander recht. 

M.i. zou men binnen de pauliana-regeling zelf in deze kwesties tot een juiste
balans moeten kunnen komen. Dit kan in deze gevallen uitstekend binnen artikel
42 Fw.256 Hier past m.i. een vergelijkbare toets zoals aangelegd in HR Muurmans
q.q./Lückers, het arrest van de Hoge Raad ten aanzien van de inschakeling van
adviseurs bij een saneringspoging.257 In het hoger beroep had het hof overwogen
dat niet was voldaan aan de door artikel 42 Fw gestelde eis van wetenschap van
benadeling van de schuldeisers, nu niet was komen vast te staan dat schuldenaar
en wederpartij ‘hadden kunnen voorzien, dat de door hen beoogde reddingsopera-
tie op het moment, dat de meergenoemde afspraken zouden zijn gemaakt, reeds
niet meer tot succes kon leiden’. De Hoge Raad liet dit oordeel in stand.

Hoe zou men een exclusieve toepasselijkheid van artikel 42 Fw op de hier bespro-
ken gevallen vorm kunnen geven? Het gaat er dan om zowel het aangaan van de
wederkerige overeenkomst als de gelijktijdige uitvoering daarvan enkel en alleen
aan artikel 42 Fw te toetsen en buiten toepasselijkheid van artikel 47 Fw te hou-

253 Zie Hof Arnhem 2 augustus 1988, NJ 1989, 890. De advocaat die verweer had gevoerd tegen de faillisse-
mentsaanvraag stelde zich op het standpunt dat de betaling zag op een voorschot, kennelijk ter zake van nog
uit te voeren werkzaamheden in verband met de aanvraag. Het hof stelde echter vast dat er geen sprake was van
de betaling van een voorschot, maar van het betalen van een einddeclaratie. Vervolgens oordeelde het hof: ‘De
vraag wat rechtens geweest zou zijn in geval het er voor gehouden zou moeten worden dat in werkelijkheid een
voorschotdeclaratie zou zijn voldaan speelt verder geen rol.’

254 In 1934 diende de Rechtbank Amsterdam (Rechtbank Amsterdam 4 mei 1934, NJ 1934, p. 822) te oordelen
over de terugbetaling van daggelden verstrekt aan de schuldenaar teneinde deze in staat te stellen zijn bedrijf
hangende de faillissementsaanvraag voort te zetten. De rechtbank overwoog als volgt: ‘O. toch dat, daargela-
ten of de wetgever met de woorden: “opeischbare schuld” niet alleen het oog heeft gehad op schulden reeds
bestaande, toen het faillissement dreigde, en niet op schulden, die toen nog moesten ontstaan, hij laatstge-
noemde schulden niet kan hebben bedoeld, indien deze worden aangegaan om als het ware van dag tot dag te
worden afgelost en met het doel de mogelijkheid te scheppen het den aanstaanden failliet mogelijk te maken,
zonder verandering overigens van zijn bestaanden staat van baten en schulden, zijn bedrijf inmiddels niet te
laten verloopen, vermits in een zoodanig geval van een zich onttrekken aan den concursus creditorum, hetgeen
de uitzonderingsregel van art. 47 Fw. beoogt te voorkomen, geen sprake is.’

255 Zie bijvoorbeeld Rechtbank Rotterdam 17 april 2007, LJN BC9717. De rechtbank wees een vordering van de
curator af voorzover deze zag op de betaling van een voorschot in verband met aanhangige faillissementsaan-
vraag en juridische begeleiding bij een doorstart. De rechtbank overwoog als volgt: ‘Een ander oordeel zou tot
gevolg hebben dat een bedrijf waarvan het faillissement is aangevraagd, zonder financiële bijstand van derden
geen juridische bijstand meer zou kunnen verkrijgen terzake van die aanvraag en bij een mogelijke doorstart
om de eenvoudige reden dat haar adviseurs niet betaald zouden kunnen worden c.q. alleen betaald zouden kun-
nen worden indien vast komt te staan dat de crediteuren uiteindelijk zijn gebaat door de verrichte werkzaam-
heden. Een dergelijke uitkomst zou maatschappelijk ongewenst zijn.’ Zie verder over de problematiek ook
Gispen (G.H. Gispen, ‘Betaling aan een advocaat vlak voor het faillissement van zijn cliënt voor werkzaam-
heden in het kader van het voeren van verweer tegen de faillissementsaanvraag: paulianeus of niet?’, noot bij
Rechtbank Zwolle 13 mei 1998 (Mr. M./Mr. B q.q.), TvI 1998, 10, p. 223) die het probleem wil oplossen over
de band van benadeling met als uitgangspunt dat er van benadeling geen sprake zou zijn. Dit standpunt lijkt na
het wijzen van het arrest HR 5 juli 2005, NJ 2005, 457 (Van Dooren q.q./ABN AMRO II) niet meer mogelijk.

256 HR 12 november 1999, JOR 2000/86. 
257 Zie hierover hierboven § 4.2.1.4.5.
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den. Men kan hiervoor aansluiting zoeken bij hetgeen bij de totstandkoming van
Boek 6 BW ten aanzien van o.a. artikel 3:45 lid 2 BW (de BW-pauliana) is opge-
merkt.258 Hier neemt de wetgever het standpunt in dat aanbod en aanvaarding niet
als afzonderlijke rechtshandelingen mogen worden opgevat, ‘maar als onzelfstan-
dige onderdelen van een als eenheid opgevatte meerzijdige rechtshandeling’.259

Een gelijke benadering zou mijns inziens gevolgd kunnen en dienen te worden bij
het bepalen of een rechtshandeling verplicht of onverplicht is verricht. Bij een
koop tegen contante betaling past het m.i. niet om de betaling onder de verder
onverplichte koopovereenkomst te scheiden en als een alleenstaande verplichte
rechtshandeling te beschouwen en onder de werking van artikel 47 Fw te brengen.
In § 4.5.1.1.1 wordt een voorstel gedaan voor een wettelijke regeling terzake.

4.2.4 Artikel 3.2.5 VO: Verplichte rechtshandelingen in het Voorontwerp

Het Voorontwerp voor een nieuwe insolventiewet voorziet in een uitbreiding van
de mogelijkheden om verplichte260 rechtshandelingen te vernietigen.261 Het
Voorontwerp bepaalt het volgende in artikel 3.2.5:

Artikel 3.2.5 Verplicht verrichte rechtshandelingen

De bewindvoerder kan een rechtshandeling die de schuldenaar binnen drie
maanden voor het verzoek tot insolventverklaring verplicht heeft verricht, ver-
nietigen, indien degene met of jegens wie de rechtshandeling werd verricht,
wist of behoorde te weten dat de insolventverklaring van de schuldenaar niet
te vermijden was en dat daarvan benadeling van een of meer schuldeisers in
hun verhaalsmogelijkheden het gevolg zou zijn, tenzij er onder de gegeven
omstandigheden voor het verrichten van de rechtshandeling een rechtvaardi-
ging bestond.

Het voorgestelde artikel 3.2.5 stelt hiermee vijf vereisten. De eerste twee vereis-
ten zijn objectief (§ 4.2.4.2). Vereist is i) dat het gaat om een verplichte rechts-
handeling die de schuldenaar heeft verricht in de drie maanden voor de aanvraag
en ii) dat benadeling van schuldeisers het gevolg is geweest. Het derde en vierde
vereiste zijn subjectieve vereisten (zie § 4.2.4.3). Vereist is iii) dat de wederpartij

258 Zie hierover in het kader van de vraag naar benadeling ook Wessels, Gevolgen van faillietverklaring (2), p. 29,
30.

259 MvA Afdeling 6.5.2 (Het tot stand komen van overeenkomsten), in: C.J. van Zeben en J.W. du Pon,
Parlementaire Geschiedenis Boek 6 Nieuw BW, Deventer: Kluwer 1981, p. 878.

260 De aanpassingen ten aanzien van onverplichte rechtshandelingen anders dan om niet zijn enkel redactioneel
van aard en zullen hier niet besproken worden.

261 Zie over de nieuwe regeling uitgebreid N.E.D. Faber, ‘Actio Pauliana en verrekening’, in: J.A. van de Hel,
M.C.A. van den Nieuwenhuijzen en J.H. Verdonschot (red.), Het Voorontwerp Insolventiewet nader beschouwd,
Nijmegen: Ars Aequi Libri 2008, p. 167-201. G. van Dijck, ‘Wat te doen met de faillissementspauliana?’, TvI
2008, 11 en L.J. van Eeghen, ‘De actio Pauliana in het voorontwerp voor een Insolventiewet’, TvI 2008, 27. Zie
vanuit een bancair perspectief R.H.W.A. Verhoeven, ‘Verhaalsbenadeling in het voorontwerp Insolventiewet’,
Bb 2008, p. 261-266.
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wist of behoorde te weten dat de insolventverklaring onvermijdelijk was en iv) dat
de wederpartij wist of behoorde te weten dat benadeling van een of meer schuld-
eisers het gevolg zou zijn. Ten slotte is er nog een vijfde, negatief vereiste, name-
lijk iv) dat geen rechtvaardiging bestond. Dit vijfde vereiste is niet eenvoudig als
een objectief of een subjectief vereiste te kwalificeren.

4.2.4.1 Doel en rechtvaardiging van artikel 3.2.5 VO
De commissie Kortmann zoekt de rechtvaardiging van artikel 3.2.5 VO in de pari-
tas creditorum. De toelichting op het Voorontwerp vermeldt het volgende:

‘De strekking van deze bepaling is gedrag tegen te gaan waardoor een bepaal-
de schuldeiser zich in strijd met de redelijkheid en billijkheid aan de concur-
sus creditorum probeert te onttrekken. Dit is immers de situatie die een orde-
lijke afwikkeling onder leiding van een bewindvoerder rechtvaardigt. Indien de
schuldenaar en de schuldeiser ervan uit mogen gaan dat de insolventverkla-
ring een kwestie van tijd is, moet voorkomen worden dat de schuldeiser zich-
zelf nog even vlak voor het – al dan niet georkestreerde – verzoek tot insol-
ventverklaring in een betere positie manoeuvreert.’262

4.2.4.2 Objectieve vereisten: een onduidelijk werkingsgebied
De commissie heeft met artikel 3.2.5 VO, blijkens de Toelichting, een bepaling
willen opstellen die in principe ontworpen is voor de vernietigbaarheid van ver-
plichte rechtshandelingen. Zij heeft een regel willen geven voor de verhouding
van schuldeisers onderling wanneer zij geconfronteerd worden met het onver-
mijdbare faillissement van hun debiteur. Voorkomen dient te worden, aldus de
commissie, dat de schuldeiser zichzelf nog ‘even vlak voor het verzoek tot insol-
ventverklaring in een betere positie manoeuvreert’. 

Zeer opvallend is dat de commissie in de Toelichting ter verduidelijking van de
criteria van de nieuwe bepaling enkel en alleen voorbeelden (behoudens één enke-
le opmerking over opeisbare betalingen en zekerheidstellingen263) bespreekt die
onder het huidige recht niet of slechts in uitzonderingsgevallen aan artikel 47 Fw
getoetst worden, maar in de regel aan artikel 42 Fw. Zo bespreekt de commissie
drie voorbeelden die kennelijk volgens haar wel binnen het toepassingsgebied van
artikel 3.2.5 VO zouden vallen, maar vervolgens niet aan de criteria zouden vol-
doen: i) het verstrekken van nieuw krediet tegen nieuwe zekerheden, ii) leveran-
ties of dienstverleningen tegen (contante) betaling door leveranciers en dienstver-
leners en iii) de inschakeling van een advocaat om verweer te voeren tegen een

262 Toelichting Voorontwerp, p. 222.
263 Zie Toelichting Voorontwerp, p. 222, 223: ‘De voorgestelde bepaling wijkt af van het huidige artikel 47 Fw en

biedt enerzijds ruimere en anderzijds beperktere mogelijkheden tot het vernietigen van verplicht verrichte
rechtshandelingen, zoals opeisbare betalingen en zekerheidstellingen.’
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faillissementsaanvraag.264 Kennelijk heeft de commissie niet enkel de norm van
artikel 47 Fw opgerekt, maar heeft de commissie daarmee ook het toepassingsge-
bied van artikel 47 Fw uitgebreid. Dat deze uitbreiding zich slecht verhoudt met
de strekking van de bepaling, bespreek ik aan de hand van de voorbeelden die de
commissie geeft.

De commissie noemt herstructureringen als eerste geval dat volgens haar welis-
waar binnen het toepassingsgebied van artikel 3.2.5 VO valt, maar niet aan de
norm van artikel 3.2.5 VO voldoet. De commissie stelt het volgende:

‘Hetzelfde geldt voor de gevallen waarin een financier bereid blijkt om daad-
werkelijk een (aanvullende) financiering tegen verstrekking van zekerheden
wil verzorgen en insolventie nog niet onvermijdelijk is. Ingeval van een – op
zichzelf als onverplicht aan te merken – aanvullende financiering met bijbeho-
rende additionele zekerheden, moet die getoetst worden aan artikel 3.2.3.265 De
onderhavige pauliana komt pas in beeld als de reddingsactie niet slaagt en een
insolventverklaring volgt. Blijkt nu de financier te optimistisch te zijn geweest
en bij de reddingsactie de insolventverklaring redelijkerwijze niet te hebben
kunnen voorzien, dan hoeft hij niet bang te zijn voor een succesvolle actie door
de bewindvoerder. Bovendien zal er in dergelijke gevallen van een benadeling
van schuldeisers geen sprake zijn, indien er een proportionaliteit is en de aan-
vullende zekerheden niet dienen om een onderdekking voor de reeds bestaan-
de financiering weg te nemen of een feitelijk overstand van het bestaande kre-
diet slechts op papier wordt gesanctioneerd zonder terbeschikkingstelling van
nieuw krediet.’266

Hoe de commissie een en aander ziet is niet goed te volgen.267 De commissie doet
het nu voorkomen alsof de herstructurering zonder formele insolventie toch
getoetst moet worden aan artikel 3.2.3 VO. Voor een toetsing aan artikel 3.2.3 VO
is uiteraard geen plaats indien er geen insolventverklaring ligt. Mogelijk wil de

264 Zie hierover ook R.J. de Weijs, ‘De Pauliana in het Voorontwerp: over het verschil tussen één- en tweerich-
tingsverkeer op de valreep’, TvI 2008, p. 245-257. Zie ook kritisch hierover Faber, Actio Pauliana en verreke-
ning, p. 182: ‘Zo dient men zich te realiseren dat artikel 3.2.5 van het Voorontwerp, met inbegrip van de tenzij-
clausule, alleen betrekking heeft op verplicht verrichte rechtshandelingen. Bij de door de Commissie gegeven
voorbeelden, die te algemeen zijn geformuleerd, behoeft dat geenszins het geval te zijn.’ In de toelichting geeft
de commissie nog het volgende aan (Toelichting Voorontwerp, p. 223): ‘De mogelijkheid om op basis van deze
bepaling te vernietigen ziet op alle rechtshandelingen die zijn verricht in de periode tot drie maanden vooraf-
gaand aan het verzoek tot insolventverklaring.’ Hiermee weer suggererend dat het artikel niet beperkt zou zijn
tot verplichte rechtshandelingen.

265 Artikel 3.2.3 VO luidt als volgt: Artikel 3.2.3 – Onverplicht verrichte rechtshandelingen anders dan om niet.
Een rechtshandeling anders dan om niet, die hetzij meerzijdig is, hetzij eenzijdig en tot een of meer bepaalde
personen gericht, kan wegens benadeling slechts worden vernietigd, indien ook degene met of jegens wie de
schuldenaar de rechtshandeling verrichtte, wist of behoorde te weten dat benadeling daarvan het gevolg zou
zijn.

266 Toelichting Voorontwerp, p. 223.
267 De opmerking van de commissie dat in geval van ‘aanvullende financiering met bijbehorende additionele

zekerheden’ geen sprake van benadeling zou zijn, staat daarbij haaks op het arrest Van Dooren q.q./ABN
AMRO II, waarin juist deze benadering door de Hoge Raad is verworpen. In dit arrest oordeelde de Hoge Raad
dat bij het verstrekken van zekerheden tegen nieuw krediet in een opvolgend faillissement sprake zal zijn 
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commissie zeggen dat, wanneer een reddingsoperatie binnen drie maanden voor
het verzoek tot insolventverklaring is ondernomen maar alsnog in die periode
faalt, deze getoetst dient te worden aan artikel 3.2.5 VO. Waarom dit het geval zou
zijn wordt niet duidelijk. Artikel 3.2.5 VO lijkt hiervoor niet de aangewezen bepa-
ling, omdat een nieuwe financier niet gezegd kan worden te proberen zich aan ‘de
concursus creditorum te onttrekken’ of ‘zich nog even in een betere positie te
manoeuvreren’. De toets die de commissie en passant formuleert past m.i. ook
niet bij herstructureringen. De commissie stelt als norm of de financier de insol-
ventverklaring redelijkerwijze heeft kunnen voorzien. Betrokkenen stellen juist
alles in het werk om de insolventverklaring te voorkomen, waarmee vooral ach-
teraf als de poging mislukt is, bezwaarlijk eenvoudig geoordeeld zou kunnen wor-
den dat de betrokkenen de insolventverklaring redelijkerwijze hadden kunnen
voorzien. De toets voor bonafide herstructureringen, zoals aangelegd door A. van
Hees, Abendroth en A-G Huydecoper bij toepassing van artikel 42 Fw, gaat m.i.
terecht uit van een geheel ander perspectief. Namelijk, kort gezegd, of er reële
kansen zijn dat het faillissement kan worden afgewend.268 Waar herstructureringen
thans in de regel aan artikel 42 Fw getoetst worden, dient dat m.i. in het
Voorontwerp ook aan artikel 3.2.3 VO en niet aan artikel 3.2.5 VO te gebeuren.
Beide artikelen zullen echter een rol kunnen spelen. Voor zover de bank extra
zekerheden bedingt voor oud krediet op grond van de algemene bankvoorwaar-
den, zal dit nog wel getoetst moeten worden aan artikel 3.2.5 VO. En voor zover
de bank nieuw krediet verschaft en nieuwe zekerheden bedingt, zal dit getoetst
dienen te worden aan artikel 3.2.3 VO. Dat de bank in het kader van een herstruc-
turering beide zal doen, het bedingen van zekerheden op grond van de algemene
bankvoorwaarden en het bedingen van zekerheden voor het nieuwe krediet, ligt
voor de hand. De bank zal dan, om zich te verweren tegen een beroep van de
bewindvoerder op artikel 3.2.5 VO ten aanzien van de zekerheden voor oud kre-
diet, kunnen wijzen op het feit dat zij ook nog daadwerkelijk nieuw krediet tegen
nieuwe zekerheden heeft verschaft.269 De bank doet er m.i. verstandig aan om de
zekerheden op te knippen; dus een eerste pand- of hypotheekrecht voor het oude
krediet en een tweede pand- of hypotheekrecht voor het nieuwe krediet.

van benadeling, tenzij de bank de zekerheden niet hoeft aan te spreken. De overweging van de Hoge Raad
maakt geen uitzondering, en biedt daartoe ook geen ruimte, voor zekerheden verstrekt tegen volledig nieuw
krediet. Zie HR 8 juli 2005, NJ 2005, 457, m.nt. PvS (Van Dooren q.q./ABN AMRO II). Zie hierover 
§ 4.2.1.2.4.

268 Zie hierover § 4.2.1.4.5. 
269 Het door banken wel geuite bezwaar dat reorganiseren, en het verstrekken van extra krediet, voor banken

bedrijfseconomisch slechts interessant zou zijn als zij ook onaantastbaar zekerheden kunnen verkrijgen voor
reeds verstrekt krediet en dat dit onder het Voorontwerp niet mogelijk zou zijn, gaat dan ook niet op. De zeker-
heden bedongen op grond van artikel 26 (voormalig artikel 20) ABV worden getoetst aan artikel 3.2.5 VO en
zullen juist bij een reorganisatie standhouden. Het enige dat de nieuwe bepaling van artikel 3.2.5 VO voorkomt
is dat een bank die verder niets doet en weet dat het faillissement onvermijdbaar is, nog wel zekerheden bedingt
en verkrijgt. Het nieuwe artikel 3.2.5 VO zal dus mogelijk banken juist niet afschrikken om extra te financie-
ren, maar een incentive vormen voor banken te bezien of er nog gereorganiseerd kan worden.

Hoofdstuk 4 303



De commissie vervolgt met het voorbeeld van leveranciers en dienstverleners die
hun prestatie tegen contante betaling leveren:

‘Er is echter ruimte voor uitzonderingen. Bepaalde rechtshandelingen kunnen
in concreto gerechtvaardigd zijn. Het is aan de “wederpartij” aannemelijk te
maken dat voor een bepaalde rechtshandeling onder de gegeven omstandighe-
den een (voldoende) rechtvaardiging bestond. Dit doet zich voor bij transac-
ties die tot de normale bedrijfsuitoefening behoren of die anderszins gebruike-
lijk zijn, zodat deze buiten het bereik van deze bepaling vallen. In dit verband
kan worden gedacht aan normale leveranties of dienstverleningen tegen (con-
tante) betaling door leveranciers en dienstverleners die van de penibele situ-
atie op de hoogte zijn en dus weten dat een betaling aan hen technisch gespro-
ken tot benadeling van de schuldeisers leidt.’270

Onder de uitzondering van de voorgestelde regeling vallen kennelijk ook transac-
ties verricht tegen de marktprijs. Ten eerste is niet duidelijk waarom een contante
betaling aan een leverancier die goederen aflevert ‘technisch tot benadeling’ leidt
indien de goederen of daarmee vervaardigde producten nog in het vermogen van
de schuldenaar aanwezig zouden zijn. Pas indien deze goederen niet meer in het
vermogen aanwezig zijn, zal sprake kunnen zijn van benadeling. Ook dan is ech-
ter nog niet duidelijk waarom dergelijke transacties, vooral wanneer deze uit een
nieuwe overeenkomst voortvloeien, überhaupt aan 3.2.5 VO getoetst moeten wor-
den en niet aan 3.2.3 VO. Ook hier kan niet gezegd worden dat de leverancier zich
met de leverantie tegen contante betaling aan de concursus creditorum probeert te
onttrekken of zich in een betere positie probeert te manoeuvreren.

De commissie noemt ook nog de inschakeling van de advocaat om verweer te voe-
ren tegen een aanhangige faillissementsaanvraag als voorbeeld van een geval dat
binnen het toepassingsgebied van artikel 3.2.5 VO zou vallen, maar toch niet aan
vernietiging bloot zou moeten staan. De commissie stelt:

‘Voorts valt te denken aan de advocaat die de schuldenaar bijstaat in zijn ver-
weer tegen een verzoek tot insolventverklaring en daarvoor betaald wordt. In
al deze gevallen is voor de pauliana geen plaats, mits en voor zover de pres-
tatie van de schuldenaar gelijkwaardig is aan de daar tegenover staande pres-
tatie van de wederpartij.’271

Ook de inschakeling van de advocaat, evenals de betaling van het voorschot,
vormt mijns inziens een (onverplichte) rechtshandeling die in het geheel niet
onder de werking van artikel 3.2.5 VO gebracht zou moeten worden.272

270 Toelichting Voorontwerp, p. 223.
271 Toelichting Voorontwerp, p. 223.
272 Zie § 4.2.3.5 ten aanzien van de inpassing van deze gevallen in het huidige recht.
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4.2.4.3 Subjectieve vereisten 
De voorgestelde regeling kent twee subjectieve vereisten, namelijk i) dat de
wederpartij wist of behoorde te weten dat de insolventverklaring onvermijdelijk
was en ii) dat de wederpartij wist of behoorde te weten dat schuldeisers benadeeld
zouden worden. Dan is er nog een additioneel vereiste, namelijk dat geen recht-
vaardiging bestond. Dit laatste vereiste is als gezegd niet eenvoudig als een objec-
tief of een subjectief vereiste te kwalificeren, maar moet kennelijk een correctie
bieden op het subjectieve vereiste. De gedachte van de commissie is dus dat hoe-
wel de wederpartij weet dat het faillissement niet te vermijden is én weet dat de
schuldeisers benadeeld zullen worden, er toch nog een rechtvaardiging voor de
rechtshandeling kan bestaan. In deze paragraaf wordt het samenstel van deze drie
vereisten besproken. Eerst wordt in § 4.2.4.3.1 deze driedubbele open norm kri-
tisch besproken. § 4.2.4.3.2 bespreekt vervolgens het ontbreken van objectieve
criteria. § 4.2.4.3.3 bespreekt het ontbreken van bewijsvermoedens en § 4.2.4.3.4
de ongelukkige keuze om de norm ten aanzien van de vernietigbaarheid van ver-
plichte rechtshandelingen gelijk te schakelen met de norm ten aanzien van het ver-
rekeningsverbod.

4.2.4.3.1 Een driedubbele, open norm
De kennelijke, impliciete keuze van de commissie om zowel het aangaan als de
uitvoering van wederkerige overeenkomsten onder de werking van artikel 3.2.5
VO te brengen heeft ook gevolgen voor de te hanteren norm. Voor zover de com-
missie de werking van artikel 3.2.5 VO beperkt zou hebben tot daadwerkelijk ver-
plichte rechtshandelingen, had de commissie kunnen volstaan met het bepalen van
een criterium waaronder een bestaande schuldeiser niet meer onaantastbaar be-
talingen in ontvangst kan nemen of zekerheidsrechten kan verkrijgen. Het Duitse
recht heeft hiervoor in artikel 130 InsO als criterium genomen de periode van drie
maanden voor de faillissementsaanvraag gecombineerd met de wetenschap dat op
dat moment de schuldenaar reeds niet al zijn schuldeisers kon voldoen (zahlungs-
unfähig). In artikel 130 InsO is niet als vereiste opgenomen dat de schuldeiser
wetenschap van benadeling moet hebben gehad. Voor zover de regeling van arti-
kel 130 InsO alleen ziet op het voldoen van bestaande schuldeisers, is een derge-
lijk vereiste ook overbodig in het licht van de twee andere eisen. De wetenschap
van benadeling vloeit dan reeds voort uit deze twee vereisten.

De commissie heeft door de gekozen aanpak niet kunnen volstaan met het vereis-
te dat de ‘verplichte rechtshandeling’ is verricht in de drie maanden voor het ver-
zoek tot insolventverklaring en dat de wederpartij toen reeds wist dat insolvent-
verklaring niet te vermijden was. Anders dan het Duitse recht heeft de commissie
namelijk artikel 3.2.5 VO niet afgesloten voor rechtshandelingen waarbij partijen
nog wederkerige overeenkomsten aangaan en daarbij nog over en weer prestaties
verrichten. In plaats daarvan heeft de commissie gekozen voor een uitbreiding van
de norm. De commissie heeft zodoende niet anders gekund dan als extra vereiste
op te nemen dat de wederpartij wist of behoorde te weten dat benadeling van
schuldeisers het gevolg zou zijn.
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Wellicht verklaart het ruime toepassingsgebied van artikel 3.2.5 VO ook waarom
de wetenschap van een aanhangige faillissementsaanvraag als thans opgenomen in
artikel 47 Fw niet terugkeert als vernietigingsgrond. De commissie zelf geeft geen
toelichting.273 Hoewel deze vernietigingsgrond zich inderdaad slecht leent voor
toepassing op rechtshandelingen waarbij partijen over en weer verplichtingen aan-
gaan en terstond presteren (zie hierboven § 4.2.3.5), biedt de vernietigingsgrond
een helder toepasbaar criterium in de gevallen waarin sprake is van enkel een ver-
plichte voldoening door de schuldenaar.

Al met al is artikel 3.2.5 VO, mede gezien de Toelichting, vooralsnog een vrij
gecompliceerde bepaling geworden die veel ruimte biedt voor interpretatie en dus
procedures. Het verdient m.i. de voorkeur eerst duidelijk het toepassingsgebied
van artikel 3.2.5 VO af te bakenen alvorens tot een nieuwe norm te komen. Het
artikel zou m.i. slechts moeten zien op die gevallen waarop de commissie kenne-
lijk zelf ook in de eerste plaats het oog heeft gehad. Namelijk die gevallen waar-
in een bestaande schuldeiser zich in strijd met de redelijkheid en billijkheid aan
de concursus creditorum probeert te onttrekken en zich in een betere positie
manoeuvreert. Het artikel zou daarmee slechts op rechtshandelingen moeten zien
waarbij enkel een prestatie uit het vermogen van de schuldenaar plaatsvindt en
niet tevens op rechtshandelingen waarbij partijen over en weer nieuwe verplich-
tingen aangaan en uitvoeren.

4.2.4.3.2 Enkel subjectieve criteria en geen objectieve criteria
De norm als besloten in artikel 3.2.5 VO verdient mijns inziens ook heroverwe-
ging omdat zij te veel aanhaakt bij enkel subjectieve criteria en geen objectieve
criteria hanteert. Anders dan het Duitse recht (in artikel 130 en 131 InsO) en het
Engelse recht (artikel 239 IA) is geen vereiste dat de schuldenaar reeds materieel
insolvent was. Een dergelijk objectief criterium, gecombineerd met de wetenschap
van de wederpartij daarvan, ligt voor de hand om aan te geven dat slechts in uit-
zonderingssituaties verplichte rechtshandelingen vernietigbaar zijn.

Vaak zal enige en soms zelfs geruime tijd verstrijken tussen het moment waarop
betrokkenen bij de te failleren onderneming onderkennen dat een faillissement
uiteindelijk onvermijdbaar is en het moment dat wordt overgegaan tot een daad-
werkelijke aanvraag of aangifte daartoe. Indien de enkele wetenschap dat insol-
ventverklaring onvermijdbaar is zou volstaan om een verplichte rechtshandeling
te vernietigen, zou artikel 47 Fw/artikel 3.2.5 VO een zeer ruim werkingsgebied
kunnen krijgen. Dit is niet in overeenstemming met de gedachte dat verplicht ver-
richte rechtshandelingen slechts in uitzonderingsgevallen vernietigd moeten kun-

273 De commissie stelt zelf zonder daarover uit te wijden (Toelichting Voorontwerp, p. 222): ‘De voorgestelde
bepaling wijkt af van het huidige artikel 47 Fw en biedt enerzijds ruimere en anderzijds beperktere mogelijk-
heden tot het vernietigen van verplicht verrichte rechtshandelingen, zoals opeisbare betalingen en zekerheids-
tellingen.’
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nen worden. Het criterium ‘weten dat een faillissement onvermijdbaar is’ lijkt dan
ook te ruim om als algemeen criterium hanteerbaar te zijn voor het vernietigen van
alle verplichte rechtshandelingen.

4.2.4.3.3 Ontbreken van bewijsvermoedens: geen codificatie van HR Cikam
Zeer opvallend is dat artikel 3.2.5 VO geen bewijsvermoedens kent. Het had voor
de hand gelegen om de Cikam-jurisprudentie te codificeren. Bepaald had bij-
voorbeeld kunnen worden dat ten aanzien van de gerelateerde partijen de subjec-
tieve vereisten vermoed worden te zijn vervuld. Een dergelijke verlichting van de
bewijslast ten aanzien van verplichte rechtshandelingen verricht met gerelateerde
partijen ziet men zowel in het Duitse274 als het Engelse recht,275 ook bij de bepa-
lingen die waken tegen een doorbreking van de paritas creditorum.

4.2.4.3.4 Verrekeningsverbod & pauliana: één norm, een enorme vergissing
Hierboven is reeds uitvoerig kritiek geleverd op het voorgestelde artikel 3.2.5 VO.
De kritiek betreft zowel het toepassingsgebied van de regeling (§ 4.2.4.2) als de
inhoud van de norm (§ 4.2.4.3.2. en § 4.2.4.3.3). Nog een laatste punt van kritiek
dient te worden toegevoegd en dit betreft de verhouding van artikel 3.2.5 VO tot
het verrekeningsverbod.276 Het Voorontwerp komt namelijk tot een gelijkschake-
ling van de norm in artikel 3.2.5 VO en de norm van het verrekeningsverbod opge-
nomen in een nieuw artikel 3.3.2 VO.277 De gelijkschakeling278 van de norm in arti-

274 Zie hoofdstuk 2 (§ 2.2.1 en § 2.2.2).
275 Zie hoofdstuk 3 (§ 3.2.2).
276 Artikel 3.3.2 VO (thans artikel 54 Fw) beoogt misbruik van verrekening tegen te gaan. Zonder een dergelijke

bepaling zou misbruik eenvoudig mogelijk zijn. Een voorbeeld ter verduidelijking. Schuldenaar S dreigt fail-
liet te gaan. Crediteur C heeft nog  100.000 van schuldenaar – latere failliet – S te vorderen. Debiteur D is nog
een bedrag van  100.000 aan S verschuldigd. C weet dat hij in een faillissement van S als concurrente credi-
teur vrijwel niets zal krijgen. D weet dat hij eenvoudigweg zijn gehele schuld zal moeten voldoen. D zou nu
voor een gering bedrag de, voor C praktisch waardeloze, vordering van C kunnen overnemen en daarmee cre-
diteur van S kunnen worden. In het opvolgende faillissement van S kan D een vordering van de curator tot be-
taling eenvoudig afweren met een beroep op verrekening. Tegenover de schuld van D aan S staat nu immers de
overgenomen vordering van D op S. In een opvolgend faillissement werkt de opzet van C en D benadelend voor
de gezamenlijke schuldeisers van de failliete S. Zonder de opzet zou debiteur D het volledige bedrag aan de
curator moeten voldoen waarna alle schuldeisers, C incluis indien voldoende vrij actief resteert, pro rata mee-
delen. Met het creëren van de mogelijkheid van verrekening anticiperen debiteur en crediteur dus ten nadele
van de gezamenlijke schuldeisers op een mogelijk faillissement.

277 Het nieuwe artikel 3.3.2 VO moet het huidige artikel 54 Fw gaan vervangen en luidt als volgt: Artikel 3.3.2 –
Geen verrekening: 1. Niettemin is degene die een schuld aan de schuldenaar of een vordering op de schulde-
naar voor de insolventverklaring van een derde heeft overgenomen, niet bevoegd tot verrekening, indien hij bij
de overneming wist of behoorde te weten dat de insolventverklaring van de schuldenaar niet te vermijden was
en dat daarvan benadeling van een of meer schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden het gevolg zou zijn, ten-
zij er onder de gegeven omstandigheden voor de verrekening een rechtvaardiging bestond. 2. Na de insolvent-
verklaring overgenomen vorderingen of schulden kunnen niet worden verrekend.

278 De gelijkschakeling is echter nog niet volledig, omdat de werking van artikel 3.3.2 VO niet beperkt is tot han-
delingen verricht in de drie maanden voor de aanvraag tot insolventverklaring. Faber bepleit de gelijkschake-
ling volledig te maken door ook de werking van artikel 3.3.2 VO te beperken tot drie maanden voor de aan-
vraag tot insolventverklaring. Faber, Actio Pauliana en verrekening, p. 199: ‘Wat niet kan worden bestreden met
een beroep op artikel 3.2.5, dient mijns inziens evenmin te kunnen worden bestreden met een beroep op artikel
3.3.2. Nu het in beide artikelen gaat om bescherming van dezelfde norm, ligt ook een zelfde beperking in tijd
voor de hand.’
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kel 3.2.5 VO met artikel 3.2.3 VO is geen toeval, maar een bewuste keuze.279 Het
Voorontwerp volgt daarmee de voorstellen van Vriesendorp en Faber.280

Vriesendorp en Faber hebben voorgesteld de reikwijdte van artikel 47 Fw uit te
breiden en daarin dezelfde norm op te nemen als geldt voor het verrekeningsver-
bod in artikel 54 Fw. Zij hebben daarbij betoogd dat het vreemd is om de normen
van artikel 54 Fw en artikel 47 Fw uiteen te laten lopen. Zij betogen dan ook dat
de norm in artikel 47 Fw dezelfde zou dienen te zijn als de norm in artikel 54 Fw.
Faber heeft hierbij het volgende geval op het oog. Indien schuldenaar – latere fail-
liet – S een debetsaldo heeft op zijn rekening bij de bank, dan kan deze schuld op
twee wijzen worden voldaan. In het eerste geval betaalt een debiteur van S een
bedrag op de rekening die S aanhoudt bij de bank. De bank kan dan vervolgens
verrekenen. Indien dit geschiedt op een tijdstip waarop de bank ‘wist dat het fail-
lissement is te verwachten’, is verrekening niet toegestaan op grond van artikel 54
Fw.281 Indien de debiteur van S echter contant aan S zou hebben betaald, of op een
rekening van S bij een andere bank, en S zou met de ontvangen betaling vervol-
gens zijn schuld aan de bank afbetalen, dan is van verrekening geen sprake. De
betaling van S aan de bank zou dan ook slechts aantastbaar zijn op grond van arti-
kel 47 Fw en niet op grond van het ruimere artikel 54 Fw. In die zin zou artikel
54 Fw dan ook omzeild kunnen worden.

Tegen het voorstel zoals gedaan door Faber en Vriesendorp en overgenomen in het
Voorontwerp kunnen in elk geval drie bezwaren aangevoerd worden.282

Een eerste bezwaar tegen het voorstel is dat het onvoldoende de reikwijdte van het
verrekeningsverbod onderkent. Het betoog van Faber en Vriesendorp om de norm
in artikel 47 Fw/artikel 3.2.5 VO gelijk te trekken met de norm in artikel 54
Fw/artikel 3.3.2 VO lijkt zeer sterk te zijn ingegeven door één type van gevallen
onder artikel 54 Fw/artikel 3.3.2 VO, namelijk de storting in rekening-courant
gevolgd door verrekening. Van alle gevallen die onder artikel 54 Fw/artikel 3.3.2
VO vallen, zoals het opkopen van vorderingen om deze te verrekenen of het opko-
pen van vorderingen om deze onder bestaande zekerheden te brengen, is die vorm
‘het minst verdacht’. Ten aanzien van de meer verdachte vormen van het creëren
van een verrekeningsmogelijkheid, zoals het voor een fractie van de waarde over-
nemen van een vordering op de schuldenaar teneinde deze te kunnen verrekenen,

279 Zie ook Toelichting Voorontwerp ten aanzien van artikel 3.3.2 ‘geen verrekening’, p. 224: ‘Het toetsingscrite-
rium is hetzelfde als bij artikel 3.2.5 (pauliana bij verplicht verrichte rechtshandelingen).’

280 Vriesendorp, Art. 47 Fw: een geamputeerde tentakel of verdient de curator meer?, p. 65-79, R.D. Vriesendorp,
‘Een van de grenzen van artikel 47 Fw nader verkend’, TvI 1999/10, p. 172-180 en Faber, Verrekening, p. 342-
345, 349-351 en 441. Vriesendorp bepleitte daarbij in zijn bijdragen in 1996 en 1999 niet zozeer een wetswij-
ziging, maar veeleer de toepassing door de rechter van de norm van artikel 54 Fw bij de interpretatie van het
vereiste van samenspanning. Vriesendorp (1999): ‘Hoewel de koninklijke weg van wetgeving op zich te pre-
fereren is, acht ik de Hoge Raad zeer goed in staat om op dit punt de rol van wetgever-plaatsvervanger te ver-
vullen.’

281 Een uitzondering wordt gemaakt indien de bank een zekerheidsrecht had op de vordering die voldaan wordt.
Zie hierover, met uitgebreide verwijzingen naar rechtspraak, Faber, Verrekening, p. 384-392.
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ligt het niet in de rede om deze hetzelfde te behandelen als de verplichte voldoe-
ning van een schuld door de schuldenaar zelf. Mijns inziens vertonen deze ver-
dachte gevallen meer gelijkenis met de gevallen onder artikel 42 Fw en dienen
dergelijke rechtshandelingen dan ook eerder aan een vergelijkbare norm283 als in
artikel 42 Fw onderworpen te worden.

Het tweede bezwaar is dat het vrijwel geen gewicht toekent aan de omstandigheid
dat, willen partijen buiten bereik van artikel 54 Fw komen, zij de medewerking
van de schuldenaar – latere failliet – zelf dienen te hebben. Faber en Vriesendorp
hebben uiteraard gelijk indien zij betogen dat partijen het in hun macht hebben om
hun handelingen binnen het bereik van ofwel artikel 47 Fw of artikel 54 Fw te
brengen. Faber en Vriesendorp gaan er erg makkelijk vanuit dat een ondernemer
wiens faillissement is te verwachten dan ook maar eenvoudig meewerkt aan een
opzetje om bepaalde schuldeisers buiten de concursus te houden. Ten onrechte.
Het is zeer gebruikelijk dat een schuldenaar bij wie het water aan de lippen staat,
bepaalde vorderingen int, teneinde een aanhoudende schuldeiser te voldoen. Hij
zal dit veelal doen met hoop op betere tijden. Zolang de schuldenaar nog niet fail-
liet is, komt hem hier in beginsel vrijheid toe en dient de wederpartij er overeen-
komstig op te kunnen vertrouwen dat deze betaling definitief is. Waar de schul-
denaar geconfronteerd met financiële problemen handelt met continuïteit als doel,
kan dat niet gezegd worden van diens crediteur en debiteur die achter de rug van
de schuldenaar om, ten nadele van de gezamenlijke schuldeisers, de mogelijkheid
van verrekening creëren. Met het creëren van de mogelijkheid van verrekening
anticiperen zij op een mogelijk faillissement en bespoedigen dit mogelijk zelfs.284

Door het tenietgaan van de vordering van de schuldenaar op diens debiteur, kan
de waarde van deze vordering niet meer betrokken worden bij een mogelijk
akkoord. Een van de kwalijke gevolgen van het overnemen van vorderingen op
een schuldenaar in zwaar weer teneinde deze met een schuld te verrekenen, is dan
ook dat de mogelijkheden voor deze schuldenaar om een akkoord te bereiken met
zijn (resterende) schuldeisers worden beperkt. Het ligt voor de hand om de schul-
denaar – latere failliet – hier een grotere vrijheid te geven om verplichte rechts-
handelingen te blijven verrichten dan diens debiteuren en crediteuren om onder-
ling een voorschot te nemen op een dreigend faillissement. Geoordeeld zal moe-

282 Zie uitgebreider, met een vergelijking met het Duitse recht, R.J. de Weijs en N.J. Huurdeman, ‘Kortsluiting in
schuldeisersbescherming: Over de onwenselijkheid van gelijkschakeling van de criteria van art. 47 Fw en art.
54 Fw’, WPNR 2007/6713, p. 511-518.

283 Rijckenberg (C. Rijckenberg, ‘Selectieve betalingen tijdens de verdachte periode voor faillissement’, in: N.E.D.
Faber e.a. (red.), De bewindvoerder, een octopus, Deventer: Kluwer 2008, p. 256) stelt het volgende ten aan-
zien van de discussie over de gelijkschakeling van artikel 47 en 54 Fw. ‘Het argument dat het bij art. 54 Fw
om een geheel andere norm gaat, is door Faber overtuigend weerlegd.’ Mijns inziens gaat aan de vraag naar de
norm vooraf de vraag voor welke gevallen een wetsbepaling een norm wil geven. De variëteit van handelingen
onder artikel 54 Fw is zeer aanzienlijk, waarbij de gevallen bestreken door artikel 54 Fw soms wel en soms niet
grote gelijkenis met de gevallen bestreken door artikel 47 Fw vertonen. De vraag is dus niet zozeer of de norm
hetzelfde zou zijn, maar of alle gevallen voldoende gelijksoortig zijn om onder één norm te brengen.

284 Hoewel het eigen vermogen van de schuldenaar – latere failliet – door de opzet niet verandert, zal de solvabi-
liteit bij een negatieve solvabiliteit verder verslechteren.
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ten worden dat een verplichte betaling van een schuldenaar een grotere bescher-
ming geniet dan het buiten de schuldenaar om creëren van een verrekeningsmo-
gelijkheid. Dit vormt dan ook een principieel bezwaar tegen het gelijktrekken van
de criteria van artikel 47 Fw en artikel 54 Fw.

Los van de meer principiële bezwaren ten aanzien van de samenhang tussen het
verrekeningsverbod en de vernietigbaarheid van verplichte rechtshandelingen,
vormt het voorgestelde artikel 3.3.2 VO een inperking van het verrekeningsverbod
ten opzichte van het huidige artikel 54 Fw. In 1953 heeft de Hoge Raad in het
arrest Doyer/Kalff285 uitgemaakt, dat het begrip ‘niet te goeder trouw’ dient te wor-
den verstaan in de zin dat de verkrijgende partij wist dat ‘het faillissement te ver-
wachten was’. Deze norm is aanzienlijk ruimer dan het beperkte toepassingsge-
bied van artikel 47 Fw. Waar artikel 47 Fw vereist dat de wederpartij wist dat het
faillissement reeds was aangevraagd of dat sprake is geweest van samenspanning
met de latere failliet, is het voor een beroep op artikel 54 Fw voldoende dat de ver-
krijger wist dat ‘het faillissement te verwachten was’. Artikel 3.3.2 VO beperkt het
verrekeningsverbod nu tot die gevallen waarin de verrekeningsmogelijkheid werd
gecreëerd op een moment waarop partijen ‘wisten of behoorden te weten dat de
insolventverklaring onvermijdbaar was’. Zonder nadere motivering worden daar-
mee de mogelijkheden om misbruik van verrekening tegen te gaan ingeperkt.286 Of
iets te verwachten is, is immers een ruimere toets dan of partijen weten dat iets
onvermijdbaar is. Ten aanzien van een te ruime werking van het huidige artikel 54
Fw wordt niets gesteld en is ook niets gebleken.

4.3 Nederlands recht en een dubbele opstelling van aandeelhou-
ders

In hoofdstuk 1 is uiteengezet hoe schuldeisers benadeeld kunnen worden door een
dubbele opstelling van aandeelhouders.287 § 4.3.1 bespreekt de positie van lenin-
gen van aandeelhouders rond faillissement van de vennootschap288 en § 4.3.2 het
probleem van de aandeelhoudersgaranties.

285 HR 30 januari 1953, NJ 1953, 578 (Doyer/Kalff), m.nt. PhANH.
286 In de Toelichting op artikel 3.2.5 VO (Toelichting Voorontwerp, p. 223) stelt de commissie nog wel het vol-

gende: ‘degene met of jegens wie de rechtshandeling is verricht moet niet te goeder trouw zijn, dat wil zeggen
dat die persoon wist of behoorde te weten dat die insolventie redelijkerwijs niet te vermijden was (vgl. HR 7
oktober 1988, NJ 1989 (Amro/Curatoren THB).’ Voor zover de commissie hier ook de betekenis van het begrip
‘te goeder trouw’ uit artikel 54 Fw nader duidt, is dit standpunt onjuist. De commissie gaat hiermee helaas de
discussie uit de weg over de vraag waarom de werking van artikel 54 Fw zou moeten worden ingeperkt.

287 Zie voor een uitgebreide uiteenzetting van de dubbele opstelling van aandeelhouders en hoe benadeling van
schuldeisers daarbij plaatsvindt, hoofdstuk 1 (§ 1.4.3).

288 Zie hierover ook R.J. de Weijs, ‘Vooruit met de achterstelling: over de positie van aandeelhoudersleningen in
én voor faillissement’, WPNR 2008/6751, p. 313-320.
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4.3.1 Positie van aandeelhoudersleningen rond faillissement

In het Nederlandse recht ontbreekt binnen de faillissementspauliana een met het
Duitse recht vergelijkbare regeling ten aanzien van leningen verstrekt door aan-
deelhouders. De problematiek is daarmee, behoudens het algemene onrechtmati-
gedaadsrecht, in het Nederlandse recht grotendeels ongeregeld. De regels van
kapitaalbescherming in Boek 2 BW beogen weliswaar een zekere bescherming te
geven aan crediteuren tegen bepaalde betalingen aan aandeelhouders, maar deze
bieden enerzijds onvoldoende bescherming en brengen anderzijds, naar wel wordt
betoogd, onnodige kosten voor de vennootschap met zich.289 De regels van kapi-
taalbescherming worden daarbij op dit moment herzien. In de onderliggende rap-
porten inzake de flexibilisering van het BV-recht wordt de kwestie van leningen
verstrekt door aandeelhouders wel als probleem gesignaleerd. Zie Lennarts en
Schutte-Veenstra:

‘In Nederland bestaan geen specifieke wettelijke regels die verhinderen dat
een aandeelhouder die in plaats van kapitaal een lening aan de vennootschap
heeft verstrekt deze lening kan opeisen op het moment dat de vennootschap in
moeilijkheden raakt.’

en

‘Naar onze mening kan het als een lacune in het Nederlandse vennootschaps-
recht worden beschouwd, dat dit geen regels bevat die de vrijheid van
(groot)aandeelhouders om naar believen eigen dan wel vreemd vermogen aan
de vennootschap te verschaffen aan banden leggen.’290 

Hoewel het probleem wordt gesignaleerd zijn de voorstellen in het kader van de
flexibilisering van het BV-recht en de bescherming van schuldeisers beperkt tot
‘uitkeringen’ aan aandeelhouders en raken dus niet het probleem van terugbe-
talingen van aandeelhoudersleningen.291

In deze paragraaf wordt eerst gekeken naar de positie van de lening van een aan-
deelhouder in faillissement van de vennootschap, waarbij bezien zal worden of
deze lening als concurrente vordering geverifieerd dient te worden of als achter-
gestelde vordering (§ 4.3.1.1). Vervolgens zal bezien worden hoe een nieuw regi-

289 Zie H.E. Boschma, M.L. Lennarts en J.N. Schutte-Veenstra, Alternatieve systemen voor kapitaalbescherming,
eindrapport d.d. 18 augustus 2005, Instituut voor Ondernemingsrecht Groningen, p. 4: ‘Op de wettelijke bepa-
lingen van kapitaalbescherming is veel kritiek geuit. (…). Bepalingen van kapitaalbescherming zijn niet altijd
eenduidig te interpreteren, ze zijn soms te stringent (veel dwingend, weinig regelend recht), soms innerlijk
tegenstrijdig en sommige bepalingen zijn eenvoudig te ontwijken. Van meer principiële aard is de kritiek dat
het systeem van vermogensbescherming crediteuren geen adequate bescherming biedt en NV/BV’s onnodig
belemmert in de wijze van het besturen van een onderneming.’

290 Zie M.L. Lennarts en J.N. Schutte-Veenstra, Versoepeling van het BV-kapitaalbeschermingsrecht, eindrapport,
d.d. 31 maart 2004, Instituut voor Ondernemingsrecht Groningen, p. 127 en 132.
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me ten aanzien van de terugbetalingen van aandeelhoudersleningen voor faillisse-
ment gecreëerd kan worden (§ 4.3.1.2). § 4.3.1.3 beziet in hoeverre het
Nederlandse recht regels kent die aandeelhouders verbieden zekerheden te bedin-
gen voor verstrekte leningen.

4.3.1.1 Achterstelling van aandeelhoudersleningen in faillissement
De status van leningen van aandeelhouders in het faillissement van een vennoot-
schap is onduidelijk. De belangrijkste vraag is of leningen verstrekt door een aan-
deelhouder concurrent of achtergesteld zijn, althans onder omstandigheden zon-
der instemming van de aandeelhouder achtergesteld kunnen worden.

Het BW wijdt slechts één bepaling aan de achterstelling. Artikel 3:277 lid 2 BW
bepaalt dat een schuldenaar met zijn schuldeiser bij overeenkomst kan bepalen dat
zijn vordering jegens alle of bepaalde andere schuldeisers een lagere rang inneemt
dan de wet hem toekent.

Schimmelpenninck heeft betoogd dat (bepaalde) leningen van aandeelhouders in
faillissement als achtergesteld zouden moeten worden behandeld,292 en dat op
dezelfde wijze als reeds in het belastingrecht293 geschiedt, ook in het faillisse-
mentsrecht meer naar de functie van de lening dan naar de vorm van de lening
gekeken moet worden (substance over form). In het belastingrecht hanteert de
Hoge Raad een grote vrijheid om de civielrechtelijke vorm van een lening in
bepaalde gevallen te herclassificeren als kapitaal. Indien een lening in het faillis-
sementsrecht als kapitaal gekwalificeerd zou worden, dan zou dit met zich bren-
gen dat deze in het faillissement ook de rang van de vordering van een kapitaal-
verschaffer (lees aandeelhouder) krijgt. De consequentie zou zijn dat deze vorde-
ring wordt achtergesteld bij vorderingen van concurrente crediteuren.

Schimmelpenninck betoogt dat leningen verstrekt door een controlerend aandeel-
houder op een moment waarop een niet verbonden financier geen lening (meer)
zou verstrekken, als achtergesteld dient te worden behandeld. De argumenten die
Schimmelpenninck daartoe aandraagt zijn reeds in het inleidende hoofdstuk geïn-
troduceerd en worden hier kort herhaald. Ten eerste heeft de aandeelhouder een
zekere macht over de vennootschap, welke een gewone crediteur niet heeft. Ten
tweede heeft de aandeelhouder een betere kennis van de stand van zaken bij de
vennootschap dan andere crediteuren. En ten derde, als belangrijkste argument,

291 Zie H.J. de Kluiver, ‘Vermogensbescherming bij de BV: modernisering in internationaal perspectief’, WPNR
2006/6676, p. 571-580. Zie p. 574 en 575 over ‘uitkeringen’ die alle ‘uitkeringen’ aan aandeelhouders betref-
fen en niet terugbetalingen op leningen.

292 R.J. Schimmelpenninck, ‘Leningen of schadeclaims van aandeelhouders concurrent?’, TvI 2003, p. 239.
293 Zie voor rechtspraak HR 27 januari 1988, BNB 188, 217, Hof Arnhem 15 mei 2002, V-N 2002/34.2.11 en Hof

Amsterdam 26 juni, V-N 2002/33.2.6. Zie voor een overzicht van de belangrijkste fiscale rechtspraak vanaf
1957 tot 1988, J.T. Warnaar, ‘Civielrechtelijke vragen ten aanzien van het informeel kapitaal’, in: De Maris-
bundel, Deventer: Kluwer 1989, p. 231-241.
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aandeelhouders hebben een aandeel in de upside van de schuldenaar, hetgeen
gewone crediteuren niet hebben.294

Aan de argumenten van Schimmelpenninck kan nog een geheel ander type argu-
ment worden toegevoegd, namelijk hoe de financieringspraktijk zelf met de pro-
blematiek omgaat. In de praktijk komen aandeelhouders veelal met banken en
externe financiers achterstelling overeen. Dit betreft dan echter geen algemene
achterstelling, maar slechts jegens deze professionele crediteuren. Indien en zodra
partijen de vraag naar de positie van leningen van aandeelhouders onderwerp van
hun verhouding laten zijn, dan ziet men dus dat veelal achterstelling overeenge-
komen wordt. Dit vormt een argument om dezelfde regel van toepassing te laten
zijn indien partijen, met name vanwege ongelijke machtsposities, niet over de
vraag onderhandelen.

Schimmelpenninck volgt in zijn pleidooi in 2003 om bepaalde leningen van aan-
deelhouders achter te stellen het Duitse recht zoals dat gold tot de invoering van
MoMiG. Zijn betoog ziet op leningen die verstrekt zijn op een moment waarop
arm’s length financiers geen krediet meer zouden verschaffen.295 De strekking van
zijn betoog is dus niet om alle leningen van aandeelhouders altijd achter te stel-
len, maar slechts die leningen die verstrekt zijn op een moment van onderkapita-
lisatie.296 Schimmelpenninck bespreekt echter niet een wettelijke grondslag voor
achterstelling.297 In 1989 schreef A. van Hees dat achterstelling een inbreuk is op
de paritas creditorum en daarom een wettelijke basis behoeft.298 Men zou dan ook
op goede gronden kunnen betogen dat achterstelling door een rechter zonder par-
tijafspraak daartoe in principe niet mogelijk is. Vergeleken met het belang van het
leerstuk van ‘equitable subordination’ in de Verenigde Staten299 en het grote
belang van het leerstuk van achterstelling in het Duitse faillissementsrecht,300

krijgt de vraag naar achterstelling in handen van de rechter in Nederland maar
beperkt aandacht. Eerder hebben Santen301 en Warnaar302 betoogd dat de rechter

294 Zie instemmend ten aanzien van dit argument B.F. Louwerier, ‘Over het achtergestelde karakter van aandeel-
houdersleningen in faillissement’, JutD 2008, 21, p. 24-28.

295 Zie over het Duitse recht terzake, hoofdstuk 2 (§ 2.3).
296 Schimmelpenninck, Leningen of schadeclaims van aandeelhouders concurrent?, p. 240 e.v.
297 Schimmelpenninck bespreekt in hetzelfde artikel de problematiek van een vordering uit hoofde van onrecht-

matige daad van de moeder in het faillissement van de dochter. Ook een dergelijke vordering wil
Schimmelpenninck achtergesteld zien. Ten aanzien van de mogelijkheid om deze vordering achter te stellen
wijst Schimmelpenninck wel op artikel 6:2 BW als wettelijke grondslag.

298 A. van Hees, Achtergestelde vordering, in het bijzonder de achtergestelde geldlening (diss. Nijmegen),
Deventer: Kluwer 1989, p. 4.

299 Zie voor Nederlandse literatuur hierover A. van Hees, Achtergestelde vordering, in het bijzonder de achterge-
stelde geldlening, hfdst 7, Schimmelpenninck, Leningen of schadeclaims van aandeelhouders concurrent?, p.
243 en B. Wessels, Achtergestelde vorderingen, Deventer: Kluwer 2006, p. 18.

300 Zie uitgebreid hoofdstuk 2 (§ 2.3). Zie Nederlandse literatuur o.a. Wessels, Achtergestelde vorderingen, p. 16,
17 en Schimmelpenninck, Leningen of schadeclaims van aandeelhouders concurrent?, p. 243, 244. 

301 A.H.M. Santen, ‘Bescherming van kapitaal of van vermogen?’, in: G. van der Burght e.a. (red.), Met recht ver-
enigd, notariële en privaatrechtelijke opstellen aangeboden aan Prof. P.L. Dijk, Arnhem: Gouda Quint 1986,
p. 226. Santen is voorstander van achterstelling overeenkomstig art. 32a GmbHG (oud). Reeds in 1986 meent
Santen dat de rechter mogelijk niet zou hoeven te wachten op de wetgever om een vordering achter te stellen
omdat deze is verstrekt terwijl kapitaal nodig was.

302 Warnaar benadert de vraag naar de wenselijkheid van achterstelling in het civiele recht vanuit het fiscale recht.
Warnaar stelt dat in bepaalde gevallen waar de fiscale rechter leningen achterstelt, dit ook civiel zou dienen 
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ook buiten overeenkomst tot een achterstelling moet kunnen komen. Afwijzend
ten aanzien van achterstelling zijn Timmerman in zijn Groningse oratie in 1990303

en Hoff.304 Spinath behandelt in zijn monografie in 2005 in het geheel niet de
vraag naar de mogelijkheden voor een rechter om, ofwel op grond van artikel
6:103 BW ofwel op andere gronden een vordering in faillissement achter te stel-
len.305 Wessels wijdt een korte beschouwing aan de vraag of de rechter een vorde-
ring kan achterstellen en meent dat in voorkomende gevallen achterstelling wel
uitkomst kan bieden.306 Lennarts en Schutte-Veenstra concluderen naar aanleiding
van het Nimox-arrest dat er naar het huidige recht ‘een zekere basis aanwezig is
voor achterstelling van leningen verstrekt door aandeelhouders, maar dat het nog
niet geheel duidelijk is onder welke omstandigheden hier ruimte voor is.’307

te geschieden. Hiertoe zijn volgens Warnaar gronden aanwezig indien de geldlening verstrekt is door een aan-
deelhouder en aan de vordering geheel of gedeeltelijk geen waarde toekomt, omdat het geleende bedrag niet of
niet volledig zal kunnen worden terugbetaald (met verwijzing naar HR 27 januari 1998, VN 17 mei 1988).
Warnaar, Civielrechtelijke vragen ten aanzien van het informeel kapitaal, p. 240.

303 Zie L. Timmerman, ‘De stand van het vennootschapsrecht’, Rede Rijksuniversiteit Groningen, 1990, p. 14 e.v.
Timmerman bespreekt hier de vraag naar de verhouding tussen het algemene privaatrecht en het NV- en BV-
recht en met name de vraag in hoeverre bijzondere, vennootschappelijke normen gecreëerd zouden moeten
worden. Zijns inziens is het Nederlandse leerstuk van de doorbraak van aansprakelijkheid onder de onrecht-
matige daad ‘een toonbeeld van genuanceerdheid’ in vergelijking met de Duitse leer van het gekwalificeerde
concern. Ter verduidelijking stelt hij dat de Duitse leer van de achterstelling van aandeelhoudersleningen niet
overgenomen dient te worden. Hij meent dat de onrechtmatige daad voldoende bescherming biedt voor nieuwe
crediteuren (crediteuren wier vordering is ontstaan op een moment waarop deze aandeelhouder redelijkerwijs
moest voorzien, dat hun vorderingen door de vennootschap niet meer betaald konden worden) voor de geval-
len waarin de moeder verzuimt nieuw kapitaal te verstrekken. Voor zover men mocht menen dat de benadeel-
de crediteur gezien de bewijslast onder de onrechtmatige daad te slecht af is, stelt Timmerman dat dit belang
moet worden afgezet tegen het nadeel van de invoering van een nieuwe gecompliceerde regeling. Een probleem
van deze benadering van Timmerman is dat deze slechts een oplossing zou bieden aan nieuwe crediteuren en
niet aan alle crediteuren. Los van de vraag in hoeverre het realistisch is dat kleine crediteuren een grote moe-
dervennootschap aanspreken, doet de door Timmerman voorgestane oplossing onvoldoende recht aan het col-
lectieve karakter van een faillissementsprocedure, waarin nieuwe en oude crediteuren tot elkaar veroordeeld
zijn.

304 J. Hoff, ‘De aandeelhouder als schuldeiser: een ongenode gast?’, in: I. Spinath, J.E. Stadig en M. Windt (red.),
Curator en Crediteuren, Deventer: Kluwer 2009, p. 19-37. Hoff meent dat achterstelling van aandeelhouders-
leningen in strijd zou zijn met contractsvrijheid en de regel dat een aandeelhouder nadat hij het aandeel heeft
verkregen geen extra verplichtingen kunnen worden opgelegd (artikel 2:81 BW en artikel 2:192 BW). Het laat-
ste argument miskent dat achterstelling van aandeelhoudersleningen geenszins een extra verplichting op aan-
deelhouders legt. Het enige dat gebeurt is dat voor zover aandeelhouders zelf geheel vrijwillig nog boven hun
storting op aandelen extra financieren, dat de vorderingen die daaruit voortvloeien als kapitaal behandeld wor-
den. Een extra verplichting voor aandeelhouders wordt hier niet voorgestaan. Van strijd met artikel 2:81 BW
en artikel 2:192 BW is dan ook geen sprake.

305 I. Spinath, Achtergestelde vorderingen, Deventer: Kluwer 2005.
306 Wessels, Achtergestelde vorderingen, p. 11: ‘In de jurisprudentie ben ik het, voor zover ik kan nagaan niet

tegengekomen, maar een achterstelling zou ook in handen van de burgerlijke rechter een instrument kunnen
zijn. In enkele in de wet aangegeven gevallen kan de rechter voorwaarden aan het verder voortbestaan van een
rechtsverhouding c.q. de wijziging of ontbinding van een overeenkomst stellen, vergelijk bijvoorbeeld art.
6:258 BW. In voorkomende gevallen kan dan een achterstelling uitkomst bieden. Ook acht ik achterstelling als
matigingsvariant (bijvoorbeeld bij matiging van schadevergoeding, zie art. 6:109 BW) voorstelbaar.’

307 Lennarts en Schutte-Veenstra, Versoepeling van het BV-kapitaalbeschermingsrecht, p. 127.
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4.3.1.1.1 Grondslagen voor inbreuk op de paritas: Nimox en Ontvanger/
Hamm

Er is een tweetal mogelijke gronden waarop achterstelling gebaseerd zou kunnen
worden zonder dat een ingrijpen van de wetgever hoeft te worden afgewacht. Dit
zou kunnen op grond van het leerstuk van onrechtmatige daad overeenkomstig de
Nimox-jurisprudentie en op grond van ‘de redelijkheid’ overeenkomstig de
Ontvanger/Hamm-jurisprudentie.

In navolging van het Nimox-arrest308 zou onder omstandigheden geoordeeld kun-
nen worden dat het niet achterstellen van een lening onrechtmatig is jegens de
gezamenlijke schuldeisers. Over de band van de onrechtmatige daad en artikel
6:103 BW zou een rechter mogelijk tot achterstelling kunnen komen. Het hof had
in de Nimox-procedure als volgt geoordeeld:

‘De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat in de gegeven omstandigheden
Nimox door het dividendbesluit te nemen slechts dan niet onrechtmatig jegens
crediteuren zou hebben gehandeld indien zij dit had omgezet in een achterge-
stelde lening. In de thans ontstane situatie van het faillissement wordt de door
Nimox teweeggebrachte schade inderdaad goedgemaakt door haar niet als
concurrent-crediteur toe te laten.’309

Het geval beslecht in het Nimox-arrest was echter dermate specifiek dat hier m.i.
geen algemene regels uit afgeleid kunnen worden. In de feiten die aanleiding
gaven tot het arrest had de aandeelhouder eerst een dividendbesluit genomen en
werd de dividendverplichting vervolgens middels een overeenkomst omgezet in
een gewone geldlening. Hierna cedeerde de aandeelhouder deze vordering aan een
bank die over een surplus aan zekerheden beschikte. In het geval berecht in Nimox
lag het voor de hand dat de rechtbank zou oordelen dat de vordering voortvloei-
end uit het dividendbesluit een achtergesteld karakter behoorde te hebben. Hier
was het juist de promotie van een vordering met een achtergesteld karakter die tot
benadeling leidde en diende dus deze promotie ongedaan gemaakt gedaan te wor-
den. Het is een stap verder om leningen daadwerkelijk verstrekt door een aan-
deelhouder achter te stellen.

Verder zijn grote beperkingen verbonden aan achterstelling op grond van onrecht-
matige daad, namelijk dat de aandeelhouder een zekere wetenschap van benade-
ling moet hebben gehad. Achterstelling van aandeelhoudersleningen zou juist veel
meer op de gedachte kunnen, en m.i. moeten, berusten dat aandeelhouders de
onderneming, zeker tijdens een financiële crisis, met kapitaal dienen te financie-
ren en niet op de gedachte dat aandeelhouders onrechtmatig hebben gehandeld.

308 HR 8 november 1991, NJ 1992, 174 (Nimox).
309 HR 8 november 1991, NJ 1992, 174 (Nimox) onder 2.8.
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Doordat aandeelhouders een aandeel hebben in het upside potentieel310 van de ven-
nootschap, is het gerechtvaardigd dat zij, ook zonder dat zij een onrechtmatige
daad hebben gepleegd,311 tevens ten aanzien van hun positie als schuldeiser in
voorkomende gevallen een achtergestelde positie innemen. De benadering waar-
bij achterstelling slechts gebaseerd zou kunnen worden op de onrechtmatige daad,
wordt verder beperkt door het nog immer grote belang dat in de onrechtmatige
daadsjurisprudentie wordt gehecht aan de mate waarin de aandeelhouder zich met
het beleid van de vennootschap heeft bemoeid.312

De vraag is dus of leningen van aandeelhouders op een andere grond achtergesteld
kunnen worden, met name wanneer de aandeelhouder geen onrechtmatige daad
kan worden verweten. In het arrest Ontvanger/Hamm q.q.313 heeft de Hoge Raad
zich bereid getoond om op basis van ‘de maatschappelijke betamelijkheid’ en ‘de
redelijkheid’ de rangorde van crediteuren te wijzigen.314 In dit arrest kende de
Hoge Raad namelijk een soort recht van voorrang toe aan een boedelcrediteur die
een vordering had wegens onverschuldigde betaling ten gevolge van een betaling
die als een onmiskenbare vergissing gekwalificeerd dient te worden.315 Een expli-

310 Dit wezenskenmerk van het zijn van aandeelhouder wordt door Buijn (F.K. Buijn, ‘Onzekere winstuitkeringen’,
Ondernemingsrecht 2007, 108) veronachtzaamd waar hij ten aanzien van het voorgestelde artikel 2:216 BW
(Flexibilisering van de BV) schrijft dat aan aandeelhouders in beginsel altijd een redelijke vergoeding voor het
vermogen uitgekeerd zou moeten worden en dat zij hiervoor als crediteuren van de vennootschap aangemerkt
zouden moeten worden. Geheel haaks op een ontwikkeling van achterstelling van leningen van aandeelhouders
bepleit Buijn een promotie van aandeelhouders tot gewone schuldeisers, zelfs ten dele voor het aandelenbezit.
Dit staat ook haaks op de beginselen van het vennootschapsrecht volgens L. Timmerman, ‘Grondslagen van
geldend ondernemingsrecht’, Ondernemingsrecht 2009, 6: ‘In ons vennootschapsrecht en dat van andere lan-
den berust de ultieme macht over inrichting van de vennootschap, de aanwijzing van bestuurders (en van com-
missarissen) en de besteding van winst bij de aandeelhouders. De grond hiervoor is dat het een regel van dwin-
gend recht is dat er geen winstgaranties aan aandeelhouders mogen worden gegeven (dit staat merkwaardig
genoeg niet met zoveel woorden in de Nederlandse wet) en bij ontbinding de aandeelhouders slechts recht heb-
ben op het overschietende deel van het vermogen (art. 2:23b lid 1 BW).’

311 De onrechtmatige daad zal in deze gevallen bestaan uit ongeoorloofde vermogensonttrekkingen of selectieve
betalingen. Ten aanzien van dit type van onrechtmatige daad worden vrij zware subjectieve vereisten gehan-
teerd, namelijk dat de aandeelhouder ernstig rekening diende te houden met de mogelijkheden van een tekort.
Zie hiervoor de reeks arresten HR 9 mei 1986, NJ 1986, 792 (Keulen/BLG), HR 8 november 1991, NJ 1992,
174 (Nimox), HR 3 november 1995, NJ 1996, 215 (Roco/Staat), HR 12 juni 1998, NJ 1998, 727 (Coral/Stalt)
en HR 8 juli 2005, JOR 2005/236 (Lunderstädt/de Kok II).

312 Zie over dit belang en mogelijke ontwikkelingslijnen voor de toekomst S.M. Bartman en F.M. Dorresteijn, Van
het Concern, Deventer: Kluwer 2009, p. 291.

313 HR 5 september 1997, JOR 1997/102 (Ontvanger/Hamm q.q.).
314 Er zijn nog een aantal andere argumenten aan het arrest te ontlenen waarop de Hoge Raad zijn oordeel heeft

gebaseerd, waarbij echter niet geheel duidelijk is in hoeverre deze mede dragend zijn. Zie kritisch Kortmann,
(S.C.J.J. Kortmann, ‘De onbegrijpelijke, onbillijke en onbruikbare Ontvanger/Hamm q.q.-regel’, in: 10 jaar
<<JOR>> alsnog geannoteerd, in: S.C.J.J. Kortmann e.a. (red.), Den Haag: Sdu Uitgevers 2006, p. 161. Voor
de argumenten dan wel grondslagen wordt verwezen naar het arrest zelf. Opvallend is dat in HR
Ontvanger/Hamm q.q. de Hoge Raad ook nog ongerechtvaardigde verrijking als grondslag voor zijn beslissing
aanvoert, maar daar in latere arresten afstand van lijkt te nemen. Zie hierover Van Schilfgaarde in zijn noot bij
HR 8 juni 2007, NJ 2007, 419 (Van der Werff q.q./BLG) die concludeert dat de grondslag die overblijft de
maatschappelijke betamelijkheid is.

315 De inpassing van het arrest in het vermogensrecht blijft problematisch. Vriesendorp benadert de problematiek
vanuit een goederenrechtelijk perspectief en concludeert dat de zienswijze van de Hoge Raad de facto leidt tot
de vorming van een quasi-goederenrechtelijke vordering. In deze benadering valt het bedrag buiten de boedel
en is er volgens Vriesendorp van een inbreuk op de paritas creditorum dan ook geen sprake (R.D. Vriesendorp,
‘Annotatie HR Van der Werff q.q./BLG (HR 8 juni 2007)’, AA 2008, 128-132). Hiermee zou ook geen sprake
zijn van een recht van voorrang of van een, ook wel gebezigde term, ‘super-prioriteit’.
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ciete wettelijke grondslag ontbrak echter. Met name de voorzitter van de commis-
sie Insolventierecht, Kortmann, heeft zich sterk gekeerd tegen het arrest, onder
andere vanwege het ontbreken van een wettelijke grondslag.316 De Hoge Raad
heeft echter met het arrest Van der Werff q.q./BLG317 duidelijk aangegeven dat hij
de koers ingezet in Ontvanger/Hamm q.q. zal doorzetten en daarmee bevestigd dat
ook zonder specifieke wettelijke grondslag kan worden ingegrepen in de onder-
linge rangorde van crediteuren. Het zonder expliciete grondslag verlenen van
voorrang aan een vordering is het spiegelbeeld van het achterstellen van een vor-
dering buiten artikel 3:277 lid 2 BW.318 Voor de achterstelling buiten expliciete
wettelijke grondslag zou m.i. dan ook aansluiting gezocht kunnen worden bij de
Ontvanger/Hamm q.q.-jurisprudentie.319 Het achterstellen zal dan gerechtvaardigd
moeten worden door ‘de maatschappelijke betamelijkheid’ en de ‘redelijkheid’.

4.3.1.1.2 Voorontwerp nieuwe Insolventiewet
De commissie Kortmann stelt het volgende in haar toelichting op het Voorontwerp
van een nieuwe Insolventiewet ten aanzien van achterstelling van leningen van
aandeelhouders:

‘Anders dan in andere rechtsstelsels (onder meer Duitsland en Spanje), wor-
den geen specifieke criteria in de Insolventiewet opgenomen voor de achter-
gestelde vordering. Een achterstelling van een vordering in een insolventie ten
opzichte van een of meer andere schuldeisers zal primair het gevolg zijn van
een afspraak tussen de schuldenaar en de betreffende schuldeiser. In de
Nederlandse fiscale rechtspraak wordt onder omstandigheden aangenomen
dat een vordering, ondanks het ontbreken van een afspraak tot achterstelling,
toch als achtergestelde vordering wordt beschouwd. Het gaat dan veelal om
leningen in concernverband, die worden verstrekt op een moment en onder
voorwaarden die een willekeurige derde (geldverstrekker) niet zou aanvaar-
den. Het wordt aan de rechtsontwikkeling overgelaten of en in hoeverre dit fis-
cale leerstuk ook civielrechtelijk een rol kan spelen. In het onderhavige voor-
stel wordt wel geregeld op welke wijze er bij verificatie en uitdeling in insol-
ventie met een achterstelling op een vordering dient te worden omgegaan. Zie

316 Kortmann, De onbegrijpelijke, onbillijke en onbruikbare Ontvanger/Hamm q.q.-regel, p. 161: ‘Voorrang vloeit
voort uit de wet. In casu is dat niet het geval. Noch de wet, noch het stelsel van de wet en de daarin geregelde
gevallen geven voldoende aanknopingspunten voor de aan de Ontvanger toegekende voorrang. De door de
Hoge Raad gegeven voorrangsregel mist een behoorlijke dogmatische grondslag.’ Zie voor een overzicht van
eerdere literatuur met bezwaren tegen het arrest, Kortmann, De onbegrijpelijke, onbillijke en onbruikbare
Ontvanger/Hamm q.q.-regel, p. 162.

317 HR 8 juni 2007, NJ 2007, 419 (Van der Werff q.q./BLG), m.nt. PvS.
318 Zie kritisch ten aanzien van deze benadering als algemeen uitgangspunt Van Schilfgaarde in zijn noot bij HR

2 oktober 1998, NJ 1999, 467: ‘De eerste is dat de achtergestelde vordering alleen in vrijmoedige beeldspraak
als het spiegelbeeld van de vordering met recht van voorrang kan worden aangemerkt. Preferenties ontstaan
uit de wet, achterstelling berust op een contractuele regeling, die in veel varianten voorkomt. Het kan gaan om
achterstelling bij een bepaalde crediteur of bij alle crediteuren. Soms zijn de medecrediteuren met de achter-
stelling bekend, soms niet.’

319 Zie overeenkomstig B.F. Louwerier, Over het achtergestelde karakter van aandeelhoudersleningen in faillisse-
ment, p. 24-28.
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de artikelen 5.1.2 sub c, 5.3.7 en 5.3.12 lid 3. Deze regels zijn in belangrijke
mate een vastlegging van thans bestaande jurisprudentie.’320

De commissie ziet dus wel ruimte om leningen van aandeelhouders achter te stel-
len, maar lijkt zelf slechts voorstander te zijn van achterstelling in een beperkt
aantal gevallen. Zij overweegt immers dat het gaat om i) leningen in concernver-
band ii) die worden verstrekt op een moment en onder voorwaarden die een wil-
lekeurige derde (geldverstrekker) niet zou aanvaarden. De commissie ziet echter
af van een regeling en laat het probleem over aan de ‘rechtsontwikkeling’.
Opvallend is dat de commissie Kortmann zich niet bekommert om een mogelijke
wettelijke grondslag van de achterstelling.321 Kennelijk heeft de commissie geen
principiële dogmatische bezwaren tegen achterstelling door de rechter. Niet goed
voorstelbaar is dat zij meent dat de ontwikkeling van een leerstuk aan de rechts-
ontwikkeling wordt overgelaten waarbij zij tegelijkertijd zou menen dat de ont-
wikkeling ertoe beperkt zou zijn dat de rechter zou moeten oordelen dat hier geen
wettelijke grondslag voor bestaat.

4.3.1.1.3 Carrier 1 en One.Tel
De Hoge Raad heeft zich, buiten het specifieke geval van Nimox, nog niet uitge-
laten over de vraag of achterstelling door de rechter mogelijk is. Wel hebben
Rechtbank Amsterdam en later Hof Amsterdam deze vrijheid genomen in de
Carrier 1-beschikking.

In het geval van Carrier 1 B.V. werd de vordering van een aandeelhouder materieel
ten dele achtergesteld. Het betrof hier een akkoord en de concurrente crediteuren
kregen 33% uitgekeerd. De aandeelhouder Carrier 1 International SA zou, zonder
daarmee zelf te hebben ingestemd, daarentegen 5,6% op haar vordering krijgen.322

De rechter-commissaris rapporteerde in zijn schriftelijke rapport tot homologatie
van het akkoord. Carrier SA 1 bestreed homologatie van het akkoord onder ande-
re op de grond dat zij, zonder daarmee te hebben ingestemd, anders werd behan-
deld dan de andere crediteuren nu zij in plaats van 33% slechts 5,6% van haar vor-
dering zou ontvangen. Carrier 1 International SA voerde daartoe aan dat slechts

320 Toelichting Voorontwerp, p. 311.
321 Ook de artikelen waar de commissie in de aangehaalde Toelichting naar verwijst, bepalen slechts hoe er met

achterstelling of een beroep op achterstelling moet worden omgegaan, zonder aan te geven wanneer en op
welke gronden dit mogelijk zou zijn.

322 Een bijkomende omstandigheid was dat er discussie bestond over de hoogte van de vordering van Carrier 1 SA.
Carrier 1 SA had een vordering ingediend van € 34.612.714 welke vordering door de bewindvoerder aanvan-
kelijk was erkend voor € 1.950.000, maar deze werd ter vergadering alsnog betwist. De vordering werd ver-
volgens door de rechter-commissaris voor een bedrag van € 975.000 toegelaten tot de stemming. Dit geschil
over de omvang van de vordering werd echter gescheiden van de vraag naar de rang van de vordering, dan wel
het uitkeringspercentage op die vordering. De rechtbank overwoog als volgt: ‘Naar het oordeel van de recht-
bank kan de vraag of er daadwerkelijk een vordering is van de SA op de BV en hoe groot die vordering dan wel
niet is, geen rol spelen bij de beoordeling of het aangeboden akkoord een aanvaardbare doorbreking van de
gelijkheid van schuldeisers inhoudt. Te zijner tijd zal, zonodig in rechte, bestaan en omvang van de schuld moe-
ten worden vastgesteld. Onzekerheid daaromtrent kan op zichzelf geen aanleiding zijn het toe te kennen per-
centage lager te stellen.’
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in zeer uitzonderlijke gevallen de jurisprudentie een doorbreking van de paritas
creditorum toelaat, en dat een dergelijke uitzondering zich niet voordeed. De
rechtbank overwoog als volgt:

‘Het tweede argument dat is aangevoerd waarom de SA met een lager percen-
tage genoegen zou moeten nemen betreft de omstandigheid dat de BV een
100% dochter is van de SA en dat de eventuele lening als intercompany ver-
plichting min of meer het karakter heeft van een kapitaalsinjectie, zodat deze
als (deels) achtergesteld moet worden aangemerkt.
In beginsel zal een lening van een moeder aan een dochter niet als achterge-
steld worden aangemerkt. Onder omstandigheden kan daartoe echter wel aan-
leiding zijn, in het bijzonder indien de lening moet worden aangemerkt als een
informele kapitaalverschaffing van de moeder aan de dochter. Daarvan kan
sprake zijn indien de lening wordt verstrekt op een moment dat en onder voor-
waarden die een willekeurige derde niet zou aanvaarden.
De lening komt in de jaarverslagen van de BV voor, aanvankelijk voor een
lager bedrag, later voor het bedrag dat de BV thans heeft aangemeld. Namens
de SA is ter terechtzitting erkend dat van de lening geen schriftelijke beschei-
den bestaan en dat niet kan worden aangetoond welke voorwaarden aan de
lening zijn verbonden, anders dan het in het jaarverslag vermelde renteper-
centage. Op de lening is nimmer enige aflossing gedaan. Uit de jaarverslagen
vanaf de oprichting in 1999 blijkt dat de BV steeds een negatief resultaat heeft
geboekt. Onder die omstandigheden is er aanleiding te veronderstellen dat de
lening, indien zij bestaat, in ieder geval deels het karakter heeft van een aan
de dochter verstrekte kapitaalsinjectie, die aanleiding kan zijn de vordering
als gedeeltelijk achtergesteld aan te merken.
Kennelijk is door de BV er voor gekozen – en is door de andere crediteuren bij
de stemming over het akkoord aanvaard – in het aangeboden akkoord die
gedeeltelijke achterstelling tot uitdrukking te brengen door het percentage dat
voor de SA wordt gereserveerd lager te stellen dan het percentage voor de ove-
rige concurrente crediteuren. Een eenduidige verklaring waarom het percen-
tage van de SA dan precies 5,6% zou moeten zijn, is niet gegeven, maar uit het-
geen ter terechtzitting naar voren is gekomen begrijpt de rechtbank dat een
percentage van 33% voor de gewone crediteuren als minimaal aanvaardbaar
werd beschouwd en het percentage van 5,6% voor de SA alsdan uit de voor een
akkoord beschikbare gelden overschiet.
Gezien de bijzondere relaties tussen moeder- en dochtervennootschap acht de
rechtbank een dergelijke verdeling van de voor een akkoord beschikbare pen-
ningen niet onaanvaardbaar.’323

323 Rechtbank Amsterdam 26 juli 2005, Homologatie akkoord Carrier 1. Zie uitgebreid over deze zaak A.J. Tekstra,
‘De praktische afwikkeling van intercompany verhoudingen bij insolventies’, Tijdschrift Financiering,
Zekerheden en Insolventiepraktijk 2009, p. 26-29. Tekstra schrijft instemmend ten aanzien van deze beschik-
king: ‘De overwegingen van de rechtbank in de Carrier 1-zaak lijken goede aanknopingspunten te bieden om
onder omstandigheden intercompany schulden, ondanks dat zij contractueel niet zijn achtergesteld ten opzich-
te van andere (concurrente) crediteuren, toch een – gehele of gedeeltelijke – “achtergestelde behandeling” te
geven.’
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Carrier 1 International SA ging in hoger beroep en stelde ook in hoger beroep dat
de doorbreking van de paritas creditorum aan homologatie in de weg zou staan.
Het hof verwerpt het beroep ten aanzien van de doorbreking van de paritas credi-
torum. Het hof besteedt daarbij echter veel minder aandacht aan de principiële
vraag of achterstelling door de rechter mogelijk is, en hanteert een meer algeme-
ne benadering toegesneden op de problematiek van een akkoord en oordeelt dat,
gelet op de omstandigheden en de belangen van de overige schuldeisers, van
Carrier 1 International SA verwacht mocht worden dat zij genoegen zou nemen
met het lagere percentage van 5,6%.324

Bedacht dient te worden dat ook Carrier 1 weer een specifiek geval is, zodat voor-
zichtigheid geboden is bij het destilleren van algemene regels. De vordering van
de aandeelhouder werd niet geheel achtergesteld. Ook is het bij een akkoord niet
ongebruikelijk dat grote crediteuren een ander en lager percentage op hun vorde-
ring krijgen uitbetaald dan kleine handelscrediteuren. Verder speelde ook een rol
dat de vordering niet eens schriftelijk was vastgelegd. Hierbij komt het beeld op
van de Amerikaanse rechtsfiguur van recharacterisation, waarbij de gedachte cen-
traal staat dat indien leningen van de moeder aan de dochter niet de uiterlijke ken-
merken van een lening hebben, deze als kapitaal worden geherkarakteriseerd.325

Recenter heeft de Rechtbank Amsterdam (in geheel andere samenstelling) in het
faillissement van Leteno B.V. (het One.Tel faillissement) met zoveel woorden een
beroep op achterstelling afgewezen. Het argument van de curator en de verwer-
ping daarvan door de Rechtbank Amsterdam worden volledig weergegeven:

‘4.3. Voorts stelt mr. Bink dat One.Tel niet behoort te worden toegelaten in het
faillissement van Leteno omdat het (gestorte) aandelenkapitaal van fl.
40.000,- absoluut onvoldoende was voor de grootse plannen en activiteiten die
zij in Nederland ontplooide en die zij bovendien zelf dicteerde of initieerde. Mr.
Bink beroept zich in dit verband op het bepaalde in de artikelen 2:8 en 6:162
lid 2 BW.
4.4. Dit betoog faalt eveneens. Naar Nederlands recht geldt – anders dan bij-
voorbeeld naar Duits recht – niet een regel op grond waarvan een lening door
een aandeelhouder of moedervennootschap, verstrekt op een moment dat het
eigen vermogen van de vennootschap eigenlijk uitgebreid had moeten worden
volgens de regels van goed koopmansgebruik, rechtens wordt behandeld als
ware het kapitaal. Een dergelijke regel vloeit naar de heersende rechtsopvat-
ting ook niet voort uit de door de aandeelhouder jegens de vennootschap in
acht te nemen redelijkheid en billijkheid als bedoeld in artikel 2:8 BW of uit
de maatschappelijke zorgvuldigheid als bedoeld in artikel 6:162 BW. Het
bovenstaande neemt niet weg dat het verschaffen van een niet door zekerheden

324 Hof Amsterdam 5 november 2005, JOR 2007/51, m.nt. Bartman.
325 Zie hierover hoofdstuk 3 (§ 3.3).
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gedekte lening door een moedervennootschap aan haar dochter naar
Nederlands recht onder bijzondere omstandigheden wel onrechtmatig jegens
de gezamenlijke crediteuren kan zijn. Zowel het passief toelaten dat de ver-
liesgevende exploitatie van de dochter wordt voortgezet als het actief bevor-
deren dat de exploitatie wordt voortgezet door een nieuw krediet aan de doch-
ter te verstrekken kan onrechtmatig jegens de crediteuren van de dochter zijn,
als de moeder wist of behoorde te weten dat er geen gerede kans meer bestond
dat de dochter haar faillissement zou ontlopen en het tekort in het faillissement
door de voortzetting van de exploitatie zou toenemen. Mr. Bink stelt echter niet
dat One.Tel in deze zin onrechtmatig heeft gehandeld.’326

De impact en het belang van achterstelling wordt ook duidelijk aan de hand van
de feiten in One.Tel. De geverifieerde concurrente schuldvorderingen op Leteno
bedragen € 11.134.398,91. Het voor uitdeling aan concurrente crediteuren be-
schikbare actief bedraagt ruim € 7 miljoen. Hiermee zouden de concurrente
schuldeisers dus voor ruim 60% voldaan kunnen worden. De vordering van de
moeder bedraagt echter € 64.535.503,76.327 Indien de gehele vordering van de
moeder als concurrente vordering zou worden toegelaten, zou het uitkeringsper-
centage terugvallen tot ongeveer 9%.328

Bij het lezen van het vonnis van de Rechtbank Amsterdam in One.Tel komt de
vraag op waarom een aandeelhouder überhaupt nog risicodragend vermogen in de
vorm van kapitaal zou verstrekken. Het volgen van het vonnis van de rechtbank in
One.Tel zou betekenen dat aandeelhouders bij het financieren van Nederlandse
vennootschappen er verstandiger aan doen met leningen te financieren. In een
upside scenario krijgen zij nog steeds alle winsten en in een downside scenario
krijgen zij ook nog wat. Vooral aan het begin van een ambitieus project bestaat er
voor de aandeelhouder, indien men de visie van de Rechtbank Amsterdam in
One.Tel zou volgen, geen dwingende reden om de vennootschap met kapitaal uit
te rusten en dient de aandeelhouder, indien hij verstandig is, te opteren voor het
financieren met leningen.

326 Rechtbank Amsterdam 17 december 2008, JOR 2009/171.
327 Blijkens het vonnis is de vordering van de moeder als volgt opgebouwd: (i) een bedrag van € 8.450.209,44,

zijnde het bedrag waarvoor One.Tel Leteno tot 1 januari 2000 financieel zou hebben ondersteund; (ii) een
bedrag van € 18.170.053,13, zijnde het bedrag waarvoor One.Tel Leteno na 1 januari 2000 financieel zou heb-
ben ondersteund, door enerzijds gelden op haar bankrekening over te boeken en anderzijds rechtstreeks be-
talingen aan crediteuren van Leteno te verrichten; (iii) een bedrag van € 37.915.214,76, volgens One.Tel het
equivalent in euro’s van de koopprijs van FRF 266.000.000 voor de vordering op SARL. Opmerkelijk is nog
dat voor de posten i) en ii) kennelijk in het geheel geen leningdocumentatie is opgesteld, zodat de betalingen
niet eens de vorm van een lening hadden. De grootste post, de vordering van € 37.915.214,76 wordt door de
curator succesvol bestreden met een beroep op artikel 42 Fw, zodat deze vordering komt te vervallen.

328 Nu de curator in elk geval succesvol is in de bestrijding van de derde post, de vordering van € 37.915.214,76
(zie vorige noot) zou daarmee het uitkeringspercentage uitkomen op ongeveer 20%.
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De Rechtbank Amsterdam neemt in One.Tel de uitnodiging van de commissie
Kortmann dus niet aan. Dit is zeer te betreuren. Benadeling van schuldeisers door
een dubbele opstelling van aandeelhouders is een onderkend probleem en wordt
bij nieuwe wetgevingstrajecten bij herhaling gesignaleerd, maar telkens wordt de
wetgevingsinspanning op andere onderwerpen gericht. De wetgever wacht dus op
de rechter en de rechter lijkt in One.Tel, anders dan in Carrier 1, toch weer op de
wetgever te wachten of (erger) geeft niet thuis.

4.3.1.1.4 Conclusie: achterstelling reeds mogelijk
Kunnen de argumenten zoals genoemd door onder andere Schimmelpenninck, een
ingrijpen door de rechter rechtvaardigen en dragen? De argumenten vóór zijn
overtuigend, maar mogelijk dient geoordeeld te worden dat het ontbreken van een
expliciete wettelijke grondslag een te grote hobbel vormt. Mede op basis van de
hierboven aangehaalde Toelichting van de commissie Kortmann op haar
Voorontwerp,329 en de rechtelijke uitspraken inzake Carrier 1, meen ik echter dat
de rechter nu reeds deze bevoegdheid heeft. Bijkomend argument is de aanhou-
dende inertie van de wetgever op dit gebied. In de voorbereidende stukken van de
twee besproken wetgevingsprojecten wordt het probleem gesignaleerd, maar komt
men niet met een wettelijke regeling. Ik vermoed, maar kan slechts gissen, dat dit
mede komt doordat betrokkenen vrezen dat hun project vertraging oploopt indien
men deze materie ook nog zou willen regelen.

Hoewel mijn conclusie is dat achterstelling van aandeelhoudersleningen buiten
partijafspraak nu reeds mogelijk is, verdient het leerstuk een wettelijke basis.
Achterstelling vormt een inbreuk op de paritas creditorum en dergelijke inbreu-
ken behoeven in principe een wettelijke grondslag. Mijns inziens is de
Faillissementswet/Insolventiewet daartoe de aangewezen plaats omdat de proble-
men die hier besproken zijn, bovenal faillissementsrechtelijk van aard zijn. Een
voorstel daartoe wordt gedaan in § 4.5.4.3.1.

4.3.1.2 Betalingen op aandeelhoudersleningen vóór faillissement
In de vorige paragraaf is ingegaan op de vraag naar de positie van leningen van
aandeelhouders in faillissement. Indien de mogelijkheid geaccepteerd zou worden
dat bepaalde leningen van aandeelhouders in faillissement als achtergesteld zou
hebben te gelden, dan dienen ook nieuwe gedachten ontwikkeld te worden ten
aanzien van de terugbetaling op dergelijke leningen voor faillissement. Een rege-
ling die bepaalde vorderingen in faillissement achterstelt, is incompleet indien niet

329 Hoewel het voorontwerp nog verre van wet is, meen ik dat gezien de samenstelling van de commissie (S.C.J.J.
Kortmann (voorzitter), M.P. van Achterberg, J.C. van Apeldoorn, O. Couwenberg, B.F.M. Knüppe, A.J. Tekstra,
R.D. Vriesendorp, M.B. Werkhoven, B. Wessels, J.W. Winter, F.R. Salomons (secretaris) en P.M. Veder (secre-
taris)), de Toelichting op het Voorontwerp toch als gezaghebbend heeft te gelden en nu reeds een belangrijke
invloed zal hebben op het geldende recht, vooral op de gebieden waar de commissie het geldende recht ‘inven-
tariseert’.
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een separaat regime van toepassing is op de betalingen verricht op deze vorderin-
gen voor faillissement.330

De faillissementspauliana maakt een strikt onderscheid tussen verplichte en
onverplichte rechtshandelingen. De mogelijkheden om onverplicht verrichte
rechtshandelingen overeenkomstig artikel 42 Fw te vernietigen zijn (grosso modo)
aanzienlijk ruimer dan de mogelijkheden om verplicht verrichte rechtshandelin-
gen overeenkomstig artikel 47 Fw te vernietigen. De wetgever motiveerde de
beperkte mogelijkheid om verplichte rechtshandelingen te vernietigen o.a. met het
volgende argument:

‘De vernietiging van verplichte rechtshandelingen is in strijd met de behoeften
van het verkeer: immers, zij is gericht tegen het sibi vigilare; zij belet den
schuldeischer zijne rechten te doen gelden juist op het oogenblik dat hij ze het
meest noodig heeft; nl. als hij een déconfiture van zijn schuldenaar vreest.’331

Mijns inziens komt dit argument weinig of geen waarde toe in de verhouding tus-
sen een vennootschap en haar (groot)aandeelhouder. Van Dijck heeft in zijn ana-
lyse van de pauliana betoogd dat het onderscheid tussen verplicht en onverplicht
zich, afgezet tegen de verstrekkende gevolgen, relatief eenvoudig voor manipula-
tie leent.332 Dit zal in elk geval zo zijn bij nauw verbonden partijen, zoals de ven-
nootschap met haar (groot)aandeelhouder. Indien het onderscheid verplicht/onver-
plicht ook onverkort van toepassing wordt geacht op leningen van aandeelhouders,
zal de terugbetaling van een lening veelal niet met een beroep op de pauliana aan-
getast kunnen worden.

Dezelfde argumenten als zijn aangedragen om te oordelen dat een bepaalde lening
in faillissement achtergesteld zou moeten worden, kunnen gebruikt worden om te
betogen dat betalingen op leningen aan aandeelhouders voor faillissement als
onverplicht hebben te gelden, ook al brengen de contractuele bepalingen van toe-
passing op de leningen met zich dat de lening opeisbaar is en dat betalingen daar-
mee verplicht zouden zijn.333 Als men accepteert dat deze argumenten rechtvaar-

330 Zie inzake het Duitse recht De Bra (Insolvenzordnung, Kommentar, E. Braun (red.), München: C.H. Beck,
2007, p. 876). Hij merkt het volgende op over de noodzaak van een apart regime onder de pauliana
(Anfechtung) ten aanzien van de vorderingen van aandeelhouders die in faillissement achtergesteld zijn:
‘Könnten die Gesellschafter in diesem Falle die zurückgezahlten Gelder behalten (…), so würde dies die
Einstufung der durch den Gesellschafter gewährten Leistungen als kapitalersetzend und die daraus folgende,
allenfalls nachrangige Befriedigung im Insolvenzverfahren gem. § 39 Abs 1 Ziff. 5 in der Praxis leerlaufen las-
sen. § 135 gibt daher dem Insolvenzverwalter das Recht, solche Rückzahlungen bzw. Sicherstellungen anzuf-
echten.’

331 Memorie van toelichting bij artikel 42 Fw: G.W. van der Feltz, Geschiedenis van de Wet op het faillissement en
de surséance van betaling, deel I, Haarlem 1896, p. 436.

332 Van Dijck, De Faillissementspauliana, revisie van een relict, p. 33 e.v.
333 De argumenten zijn i) dat de aandeelhouder een zekere mate van controle over de dochter kan uitoefenen, ii)

dat de aandeelhouder een betere kennis van de gang van zaken binnen de dochter heeft, iii) dat de aandeel-
houder deelt in het upside potentieel van de dochter en iv) dat in de praktijk achterstelling in de regel wordt
overeengekomen indien dit onderwerp van onderhandeling is met arm’s length financiers.
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digen dat bepaalde leningen verstrekt door de aandeelhouder in faillissement als
achtergesteld hebben te gelden omdat deze als informeel kapitaal hebben te gel-
den, dient men deze leningen voor datum faillissement ook als informeel kapitaal
te beschouwen. De terugbetaling van een dergelijke lening, kwalificeert dan ook
de facto als het uit de vennootschap halen van informeel kapitaal. Dan is het ook
gerechtvaardigd dat niet meer naar de leningovereenkomst wordt gekeken om te
bepalen of de betaling aan de aandeelhouder als verplicht of onverplicht heeft te
gelden. Men kan dan eenvoudig oordelen dat het terugbetalen van de lening, de
facto het onverplicht retourneren van informeel verschaft kapitaal vormt.

Indien de betalingen op leningen verstrekt door een aandeelhouder als onverplicht
worden gekwalificeerd, komen de betalingen binnen het bereik van artikel 42 Fw.
Hiermee zouden de mogelijkheden voor de curator om betalingen onder de lenin-
gen aan te tasten aanzienlijk toenemen. Ook artikel 43 lid 1 sub 5 en 6 Fw zou van
toepassing kunnen worden geacht, waarmee het aan de aandeelhouder zou zijn om
aan te tonen dat deze geen wetenschap van benadeling had.334

Er dienen in elk geval nog twee vragen bezien te worden ten aanzien van de moge-
lijkheid om betalingen op leningen verstrekt door aandeelhouders als onverplicht
te bestempelen. Ten eerste de vraag of dit de leningen van alle aandeelhouders zou
moeten betreffen. M.i. zou hier aangesloten kunnen worden bij het Duitse recht,
en zou bepaald kunnen worden dat het aandeelhouders dient te betreffen die meer
dan 10% van de aandelen houden.335 De tweede vraag is of elke lening van de
meer dan 10% aandeelhouder onder het voorgestelde regime dient te vallen.
Hierboven is aangegeven dat het betoog van Schimmelpenninck, in navolging van
het Duitse leerstuk van kapitalersatzendes Darlehen zoals dat gold tot invoering
van MoMiG, ziet op die leningen die verstrekt zijn op een moment dat een arm’s
length financier dat niet meer zou doen. M.i. is deze laatste nuancering niet op zijn
plaats voor de pauliana. De terugbetaling van (omvangrijke) leningen aan aan-
deelhouders in het jaar voor faillissement verdient het mijns inziens, gezien de
bestaande banden tussen aandeelhouder en vennootschap, om als onverplicht
gekwalificeerd te worden.

4.3.1.3 Zekerheden voor aandeelhoudersleningen
Het Nederlandse recht kent geen regeling inhoudende dat aandeelhouders geen
zekerheden kunnen bedingen of dat zekerheden verstrekt aan aandeelhouders niet
afdwingbaar zouden zijn. In de arresten Osby en Coral/Stalt gaat de Hoge Raad er
ook van uit dat groepsmaatschappijen en moedervennootschappen zekerheden

334 Zie voor de toepasselijkheid van deze bepaling ten aanzien van onverplichte rechtshandelingen, Wessels,
Gevolgen van faillietverklaring (2), p. 112-116.

335 Zie over dit percentage in het Duitse recht § 2.3. Artikel 43 Fw zou dan ook uitgebreid kunnen worden met de
bepaling dat de omkering van de bewijslast reeds plaatsvindt indien de wederpartij, direct of indirect, 10% of
meer van de aandelen in de schuldenaar houdt.
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kunnen bedingen.336 Voor zover dit zou gaan om een eigendomsvoorbehoud bij
intra-groeptransacties met een pandrecht op verwerkte goederen, bestaan hier
relatief weinig bezwaren. Voor zover een aandeelhouder de vennootschap niet
financiert met kapitaal, maar met leningen, bestaan hier echter wel grote bezwa-
ren. De aandeelhouder krijgt dan immers zowel betaald als het goed gaat, als wan-
neer het slecht gaat. De concurrente schuldeisers moeten dan toezien hoe de aan-
deelhouder, die bij een positief resultaat alle winsten zou hebben genoten, in fail-
lissement ook nog de waarde van de activa naar zich toe zou kunnen trekken. Ter
vergelijking kan op het Duitse recht gewezen worden, waarin in artikel 135 InsO
bepaald wordt dat alle zekerheden die in de tien jaren voor de aanvraag tot insol-
ventverklaring gevestigd zijn voor leningen van aandeelhouders, aangetast kunnen
worden met de Insolvenzanfechtung.

Bij gebreke van een speciale regel kan niet geoordeeld worden dat het
Nederlandse recht categorisch het vestigen van zekerheden ten behoeve van aan-
deelhouders verbiedt. De begrenzing van de toelaatbaarheid van het vestigen dient
bovenal in de pauliana en de onrechtmatige daad gevonden te worden. Deze
bescherming schiet echter tekort.

De pauliana schiet tekort vanwege het nog immer strenge vereiste van wetenschap
van benadeling. De zekerheidsverschaffing zal altijd terug te voeren zijn op een
onverplichte rechtshandeling. Voor zover de onverplichte zekerheidsverschaffing
geschiedt in het jaar voor faillissement, zal de curator bij een aandeelhouder die
meer dan 50% van de aandelen houdt een beroep kunnen doen op het bewijsver-
moeden van artikel 43 Fw ten aanzien van gerelateerde partijen.337 Het zal dan aan
de aandeelhouder zijn om te bewijzen dat deze geen wetenschap van benadeling

336 Zie Hoge Raad 12 juni 1998, NJ 1998, 727 (Coral/Stalt), m.nt. PvS, JOR 1998/107, m.nt. Van den Ingh. De
Hoge Raad overwoog als volgt: ‘Subonderdeel 3.3 klaagt dat het Hof zijn oordeel dat Stalt als moederven-
nootschap niet gehouden was erop toe te zien dat Forsythe haar crediteuren gelijk zou behandelen, onjuist
althans onvoldoende heeft gemotiveerd door het hierop te baseren dat “geen rechtsregel er zich tegen verzet
dat de schuldenaar onder omstandigheden als waarvan te dezen sprake is schuldeisers ongelijk behandelt”.
Deze klacht treft doel. In het midden kan blijven welke omstandigheden in het algemeen kunnen meebrengen
dat een schuldenaar die niet in staat is al zijn schuldeisers volledig te betalen, onrechtmatig handelt door zijn
schuldeisers ongelijk te behandelen. In ieder geval kan met betrekking tot een vennootschap die, zoals Forsythe,
tot een groep van vennootschappen behoort, niet de regel worden aanvaard dat deze vennootschap, wanneer
zij heeft besloten haar activiteiten te beëindigen en niet over voldoende middelen beschikt om al haar schuld-
eisers te voldoen, in beginsel de vrijheid zou hebben om de tot haar groep behorende crediteuren – anders dan
op grond van door de wet erkende redenen van voorrang (vet toegevoegd, RdW) – te voldoen met voorrang
boven niet tot haar groep behorende crediteuren. In het hier omschreven geval handelt die vennootschap slechts
dan niet in strijd met hetgeen haar naar ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, indien de
voorkeursbehandeling van tot de groep behorende crediteuren op grond van bijzondere, door de vennootschap
te stellen en bij betwisting te bewijzen omstandigheden kan worden gerechtvaardigd.’

337 Opvallend is dat artikel 43 Fw niet met zoveel woorden de aandeelhouder met meer dan 50% van de aandelen
zelf noemt, terwijl het wel een zustervennootschap noemt indien de aandeelhouder in beide vennootschappen
meer dan 50% van de aandelen heeft (lid 1 sub 5). Volgens de MvT moet de grootaandeelhouder wel onder de
werking van de bewijsvermoedens worden begrepen (zie Kortmann en Faber, Wetswijzigingen, p. 135). Hoewel
artikel 43 lid 1 sub 5° en 6° Fw dit niet met zoveel woorden bepaalt, dienen de bepalingen zo gelezen te wor-
den dat de curator een beroep kan doen op een bewijsvermoeden indien de aandeelhouder meer dan 50% van
de aandelen houdt.
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had. Indien de zekerheidsverschaffing maar ver genoeg van tevoren plaatsvindt op
een moment dat de vennootschap nog niet in financiële problemen verkeert, zal
een beroep op artikel 42 Fw naar hoogst waarschijnlijk aangenomen moet worden,
niet slagen.338

De aandeelhouder kan ook aansprakelijk zijn op grond van onrechtmatige daad.
Ook de onrechtmatige daad schiet als toetsingskader tekort. Relevant is hier nog
immer het Osby-arrest. De Hoge Raad overwoog hier als volgt.

‘Indien een moedermaatschappij alle aandelen in een dochtermaatschappij
bezit en aan de dochter krediet heeft verstrekt en vervolgens de activa van de
dochter, toekomstige inbegrepen, volledig of nagenoeg volledig van deze in
zekerheidseigendom verwerft, aldus dat de dochter aan nieuwe schuldeisers
die haar na de zekerheidsoverdracht krediet geven praktisch geen verhaal
meer biedt, kan er, indien de moedermaatschappij nalaat zich de belangen van
de nieuwe schuldeisers (vet toegevoegd, RdW) aan te trekken, onder omstan-
digheden sprake zijn van een onrechtmatige daad van haar jegens dezen. Met
name zal dit zo zijn, indien de moeder een zodanig inzicht in en zeggenschap
(vet toegevoegd, RdW) over het beleid van de dochter heeft, dat zij, gelet op
de omvang van haar vordering en van de zekerheidsoverdracht en het verloop
van zaken in het bedrijf van de dochter, ten tijde van gedragingen als voormeld
wist of behoorde te voorzien (vet toegevoegd, RdW) dat nieuwe schuldeisers
zouden worden benadeeld bij gebrek aan verhaal, en desalniettemin nalaat
zorg te dragen dat die schuldeisers worden voldaan.’339

Ook de onrechtmatige daad stelt geen harde uniforme grenzen aan de mogelijk-
heden van een aandeelhouder om zekerheden te bedingen. Het Osby-arrest kan
dan ook niet gelezen geworden als een principieel antwoord op de vraag in hoe-
verre aandeelhouders voor hun vorderingen zekerheden kunnen bedingen. Het is
veeleer slechts een nadere uitwerking van de Erba-rechtspraak, waarbij aanspra-
kelijkheid van een crediteur (een bank) jegens andere crediteuren werd aangeno-
men.340

338 Een uitzondering zou mogelijk aangenomen kunnen worden indien de vennootschap met dermate weinig eigen
vermogen en met omvangrijk vreemd vermogen in de vorm van leningen is uitgerust (over leveraged) dat de
vennootschap geen enkel relevant weerstandsvermogen heeft, en dat daarin toch geobjectiveerde wetenschap
van benadeling gevonden zou kunnen worden. Vooral als de vennootschap slechts gefinancierd is met leningen
van aandeelhouders en deze leningen verstrekt zijn met zekerheidsrechten, zou ik een geobjectiveerde weten-
schap van benadeling niet op voorhand willen uitsluiten, ook al heeft de vennootschap op dat moment een posi-
tief eigen vermogen en maakt zij winst.

339 HR 25 september 1981, NJ 1982, 443 (Osby), m.nt. Ma.
340 Zie Maeijer in zijn noot bij het arrest: ‘De kernvraag die naar aanleiding van dit arrest rijst, kan als volgt wor-

den geformuleerd. Geeft de HR hiermee in afwachting van een wettelijke regeling dienaangaande een princi-
piële aanzet tot de jurisprudentiële ontwikkeling van wat men zou kunnen noemen: specifiek concernrecht, of
behelst dit arrest slechts een toepassing en uitwerking van de leer ontwikkeld in de Erba-arresten, HR 28 juni
1957, NJ 1957, 514 (zie ook AA 1957-1958, p. 80 e.v.), en HR 20 maart 1959, NJ 1959, 581, wanneer het gaat
over concernverhoudingen, en waarbij het gewraakte handelen van de moeder treedt in plaats van dat van de
Bank? Ik zou menen: het laatste.’
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De Hoge Raad noemt in het Osby-arrest twee omstandigheden die niets te maken
hebben met het meer principiële pijnpunt dat de aandeelhouder door op deze wijze
(leningen met zekerheden) te financieren, zowel betaald krijgt als het goed gaat
als wanneer het slecht gaat. Dit betreffen de zeggenschap over de vennootschap en
belangrijker nog, de voorzienbaarheid van benadeling van schuldeisers (beide vet
weergegeven in passage). Het Osby-arrest geeft bijvoorbeeld geen uitkomst wan-
neer de aandeelhouder grotendeels financiert met leningen tegen zekerheden op
een moment dat er nog voldoende vrij actief is om alle schuldeisers te voldoen.
Een aandeelhouder kan binnen de grenzen van het Osby-arrest bij aanvang van
een nieuw project ervoor kiezen bijvoorbeeld € 180.000 te storten op aandelen en
voor de rest de onderneming financieren met een langlopende rentedragende
lening van bijvoorbeeld € 18 miljoen, welke opeisbaar wordt met het faillisse-
ment. Indien de vennootschap dan na 4 jaren zou failleren, dan kan (waarschijn-
lijk) niet gezegd worden dat de aandeelhouder reeds bij aanvang wist dat credi-
teuren zouden worden benadeeld. Het effect is wel dat de aandeelhouder het
ondernemersrisico de facto heeft afgewenteld op de gewone crediteuren. Mijns
inziens is dit afwentelen van het ondernemersrisico reeds voldoende reden om de
aandeelhouder niet toe te staan zekerheden te bedingen voor leningen die de facto
de rol van kapitaal vervullen. Niet of veel minder van belang is dan in hoeverre de
aandeelhouder op het moment van het verstrekken van de lening wist of behoor-
de te weten dat de vennootschap zou failleren en dat daardoor crediteuren bena-
deeld zouden worden. De hele constructie van het financieren met leningen tegen
zekerheden is immers juist gericht op het geval dat het mis mocht gaan. In die zin
is het logisch gezien vreemd om voor de beoordeling van die handeling doorslag-
gevend te laten zijn in hoeverre toen reeds te voorzien was dat deze situatie zich
zou voordoen.341 De onrechtmatige daad biedt m.i. een onvoldoende geschikt toet-
singskader omdat het te veel aanhaakt bij de voorzienbaarheid van benadeling en
de zeggenschap over de vennootschap.

341 Men zou hier tegenin kunnen brengen dat hetzelfde geldt voor arm’s length schuldeisers die financieren tegen
zekerheid. De gevallen verschillen echter fundamenteel van elkaar. Een aandeelhouder heeft kennelijk de keuze
gemaakt om een bepaald bedrag te investeren in de onderneming en staat nu voor de keuze hoe dit vorm te
geven. De keuze om geen kapitaal maar een lening te verstrekken wordt bepaald door het downside scenario
en hoeveel de aandeelhouder er dan beter uit springt. De keuze van de arm’s length financier is niet tussen kapi-
taal en leningen, maar tussen wel en geen lening verstrekken. In die zin is de keuze om een lening te verstrek-
ken, anders dan bij de aandeelhouder, niet ingegeven door de mogelijkheid van een downside scenario. Deze
lening zal een arm’s length financier veelal alleen willen verstrekken indien hij zekerheid krijgt. Men zou ver-
der tegen het hier ingenomen standpunt kunnen betogen dat de uitkomst voor de concurrente schuldeisers het-
zelfde zou zijn indien een bank de € 5 miljoen had geleend. Daarbij dient bedacht te worden dat een bank in
de regel niet omvangrijk vreemd vermogen zal verstrekken indien daar niet ook een zeker percentage van eigen
vermogen tegenover staat. Immers een kleine tegenvaller zal reeds betekenen dat de vennootschap materieel
insolvent wordt. In het voorbeeld hier gegeven, eigen vermogen € 180.000 en vreemd vermogen € 18 miljoen,
zal de solvabiliteit slechts 0,99% bedragen. Banken zullen onder deze omstandigheden in de regel geen finan-
ciering verstrekken (behoudens uitgebreide garanties van de aandeelhouder, welke garanties het probleem
slechts verplaatsen, zie § 4.3.2). Dat een aandeelhouder onder deze omstandigheden wel een lening verstrekt
en daarvoor zekerheden bedingt, dient m.i. nog niet te betekenen dat deze zekerheden dan ook afdwingbaar
zijn.
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Een tweede tekortkoming van de onrechtmatige daad als toetsingskader is dat zij,
net als in het Osby-arrest, de verantwoordelijkheid van de aandeelhouder te veel
beperkt tot nieuwe schuldeisers, schuldeisers wier vordering is ontstaan na een
bepaalde peildatum.342 Oude schuldeisers worden echter ook benadeeld indien zij
in insolventie de aandeelhouder voor zien gaan met een beroep op zekerheids-
rechten. Voor zover men zou moeten beoordelen of de aandeelhouder door de
gekozen wijze van financieren ook onrechtmatig heeft gehandeld jegens de geza-
menlijke schuldeisers (en niet alleen jegens ‘nieuwe schuldeisers’), komt men al
snel voor de vraag te staan of de aandeelhouder aansprakelijk is voor het gehele
tekort of niet. In die zin vormt de onrechtmatige daad te veel een botte bijl. Indien
men, overeenkomstig het Duitse recht, ook slechts de zekerheidsrechten met een
beroep op de pauliana zou kunnen vernietigen, levert dit veel meer maatwerk op.
In dat geval is er ook geen (indirecte) doorbraak van aansprakelijkheid waarbij de
aandeelhouder aansprakelijk is voor schulden van de vennootschap, maar hoeft de
aandeelhouder slechts dat terug te geven wat hij van de vennootschap heeft gekre-
gen, hier de zekerheidsrechten.

Waar het Nederlandse recht, vergeleken met het Duitse en het Amerikaanse, al
zeer weinig aandacht besteedt aan de vraag hoe moet worden omgegaan met con-
currente leningen van aandeelhouders in faillissement van de vennootschap, is
voor de vraag in hoeverre een aandeelhouder voor leningen zekerheden kan bedin-
gen, vrijwel geen aandacht. Dit vormt m.i. een grote tekortkoming van het
Nederlandse recht. Een gevolgtrekking hiervan dient m.i. niet te zijn dat zeker-
heidsrechten verstrekt aan aandeelhouders in ruime mate afdwingbaar zouden
zijn. De gevolgtrekking dient m.i. te zijn dat de wetgever hier een regeling dient
op te nemen en dat tot die tijd de bestaande open normen in de onrechtmatige daad
en de pauliana ruim moeten worden geïnterpreteerd. Zie voor de aanbeveling van
een wettelijke regeling § 4.5.4.3.2 in samenhang met de Appendix (§ 6.5.1.3).

342 Zie in dit verband bijvoorbeeld de conclusie van A-G Timmerman bij HR 12 september 2008, JOR 2008/297
(Van Dusseldorp q.q./Coutts Holding Limited), m.nt. Van Maanen, ten aanzien van de vraag in hoeverre de aan-
deelhouder aansprakelijk is jegens de schuldeisers van de dochter omdat zij de dochter door middel van lenin-
gen lange tijd heeft gefinancierd en op een zeker moment de financiering heeft gestaakt, de surseance heeft
laten aanvragen en daarmee een aantal onbetaald gebleven crediteuren in de kou heeft laten staan (zie ook de
noot van M.H.J. van Maanen bij dit arrest). Timmerman plaatst de problematiek van zekerheden verstrekt aan
aandeelhouders grotendeels in de sleutel van aansprakelijkheid jegens nieuwe schuldeisers, wier vorderingen
zijn ontstaan na een bepaalde peildatum. Timmerman schrijft: ‘Naar mijn inzicht is in dit verband het Osby-
arrest van belang. Ik leid uit dit arrest af dat de vraag of zekerheden zijn verstrekt aan de moeder wel degelijk
een relevant gezichtspunt kan zijn bij de beoordeling of de moeder aansprakelijk is jegens crediteuren van de
dochter. Immers beïnvloedt het verstrekken van zekerheden ten behoeve van de ene crediteur de verhaalsposi-
tie van de andere crediteuren. Juíst in geval van financiële afhankelijkheid van de dochter lijkt mij dit gezichts-
punt aan belang te winnen. Indien de in financieel opzicht afhankelijke dochter failleert, is de positie van (ove-
rige) concurrente crediteuren immers in veel gevallen minder onverkieslijk ingeval aan de moeder geen zeker-
heden zijn verschaft (zoals in het onderhavige geval) dan wanneer wél zekerheden zijn verschaft (zoals in
Osby). Omgekeerd is de positie van de moeder die geen zekerheden heeft verkregen zwakker dan die van de
moeder die wél zekerheden heeft bedongen. Voorts kan de vraag of zekerheden zijn verstrekt van belang zijn bij
het bepalen van een peildatum. Ik acht denkbaar dat onder omstandigheden een peildatum op een eerder
moment wordt vastgesteld indien ten behoeve van de moeder zekerheden zijn verstrekt dan wanneer – ceteris
paribus – geen zekerheden zijn verstrekt. Het hof heeft de omstandigheid dat geen zekerheden zijn verschaft
mede relevant geacht bij de beoordeling van de vraag of Coutts gehouden was zich de belangen van de schuld-
eisers van CED meer aan te trekken dan zij heeft gedaan. Dit oordeel lijkt mij juist.’
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4.3.2 Vermindering exposure aandeelhouder: wel verdacht, veelal niet
paulianeus

Het klassieke uitgangspunt is dat aandeelhouders de vennootschap met risicodra-
gend vermogen uitrusten. In de vorige paragraaf (§ 4.3.1) is de complicatie
besproken van gevallen waarin de aandeelhouder geen kapitaal stort, maar lenin-
gen verstrekt. Er is nog een andere manier waarop aandeelhouders de vennoot-
schap financieel kunnen steunen zonder kapitaal te storten. De aandeelhouder kan
zich sterk maken jegens één of meerdere schuldeisers van de vennootschap.

Vanuit het perspectief van schuldeisersbescherming is deze vorm van steun van de
aandeelhouder problematisch, omdat het risico bestaat dat indien de vennootschap
in financiële problemen raakt, de vennootschap eerst die schulden betaalt waar de
aandeelhouder zich sterk voor heeft gemaakt. Het exposure van de aandeelhouder
in verband met de insolventie van de vennootschap wordt daarmee teruggebracht.
Resultaat is uiteraard dat minder overblijft voor de gezamenlijke schuldeisers. Het
is daarbij aannemelijk dat dit verschijnsel zich eerder voordoet wanneer de
bestuurders de mogelijkheid hebben om na een deconfiture van de vennootschap
bij de aandeelhouder (moedervennootschap), of mogelijk elders in een bestaande
groep, in dienst te treden. De toekomstperspectieven van de bestuurders van de
vennootschap, kunnen mede een verklaring vormen voor de vraag waarom
bestuurders op een moment waarop het faillissement reeds onvermijdelijk is, nog
gehoor geven aan een beroep van een bank op artikel 26 (voormalig artikel 20)
Algemene Bankvoorwaarden.343

Voor zover de aandeelhouder zelf nog rechtshandelingen verricht met de dochter
die het verminderen van het exposure mogelijk maken, past hier een ruime toe-
passing van de pauliana. Het geval berecht in HR Montana (I)344 (al kort bespro-
ken in § 4.2.1.2.1) biedt hier een voorbeeld. De feiten waren als volgt. Een doch-
ter (Montana) verkocht grotendeels haar activa (caravans) aan de moeder
(Interniber), waarbij de marktprijs werd betaald. De koopprijs werd vervolgens
betaald op een rekening van de dochter met een aanzienlijke debetstand. De bank
kon vervolgens verrekenen waardoor de opbrengst van de activa niet meer voor de
schuldeisers aanwezig was. De curator riep de pauliana in tegen de moeder als
wederpartij bij de verkoop. Het uitzonderlijke van dit geval is, dat aangenomen
werd dat sprake was van benadeling hoewel de marktprijs was betaald. Dit wordt
echter minder uitzonderlijk wanneer men daarbij betrekt dat de moeder zich
jegens de bank sterk had gemaakt voor de schulden van de dochter aan de bank.
Opvallend is dat de Hoge Raad in zijn arrest niet de borgstelling door Interniber

343 Het verschijnsel dat de bestuurders juist die schulden voldoen waarvoor de aandeelhouder zich sterk heeft
gemaakt zal zich nog veel sterker manifesteren indien de bestuurder tevens de (groot)aandeelhouder is en zich
in die (dubbele) hoedanigheid sterk heeft gemaakt. Hierbij dient dan vooral gedacht te worden aan een borg-
stelling richting de bank. De complicatie dat de bestuurder zich borg heeft gesteld jegens schuldeisers is hier-
boven in § 4.2.3.4.2 besproken. Hier ga ik ervan uit dat de aandeelhouder niet tevens bestuurder is.

344 HR 22 mei 1992, NJ 1992, 526 (Montana).
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bij zijn oordeel betrekt. Verdaas signaleert dit ook, en onderschrijft het oordeel
van de Hoge Raad, maar wel juist omdat Interniber door het samenstel van han-
delingen was bevoordeeld ten detrimente van de andere schuldeisers van
Montana.345 Na verwijzing oordeelde het Hof Den Haag echter dat de verkoop aan
de moeder plaats had gevonden binnen een bestaande raamovereenkomst, op
grond waarvan de rechtshandeling als verplicht kwalificeerde. De Hoge Raad liet
het oordeel in stand waardoor de vordering van de curator alsnog strandde.346 Voor
zover de rechtshandeling niet op grond van een bestaande overeenkomst zou heb-
ben plaatsgevonden, zou het voor de hand hebben gelegen niet alleen de benade-
ling ruim te interpreteren, maar ook de vereiste wetenschap van benadeling.

In Montana was de moeder, die zich borg had gesteld jegens een bestaande schuld-
eiser, zelf partij bij een rechtshandeling van de schuldenaar. Hierdoor kon de pau-
liana relatief eenvoudig in stelling worden gebracht, in elk geval ten aanzien van
het vereiste dat sprake moest zijn geweest van een rechtshandeling die tot bena-
deling leidt. Hoe dient het probleem echter benaderd te worden indien de moe-
der/aandeelhouder niet zelf partij is geweest bij de rechtshandeling die haar expos-
ure beoogt te verminderen? In Engeland en Duitsland bestaat een aparte wettelij-
ke regeling voor deze gevallen. In het Engelse recht heeft de bewindvoerder onder
omstandigheden een rechtstreekse aanspraak jegens een derde die zich borg heeft
gesteld of anderszins sterk heeft gemaakt en de schuldenaar juist die schuld heeft
voldaan waarvoor deze derde zich had sterk gemaakt. Vereist is dat de schuldenaar
‘was influenced by a desire to prefer’ en ten tijde van of door de rechtshandeling
insolvent was of werd.347 In het Duitse recht is ook een dergelijke regeling opge-
nomen,348 zij het dat deze beperkt is tot aandeelhouders die zich sterk hebben
gemaakt voor schulden van de vennootschap. Artikel 135 InsO geeft hiervoor een
regeling. Voor zover de aandeelhouder zich heeft sterk gemaakt jegens een derde
en de derde wordt betaald in het jaar voorafgaand aan de aanvraag tot insolvent-
verklaring, verkrijgt de Duitse Insolventzverwalter een rechtstreekse vordering op
de aandeelhouder. Anders dan het Engelse recht is hier niet vereist dat de schul-
denaar met een bepaalde subjectieve gesteldheid heeft gehandeld.

Het Nederlandse recht kent niet een dergelijke regeling als in artikel 239 IA
(Engeland) of artikel 135 InsO (Duitsland) waarbij in insolventie van de schulde-
naar de curator onder omstandigheden een rechtstreekse aanspraak uit de wet
krijgt op de aandeelhouder voor het bedrag waarmee diens exposure in de aanloop
naar de insolventverklaring is afgebouwd. Wel kent het Nederlandse recht het leer-
stuk van selectieve betaling. Onder omstandigheden kan dit leerstuk toegepast
worden. Bij aansprakelijkheid wegens selectieve betaling van bestuurders en ook

345 Zie hierover A.J. Verdaas, ‘Reactie op de bespreking van het arrest Van Dooren q.q./ABN AMRO door F.P. van
Koppen, TvI 2005, 43’, TvI 2006, 6, p. 35.

346 HR 12 april 1996, NJ 1996, 448. 
347 Zie meer uitgebreid hoofdstuk 3 (§ 3.3.2).
348 Zie hoofdstuk 2 (§ 2.3.2).

330 Nederlands recht



van aandeelhouders wordt daarbij steeds meer gekeken naar de reden van de be-
taling. Indien de reden van de betaling niet gelegen is in de wens om de weder-
partij te bevoordelen, maar veeleer in de wens om het exposure van overlevende
groepsmaatschappijen te beperken, dan speelt dit mee bij de beoordeling of spra-
ke is van onrechtmatig handelen van de betrokkenen.349 Het leerstuk van selectie-
ve betaling en de aansprakelijkheid van bestuurders en aandeelhouders plaatst de
eventuele aanspraken van de curator in de sleutel van de onrechtmatige daad.
Belangrijke elementen daarbij zijn bemoeienis en wetenschap van degene die
wordt aangesproken.

De Nederlandse pauliana biedt eigenlijk geen goed antwoord op deze problema-
tiek omdat zij geschoeid is op de leest van twee-partijverhoudingen, van schulde-
naar en wederpartij. In de gevallen hier aan de orde zal de betaling die de dochter
aan de derde verricht in de regel als een verplichte rechtshandeling hebben te gel-
den zodat deze alleen op grond van artikel 47 Fw vernietigbaar zou zijn. Ook wan-
neer de aandeelhouder op die betaling aanstuurt, is het maar zeer de vraag in hoe-
verre in een dergelijk geval van samenspanning met de derde sprake zal zijn.
Opmerkelijk in dit verband is het vonnis van Rechtbank Utrecht inzake het fail-
lissement van Fort Kruiwagens. Deze uitspraak is ook reeds besproken in 
§ 4.2.3.3.2 ten aanzien van de werking van artikel 47 Fw. In dit geval had de
bestuurder van Fort Kruiwagens, Van Beuzekom, zich borg gesteld voor een
gedeelte van de schuld. Op een gegeven moment ging het slecht met Fort en de
financier beriep zich op artikel 20 (inmiddels artikel 26) van de Algemene
Bankvoorwaarden. Tegelijkertijd werd de bodemverhuurconstructie toegepast.
Van Beuzekom wilde wel meewerken met de extra zekerheidsverstrekking, maar
slechts voor zover dit in mindering op zijn borgstelling zou worden gebracht. De
curator riep vervolgens de pauliana van artikel 47 Fw in tegen FGH. De rechtbank
oordeelt dat inderdaad sprake is geweest van samenspanning. De rechtbank komt
kennelijk mede tot dit oordeel met de redenering dat alleen door de financier te
bevoordelen, Van Beuzekom zichzelf kon bevoordelen.350 Deze uitspraak heeft
vooralsnog maar weinig aandacht gekregen. In zijn noot bij de uitspraak stelt
Faber slechts, zonder verdere uitwijding of toelichting dat het oordeel van de
rechtbank ‘net iets te kort door de bocht is’.351

349 Een goed voorbeeld hiervan vormt Rechtbank Arnhem 4 juli 2007, JOR 2008/170 (Beck q.q./Beijer), m.nt. Van
Andel. Hierin werden een groot aantal betalingen geanalyseerd, onder andere aan advocaten en de verzekeraar.
Bij de betalingen werd ook de vraag bezien in hoeverre andere groepsvennootschappen ook belang hadden bij
de betaling van de schuld. De rechtbank overweegt als volgt: ‘Het ontbreken van een valide reden voor een be-
taling acht zij echter onvoldoende grond om tot onrechtmatigheid ervan te concluderen. Daarvan zou bijvoor-
beeld wel sprake kunnen zijn als de betaling, zoals de curator impliceert, plaatsvond omdat TVM ook verzeke-
raar van andere groepsvennootschappen was.’

350 Rechtbank Utrecht 6 juni 2007, JOR 2008/19, m.nt. Faber.
351 Rechtbank Utrecht 6 juni 2007, JOR 2008/19, m.nt. Faber.
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In het geval van Fort Kruiwagens had de bestuurder meegetekend. Ik meen dat in
dat geval eerder samenspanning met de wederpartij aangenomen kan worden dan
wanneer enkel de aandeelhouder niet zijnde bestuurder zich borg heeft gesteld. De
bevoordeling van een ander dan de vertegenwoordiger van de schuldenaar (hier de
bestuurder) is een stap verder en daarmee indirecter. Indien de bestuurder zich
jegens de bank heeft borg gesteld, heeft de bank door de bestuurder in de tang te
hebben, de facto de schuldenaar in de tang. Indien ‘slechts’ de aandeelhouder zich
heeft borggesteld, is dit minder het geval. De borgstelling door de aandeelhouder
en diens indirecte bevoordeling kan minder aan de schuldeiser worden tegenge-
worpen indien deze schuldeiser nog op de valreep betaling krijgt.

De aandeelhouder heeft door de borgstelling een risico genomen ten aanzien van
het gezonde voortbestaan van de vennootschap. Door de betaling aan de derde
wordt dit risico afgebouwd en verdwijnt dit uit de boeken van de aandeelhouder.
In die zin vormt de betaling van schuldeisers jegens wie de aandeelhouder zich
heeft sterk gemaakt een desinvestering door de aandeelhouder. Mijns inziens dient
het probleem door de wetgever te worden opgelost door een met het Engelse en
Duitse recht vergelijkbare rechtstreekse aanspraak op de aandeelhouder op te
nemen. Zie verder voor een aanbeveling voor het Nederlandse recht hieronder 
§ 4.5.4.3.4.

4.4 De verhouding tussen pauliana en onrechtmatige daad

De verhouding van de actio pauliana tot de onrechtmatige daad is gecompliceerd.
De vraag naar de verhouding van deze twee rechtsfiguren is van belang om het
werkingsgebied van beide rechtsfiguren te kunnen bepalen, om vragen naar even-
tuele samenloop te kunnen beantwoorden en om te bepalen wanneer welke sanc-
tie kan worden toegepast. Een van de belangrijkste vragen in dit verband is of de
actio pauliana een lex specialis vormt van de onrechtmatige daad. Er is sprake van
een lex specialis als het toepassingsgebied van een rechtsregel geheel valt binnen
het toepassingsgebied van een andere rechtsregel.352 De vraag is dan ook of het
werkingsgebied van de actio pauliana geheel binnen dat van de onrechtmatige
daad valt. Indien er gevallen zijn waarbij het verrichten van een paulianeuze
rechtshandeling niet tevens een onrechtmatige daad oplevert, en het werkingsge-
bied van de pauliana daarmee in voorkomende gevallen ruimer is dan dat van de
onrechtmatige daad, is de pauliana geen lex specialis van de onrechtmatige daad.

De volgende analyse ten aanzien van de verhouding tussen de pauliana en de
onrechtmatige daad richt zich in de eerste plaats op de pauliana ten aanzien van
‘onverplichte rechtshandelingen anders dan om niet’ ex artikel 42 Fw. In die zin

352 Zie hierover C.A. Boukema, Samenloop, Deventer: Kluwer 1992, p. 9. Niet vereist is dat in geval van een lex
specialis alleen de sanctie van de lex specialis kan worden ingeroepen.
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volg ik de analyse van Van Koppen die bij het beantwoorden van de vraag of de
actio pauliana een lex specialis is van de onrechtmatige daad, de verschillende ver-
nietigingsgronden in artikel 42 Fw en artikel 47 Fw niet als één lex beschouwt.353

§ 4.4.1 bespreekt in hoeverre de wederpartij met het verrichten van een paulia-
neuze rechtshandeling per se een onrechtmatige daad pleegt. § 4.4.2 bespreekt
vervolgens in hoeverre de bestuurder van de schuldenaar/rechtspersoon een
onrechtmatige daad pleegt reeds met het enkele gegeven dat de handeling vernie-
tigbaar is op grond van de pauliana.

4.4.1 De positie van de wederpartij

4.4.1.1 De literatuur is verdeeld
Van Koppen heeft betoogd dat de actio pauliana een lex specialis is van de
onrechtmatige daad voor zover deze ziet op de onverplichte rechtshandeling
anders dan om niet en deze wetenschap van benadeling bij beide partijen ver-
eist.354 Hij stelt daartoe het volgende: 

‘Wanneer bij een dergelijke rechtshandeling de pauliana slaagt, dan is er stellig
ook sprake van een onrechtmatige daad gepleegd door de wederpartij. Immers,
ook de wederpartij heeft wetenschap van benadeling als gevolg waarvan is vol-
daan aan de vereisten van onrechtmatigheid en toerekenbaarheid en ook door zijn
toedoen heeft de crediteur van zijn contractspartij schade geleden.’

Ook andere schrijvers, zoals A. van Hees en Schoordijk,355 hebben betoogd dat de
actio pauliana een lex specialis van de onrechtmatige daad is. Ook A-G Huyde-
coper, daarin gevolgd door A-G Strikwerda in zijn conclusie voor HR Van Dooren
q.q./ABN AMRO III,356 zoekt aansluiting bij de gedachte dat het ingrijpen van de
wetgever met de pauliana wordt gerechtvaardigd door onrechtmatig dan wel onbe-
tamelijk handelen van de wederpartij.

353 Van Koppen, Actio pauliana en onrechtmatige daadvordering.
354 Van Koppen, Actio pauliana en onrechtmatige daadvordering, p. 11 en p. 169.
355 A. van Hees, Losbladige Faillissementswet, aantekeningen 1 en 5 bij art. 42 Fw en A. van Hees, Voorwaarden

voor het instellen van de Pauliana, p. 2 en 3 en, doch minder absoluut, H.C.F. Schoordijk, Vermogensrecht in
het algemeen naar boek 3 van het NBW, Deventer: Kluwer 1986, p. 154 en 155.

356 A-G Strikwerda brengt in zijn conclusie voor HR 22 december 2009 (Van Dooren q.q./ABN AMRO III) het
element van onbetamelijkheid in verband met de wetenschap van benadeling. ‘Zowel bij de algemene paulia-
na als de failissementspauliana fungeert het vereiste van wetenschap van benadeling als maatstaf voor de
beoordeling van de betamelijkheid van het gedrag van de bij de rechtshandeling betrokkenen: hun handelwij-
ze wordt als onbetamelijk (paulianeus) aangemerkt wanneer in de omstandigheden van het concrete geval met
een redelijke mate van waarschijnlijkheid was te voorzien dat de schuldeisers daardoor benadeeld zouden wor-
den en betrokkenen zich dus van hun handelwijze hadden behoren te onthouden. Vgl. de conclusie onder 19 van
A-G Huydecoper voor HR 2 februari 2007, JOR 2007, 102.’ Hiermee volgt A-G Stikwerda expliciet een eer-
dere conclusie van A-G Huydecoper. Anders dan Huydecoper gaat Strikwerda echter niet zover als te stellen
dat het doel van de handeling benadeling dient te zijn (hieronder in deze paragraaf weergegeven). De positie
van Strikwerda is opmerkelijk omdat hij in zijn conclusie voor HR 16 juni 2000, NJ 2000, 578 (Van Dooren
q.q./ABN AMRO I), nog ruimte leek te creëren tussen de pauliana en de onrechtmatige daad, door te overwe-
gen: ‘Nu de faillissementspauliana een vordering uit onrechtmatige daad niet uitsluit, had het Hof, na tot het
oordeel te zijn gekomen dat de primaire vordering niet kan worden toegewezen, behoren te onderzoeken of de
door de curator gestelde feiten een vordering uit onrechtmatige daad kunnen dragen.’
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‘gaat het bijvoorbeeld om een transactie tussen echtgenoten, waaraan de uit-
gesproken bedoeling ten grondslag ligt om verhaal voor één crediteur (de fis-
cus) te verijdelen of bemoeilijken, dan lijkt mij aannemelijk dat ook bij een
(beduidend) minder dan 100%-ige kans dat de desbetreffende crediteur uitein-
delijk geen verhaal zal kunnen vinden, toch de onbetamelijkheid die volgens
mij voor het “paulianeus” handelen beslissend is, mag worden aangenomen.
Suggereren de omstandigheden daarentegen dat partijen een bona-fide “red-
dingspoging” voor ogen stond, dan hoeft slechts bij in het oog springende
onaannemelijkheid van het reddingsplan te worden gedacht aan een minder
betamelijke opzet (van partijen).’357

De hier weergegeven passage uit de conclusie van Huydecoper is in § 4.2.1.3 en
§ 4.2.1.4 door mij instemmend aangehaald bij het bepalen hoe de wetenschap van
benadeling verder kan worden ingevuld. Het ging hier om de vraag in hoeverre
vereist was dat partijen bekend waren met het naderende faillissement om weten-
schap van benadeling te kunnen aannemen. Mede op grond van de hier aange-
haalde passage is in § 4.2.1.4 betoogd dat niet één criterium of één moment in tijd
gehanteerd kan worden ten aanzien van de voorzienbaarheid van het faillissement
waarvoor alles zou zijn toegestaan en waarna niets meer zou mogen. De omstan-
digheid dat ik de analyse van Huydecoper ten aanzien van de subvraag naar de
mate waarin faillissement van de schuldenaar te voorzien moet zijn geweest volg,
betekent niet dat ik de verdere analyse van Huydecoper ook deel. Het verband dat
Huydecoper legt tussen de onrechtmatige daad, en de invulling van de wetenschap
van benadeling, dient naar mijn overtuiging te worden verworpen. Huydecoper
stelt hierover het volgende.

‘Volgens een door meerdere schrijvers en andere bronnen gesteunde – en ook
door mij voor juist gehouden – leer, wordt de verbindende schakel tussen de
niet altijd met elkaar in harmonie verkerende elementen die ik hiervóór
beschreef, gevormd door het gegeven dat het gedrag van de betrokkenen (in het
geval van een meerzijdige rechtshandeling om baat dus beide handelende par-
tijen) per saldo als onbehoorlijk moet worden aangemerkt (of, in een verge-
lijkbare benadering: als strijdig met de maatstaven van redelijkheid en billijk-
heid, waar die de rechtsverhouding in kwestie beheersen). Een handelwijze is,
aan de hand van die maatstaf, als “paulianeus” te beoordelen wanneer de
betrokkenen, met het oog op wat zij wisten of behoorden te weten van de gevol-
gen die van die handelwijze voor de (verhaals)rechten van andere betrokkenen
te verwachten waren, zich daarvan hadden behoren te onthouden. Daarom
mag de eis gesteld worden dat betrokkenen “wetenschap” hebben van de
bedoelde gevolgen, en dat die gevolgen niet slechts potentieel zijn, maar “wer-
kelijk” (dat betekent, volgens mij, in dit verband: met een aanzienlijke mate
van waarschijnlijkheid te verwachten). Wie handelt met een dergelijke weten-

357 Conclusie A-G Huydecoper voor HR 2 februari 2007, JOR 2007/102 (Van Emden q.q./Rabo).
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schap van reëel te verwachten nadeel voor andere crediteuren bevoordeelt zich
op onbehoorlijke wijze en/of brengt anderen op een onbehoorlijke wijze nadeel
toe; en dat is wat het onderhavige rechtsinstituut beoogt tegen te gaan.
Vandaar de nauwe samenhang – men zou kunnen spreken van “communice-
rende vaten” – tussen de vereisten van “benadeling” en “wetenschap”. In
wezen gaat het om één gegeven, namelijk dat de handelende partijen in het
licht van de te verwachten consequenties én van wat zij zich daaromtrent
behoorden te realiseren, zodanig onzorgvuldig met de belangen van andere
crediteuren zijn omgesprongen, dat dat als onbetamelijk moet worden gekwa-
lificeerd.’

Huydecoper meent dat het verbindende argument door dit element van onbetame-
lijkheid wordt gevormd. Huydecoper stelt uiteindelijk zelfs dat het er om moet
gaan dat ‘het doel’ (NB!) van de handeling de benadeling moet zijn. Huydecoper:

‘Daarvan is sprake bij het aangaan van rechtshandelingen waarvan men weet
dat die (andere) crediteuren zullen benadelen, maar alleen wanneer dát inder-
daad het doel is dat de betrokkenen op het oog hebben (vet toegevoegd, RdW)
(te weten: benadeling, meestal natuurlijk: tot eigen voordeel, van crediteuren).
Als aan de handelwijze andere, honorabele bedoelingen ten grondslag liggen
– men denkt dan allicht aan: het benutten van de kansen om de in financiële
moeilijkheden verkerende partij er bovenop te helpen – behoeft het enkele feit
dat de transactie óók de aanzienlijke kans in zich bergt dat crediteuren daar
per saldo nadeel van zullen ondervinden (wanneer de reddingspoging geen
succes heeft), niet tot de slotsom te voeren dat de transactie “paulianeus”
was.’

Een dergelijke beperkte interpretatie, waarbij slechts handelen dat als doel heeft
te benadelen bestreden zou kunnen worden met de pauliana, vindt geen steun in
het recht en staat haaks op de parlementaire geschiedenis. Een dergelijke beperk-
te visie op de werking van de pauliana als voorgestaan door Huydecoper werd
door de wetgever reeds in 1896 expliciet van de hand gewezen. Ook ten aanzien
van de vraag in hoeverre andere motieven in de weg zouden staan aan het aanne-
men van de wetenschap van benadeling, neemt Huydecoper een afwijkend en ach-
terhaald (zo ooit al juist geweest) standpunt in. De wetgever overwoog het vol-
gende ten aanzien van de wetenschap van benadeling en de vraag of benadeling al
dan niet het doel van de handeling moest zijn:

‘Het Romeinsche recht, in deze materie de bron, waaruit men later steeds putte,
vordert eene handeling in fraudem creditorum verricht. Het is echter herhaalde-
lijk en overtuigend aangetoond, dat hiermede niet bedoeld wordt het oogmerk om
te benadeelen, maar dat veeleer de wil om te benadeelen, het bewustzijn der bena-
deeling, voldoende is. Het oogmerk om te benadeelen is alleen dan aanwezig, als
de benadeeling het einddoel der handeling is; de wil om te benadeelen bestaat
reeds daar, waar de wetenschap is, dat men door zijne handeling benadeelt. Wat

Hoofdstuk 4 335



men weet, dat volgen zal, wil men, indien men ondanks die wetenschap de hande-
ling toch verricht, welke overigens het motief voor dit handelen moge zijn.’358

Een aantal schrijvers betoogt daarentegen min of meer expliciet dat de pauliana
geen lex specialis van de onrechtmatige daad is. Zie bijvoorbeeld Boukema,359

Faber360 en J.J. van Hees.361 In een latere publicatie lijkt J.J. van Hees hier echter
weer op terug te komen, en lijkt hij ervan uit te gaan dat slechts sprake kan zijn
van paulianeus handelen, wanneer ook sprake is van onrechtmatig handelen van
partijen in de zin van artikel 6:162 BW.362

Opvallend is dat de Hoge Raad zich nog niet heeft uitgelaten over de vraag of de
norm als opgenomen in de pauliana dezelfde is als de norm van de onrechtmatige
daad.363 Wel bestaat binnen de rechtspraak van de Hoge Raad de neiging om beide
normen naar elkaar toe te interpreteren. A. van Hees merkt het volgende op: 

‘Uit de arresten Ontvanger/Gerritse II en Van Dooren/ABN Amro I kan dan
worden afgeleid dat de Hoge Raad de pauliana en onrechtmatige daad vrijwel
volledig parallel schakelt. Is niet voldaan aan de op zich duidelijke criteria
van de pauliana, dan is er in beginsel ook van een onrechtmatige daad geen
sprake. Het omgekeerde geldt ook: is aan die paulianacriteria wel voldaan,
dan zal het handelen in beginsel onrechtmatig zijn.’364

Hoewel in veel gevallen waarin sprake is van paulianeus handelen sprake zal zijn
van onrechtmatig handelen en andersom, zijn er belangrijke verschillen tussen de
twee rechtsfiguren, en dienen de rechtsfiguren goed gescheiden te worden.

358 Memorie van toelichting bij art. 42 Fw, Van der Feltz, Geschiedenis van de Wet op het faillissement en de
surséance van betaling, p. 439.

359 Boukema, Samenloop, p. 46.
360 Faber, Verrekening, p. 367.
361 Zie J.J. van Hees, ‘Benadeling in verhaalsmogelijkheden: pauliana of onrechtmatige daad?’, JORplus 2002, p.

69.
362 J.J. van Hees, De wetenschap van de pauliana, p. 147.
363 Men zou ter onderbouwing van een ander standpunt een beroep kunnen doen op het UPC-arrest (HR 26 augus-

tus, 2003, JOR 2003/211, m.nt. J.J. van Hees). Hierin heeft de Hoge Raad geoordeeld: ‘Bij de beoordeling van
het onderdeel moet worden vooropgesteld dat het bij benadeling in de zin van 3:45 BW gaat om daadwerkelij-
ke benadeling. Van onrechtmatig handelen kan te dezer zake slechts sprake zijn indien met een redelijke mate
van waarschijnlijkheid was te voorzien dat de schuldeisers benadeeld zouden worden.’ Ik meen dat het gebruik
van het woord ‘onrechtmatig’ hier door de Hoge Raad dient te worden verstaan in de zin van ‘in strijd met art.
3:45 BW’ en niet als ‘onrechtmatig’ in de zin van artikel 6:162 BW. De Hoge Raad is waarschijnlijk tot deze
formulering gekomen door de conclusie van A-G Timmerman. Timmerman schrijft in 3.19 van zijn conclusie:
‘Vooropgesteld zij dat het bij benadeling in de zin van art. 3:45 BW gaat om daadwerkelijke benadeling; de
kans op benadeling is onvoldoende voor een geslaagd beroep op art. 3:45 BW. Ook voor onrechtmatigheid is
een enkele kans op benadeling onvoldoende en moet met een redelijke mate van waarschijnlijkheid zijn te voor-
zien dat de crediteuren benadeeld zullen worden.’ Hiermee is echter niet gezegd dat beide normen hetzelfde
zijn, hetgeen m.i. niet het geval is.

364 A. van Hees, ‘Bankbreuk als aansprakelijkheidsnorm’, TvI 2008, 38, p. 243.
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4.4.1.2 Argumenten tegen een lex specialis/lex generalis verhouding
Hieronder zullen achtereenvolgens in § 4.4.1.2.1 tot en met § 4.4.1.2.7 zeven
gronden behandeld worden welke mijns inziens met zich brengen dat de pauliana
geen lex specialis is van de onrechtmatige daad voor zover het de positie van de
wederpartij betreft bij het aangaan van een onverplichte rechtshandeling anders
dan om niet.

4.4.1.2.1 Grondslagen van de pauliana en de onrechtmatige daad
De eerste reden waarom de pauliana geen lex specialis van de onrechtmatige daad
vormt, is gelegen in de omstandigheid dat de norm die in de twee onderscheiden
rechtsfiguren besloten ligt, zich gedeeltelijk tot andere partijen richt.

De pauliana waakt tegen rechtshandelingen van de schuldenaar die schuldeisers
benadelen. De norm van de onrechtmatige daad richt zich primair tot de derde die
mogelijk op onrechtmatige wijze schade aan de gezamenlijke crediteuren heeft
toegebracht. Hierboven is in § 4.2 reeds uitgebreid ingegaan op de grondslagen en
de rechtvaardiging van de pauliana. Aan de hand van de parlementaire geschiede-
nis is daar bezien tot wie de pauliananorm zich richt. In § 4.2.1.1 is geconcludeerd
dat de pauliana zich bij onverplichte rechtshandelingen anders dan om niet, pri-
mair richt tot de schuldenaar zelf. Weliswaar is tevens vereist dat de wederpartij
ook een verwijt kan worden gemaakt, maar de betrokkenheid van de wederpartij
is vergeleken met die van de schuldenaar onder de pauliana secundair. Zie in deze
zin ook Van den Heuvel365 en in deze richting Van Nielen en Bartels.366

365 Van den Heuvel, Actio pauliana, onrechtmatige daad en het arrest Van Dooren q.q./ABNAMRO, p. 80:
‘Wanneer de betreffende schuldeiser weet van de benadeling, is hij niet te goeder trouw. Dit rechtvaardigt de
gevolgen voor deze schuldeiser van de vernietiging van de handeling van de schuldenaar, maar is niet de
grondslag voor toepassing van de actio pauliana.’ (Het citaat is hierboven in § 4.2.1.4 reeds instemmend aan-
gehaald bij de analyse van de grondslagen van de pauliana ten aanzien van onverplichte rechtshandelingen
anders dan om niet). Van den Heuvel laat zich verder niet uit over de vraag of de pauliana ten aanzien van
onverplichte rechtshandelingen anders dan om niet een lex specialis is van de onrechtmatige daad.

366 Van Nielen en Bartels, Kroniek van 5 jaar insolventierecht, p. 184. ‘De pauliana richt zijn pijlen op ongeoor-
loofde rechtshandelingen van de schuldenaar waardoor het verhaal op de boedel is verminderd. Het handelen
van de wederpartij van de schuldenaar wordt dan slechts getoetst in het kader van de vraag of de negatieve
gevolgen van de pauliana ook jegens hem gerechtvaardigd zijn. Dit is anders in het geval het handelen van de
wederpartij van de schuldenaar wordt getoetst in het kader van de vraag of hij daarbij (zelfstandig) onrecht-
matig heeft gehandeld jegens een of meerdere schuldeiser(s).’ Ook (zie Van den Heuvel vorige noot) Nielen en
Bartels laten zich verder niet uit over de vraag of de pauliana ten aanzien van onverplichte rechtshandelingen
anders dan om niet een lex specialis is van de onrechtmatige daad. Wel vervolgen zij bovenstaande passage met
de opmerking dat het gevolg van aansprakelijkheid op grond van art. 6:162 BW is dat de wederpartij schade-
vergoeding moet betalen, in plaats van het ‘verdergaande gevolg van vernietiging bij de pauliana’. Hieronder
in § 4.4.1.4 wordt duidelijk dat het onjuist is de sanctie van vernietiging in haar algemeenheid als zwaarder dan
de sanctie van schadevergoeding te presenteren. Ten eerste zijn er gevallen waarbij met de vernietiging niet de
gehele benadeling ongedaan wordt gemaakt en ten tweede zijn er gevallen mogelijk waarbij een partij liever de
tegenprestatie zelf retourneert dan de waarde ervan vergoed. Zie voor een geval waarin dit aan de orde was Hof
Den Haag 1 februari 2005, JOR 2005/197.
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De omstandigheid dat, anders dan onder de onrechtmatige daad, de pauliana zich
primair richt op de schuldenaar, brengt met zich dat voor het inroepen van de pau-
liana onder omstandigheden aan het handelen van de derde, hier de wederpartij,
minder zware eisen gesteld hoeven te worden dan het geval is voor het inroepen
van de onrechtmatige daad.

Ter verduidelijking van het betoog dat de wederpartij die de vernietiging tegen
zich moet laten werken omdat hij de vereiste wetenschap van benadeling had, niet
per se een onrechtmatige daad heeft gepleegd, kan een vergelijking getrokken
worden met het leerstuk van derdenbescherming bij de verkrijging van roerende
goederen. Artikel 3:86 BW beschermt onder omstandigheden een derde die een
roerende zaak van een beschikkingsonbevoegde verkrijgt. Een van de vereisten is
dat de derdeverkrijger te goeder trouw is. Artikel 3:11 BW geeft regels hoe dient
te worden vastgesteld of de derde te goeder trouw is. Om de derdeverkrijger een
beroep op bescherming te ontzeggen, is niet vereist dat komt vast te staan dat de
derde te kwader trouw heeft gehandeld. Voldoende is dat hij niet te goeder trouw
is geweest. Tussen ‘niet te goeder trouw’ en ‘te kwader trouw’ bestaat een bepaal-
de ruimte, zodat niet geoordeeld kan worden dat degene die niet te goeder trouw
is daarmee ook automatisch te kwader trouw is.367 Evenmin kan geoordeeld wor-
den dat de derde, indien deze niet te goeder trouw is in de zin van artikel 3:86 BW
jo. artikel 3:11 BW, daarmee ook per se een onrechtmatige daad jegens de eigen-
lijke rechthebbende heeft gepleegd. De gedeposseerde eigenaar heeft ook niet
eenvoudig de keuze of hij het goed terugvordert of dat hij schadevergoeding vor-
dert indien de derde niet te goeder trouw is. Onder omstandigheden zal de ver-
krijger ook een onrechtmatige daad hebben gepleegd. Het enkel ontbreken van
goede trouw in de zin van artikel 3:86 BW jo. artikel 3:11 BW is daarvoor echter
onvoldoende.

Voor zover het handelen van de wederpartij onder de pauliana onder omstandig-
heden voldoende is dat deze niet te goeder trouw is, en voor een aansprakelijkheid
op grond van onrechtmatige daad veel meer kwader trouw aan de zijde van de
wederpartij vereist is, levert dit een eerste grond op om te oordelen dat de actio
pauliana geen lex specialis is van de onrechtmatige daad.

367 Zie hierover H.J. Snijders en E.B. Rank-Berenschot, Goederenrecht, Deventer: Kluwer 1994: ‘Goede trouw van
een persoon wordt door art. 3:11 negatief omschreven. Zij ontbreekt indien die persoon de feiten of het recht
waar zijn goede trouw betrekking op moet hebben, kende of behoorde te kennen. Positief omschreven laat goede
trouw zich aanduiden als een niet weten en ook niet behoren te weten. Uit beide omschrijvingen blijkt dat de
goede trouw van art. 3:11 dan wel als subjectief mag worden aangeduid, maar dat het toch gaat om een geob-
jectiveerd begrip. Tevens laat zich vaststellen dat er een soort niemandsland is tussen goede en kwade trouw:
wie niet wist, maar wel behoorde te weten is niet te goeder trouw, maar zal in het algemeen ook niet te kwader
trouw zijn, uitgaande van de diffamerende lading van deze laatste term. Kwade trouw wordt dus door de wet-
gever geassocieerd met wel kennen (zoals in art. 5:54 lid 3). Bedoelt de wetgever goede trouw bij wijze van uit-
zondering uitsluitend in de zin van een niet kennen, dan geeft hij dat ook aan (zoals in art. 3:24 lid 1).’
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4.4.1.2.2 Bewijsvermoedens verruimen pauliana buiten onrechtmatige daad
Een tweede argument om te oordelen dat de pauliana geen lex specialis vormt van
de onrechtmatige daad, kan gevonden worden in de werking van de bewijsver-
moedens ex artikel 43 Fw.

In de gevallen opgesomd in artikel 43 Fw heeft de wetgever een omkering van de
bewijslast op haar plaats geacht ten aanzien van het vereiste dat de schuldenaar en
diens wederpartij wisten of behoorden te weten dat benadeling van de gezamen-
lijke crediteuren het gevolg zou zijn. Indien de wederpartij niet slaagt in het tegen-
bewijs, zal de actio pauliana slagen. Het is echter een stap te ver om te oordelen
dat met het niet slagen in het leveren van het tegenbewijs tegen de wettelijke
bewijsvermoedens, daarmee automatisch vaststaat dat de wederpartij een onrecht-
matige daad heeft gepleegd. In de rechtspraak is bijvoorbeeld aangenomen dat in
een geval waarin een auto voor 70% van de waarde werd verkocht, het bewijsver-
moeden van art. 43 lid 1 sub 1 Fw van toepassing was.368 Het prijsverschil mag dan
een omkering in de bewijslast ten aanzien de vereiste wetenschap van benadeling
rechtvaardigen, maar biedt onvoldoende rechtvaardiging om, indien de wederpar-
tij niet in het tegenbewijs slaagt, aan te nemen dat die wederpartij dus een onrecht-
matige daad heeft gepleegd. Boukema369 en J.J. van Hees370 hebben dan ook terecht
aangevoerd dat (reeds) de bewijsvermoedens verhinderen om aan te nemen dat het
verrichten van een paulianeuze rechtshandeling met zich brengt dat de wederpar-
tij een onrechtmatige daad heeft gepleegd.371

De werking van de bewijsvermoedens van artikel 43 Fw vormt daarmee een twee-
de grond om te oordelen dat de pauliana, ten aanzien van onverplichte rechtshan-
delingen anders dan om niet, geen lex specialis van de onrechtmatige daad vormt.

4.4.1.2.3 Subjectieve elementen pauliana en onrechtmatige daad
De twee voorgaande argumenten tegen het aannemen van een lex specialis van de
pauliana tot de onrechtmatige daad, zijn in de eerste plaats wetsystematisch van
aard. Nu zal een meer inhoudelijke vergelijking gemaakt worden tussen de norm
van de onrechtmatige daad en de pauliana. De focus blijft op de pauliana ten aan-
zien van onverplichte rechtshandelingen anders dan om niet. Daartoe zal eerst uit-

368 Zie Vzngr. Rechtbank Groningen 21 juni 2002, KG 2002, 184.
369 Zie Boukema, Samenloop, p. 46.
370 J.J. van Hees, Benadeling in verhaalsmogelijkheden: pauliana of onrechtmatige daad?, p. 70.
371 Zie daarentegen positief over de toepasbaarheid van de bewijsvermoedens van artikel 43 Fw in het onrecht-

matigedaadsrecht, S.O.H. Bakkerus, Bancaire Aansprakelijkheid (diss. Nijmegen), Deventer: Tjeenk Willink
2000, p. 202. Het Hof Den Haag 1 februari 2005, JOR 2005/197 heeft (m.i. ten onrechte) deze lijn gevolgd.
Het hof moest oordelen over transacties die de gefailleerde onderneming voor faillissement met haar bestuur-
der had gesloten: ‘Indien de onderhavige koopovereenkomsten op goede gronden met toepassing van artikel 42
Fw door de curator vernietigd konden worden, moet worden geoordeeld dat Sijnja (bestuurder) bij het aan-
gaan van die overeenkomsten onrechtmatig jegens de gezamenlijke schuldeisers van Netwide heeft gehandeld.’
Om te concluderen dat er sprake is geweest van een ‘paulianeuze’ rechtshandeling hanteert het hof ook nog
eens de bewijsvermoedens uit artikel 43 Fw. Met dit oordeel, transplanteert het hof de bewijsvermoedens uit
de pauliana rechtstreeks in het onrechtmatigedaadsrecht.
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eengezet worden in welke mate het vereist is voor het plegen van een onrechtma-
tige daad in de onderhavige gevallen – aansprakelijkheid jegens een derde wegens
onvoldoende verhaal – vereist is dat voldaan is aan bepaalde subjectieve vereis-
ten.372

In geval van aansprakelijkheid jegens schuldeisers in faillissement op grond van
onrechtmatige daad kunnen twee typen casus worden onderscheiden.373 De eerste
groep wordt gevormd door de gevallen waarin de aansprakelijk gestelde persoon
een verwijt gemaakt wordt dat de vordering van een schuldeiser in het faillisse-
ment is ontstaan, veelal wegens een ‘gewekte schijn van kredietwaardigheid’. Het
tweede type van gevallen van aansprakelijkheid jegens faillissementsschuldeisers
wordt gevormd door de gevallen waarin de verhaalsmogelijkheden van de faillis-
sementsschuldeisers door toedoen van de aansprakelijk gestelde persoon beperkt
zijn, ook wel aangeduid met de term ‘ongeoorloofde vermogensonttrekkingen’.374

Het wetenschapscriterium zoals dat in de rechtspraak aangelegd wordt voor het
aannemen van een onrechtmatige daad voor de gevallen waarin sprake is van een
verwijt dat een vordering op de failliet is ontstaan, luidt dat de derde moest ‘weten
c.q. voorzien of behoren te voorzien dat nadeel zou worden toegebracht’.375 De
rechtspraak ten aanzien van casus van ongeoorloofde vermogensonttrekkingen
stelt voor aansprakelijkheid ook het vereiste van wetenschap van benadeling, maar

372 In Asser-Hartkamp, 4-III, hfdst. 3, wordt meer in het algemeen ten aanzien van de onrechtmatige daad betoogd
dat subjectieve criteria niets van doen hebben met de vraag of een daad als onrechtmatig kan worden gekwali-
ficeerd, maar dat deze slechts van belang zijn voor de toerekening van een onrechtmatige daad. Ik meen dat in
deze specifieke gevallen, waarbij de onrechtmatige daad loopt via het vermogen van een derde en de schade
toebrengende gedraging bestaat uit het verrichten van een rechtshandeling met die derde, de onrechtmatigheid
niet vastgesteld kan worden zonder subjectieve criteria en dat de rechtspraak deze ook stelt om tot het oordeel
te komen dat de gedraging onrechtmatig is.

373 Zie voor dit onderscheid o.a. Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II, nr. 841. Zij maken daarbij een
nader onderscheid tussen ongeoorloofde vermogensonttrekkingen door de moeder als crediteur van de dochter
en ongeoorloofde vermogensonttrekkingen door de moeder als aandeelhouder door de dochter. Het is niet altijd
eenvoudig of zelfs mogelijk om de verschillende typen goed te onderscheiden. Getuige ook HR 8 juli 2005,
JOR 2005/236 (Lunderstädt/de Kok II) en dan met name de conclusie van A-G Huydecoper. Daarnaast lijkt
zich een derde categorie te vormen, waarbij sprake is van misbruik of onverantwoord gebruik van rechtsper-
soonlijkheid. Zie in dit verband twee recente arresten van de Hoge Raad, HR 27 februari 2009, NJ 2009, 318
(Stichting Waaldijk 8), m.nt. PvS, JOR 2009/104, m.nt. J.S. Kortmann en HR 11 september 2009, JOR
2009/309 (Van den End q.q./Comsys), m.nt. Spinath.

374 Deze twee vormen van onrechtmatige daad worden in de literatuur veelal samengebracht onder de noemer
‘doorbraak van aansprakelijkheid’. Zie terecht kritisch over deze terminologie J. Barneveld, ‘Flexibele regels
inzake uitkeringen’, WPNR 2009/6809, p. 693-701. Barneveld schrijft het volgende: ‘Het is mijns inziens ech-
ter onjuist en verwarrend om de hiervoor aangeduide tweede categorie (de ongeoorloofde vermogensonttrek-
kingen) als een vorm van indirecte doorbraak aan te merken. Het verwijt aan de aandeelhouder is hier niet dat
hij had moeten voorkomen dat na een bepaalde peildatum nog vorderingen op de vennootschap ontstonden. De
aandeelhouder wordt verweten vermogen aan de vennootschap te hebben onttrokken op een moment waarop
haar financiële positie dit niet toeliet. De in faillissement achtergestelde positie van de aandeelhouder werpt
haar schaduw vooruit en derhalve dient de aandeelhouder zich onder bepaalde omstandigheden te onthouden
van onttrekking. Indien hij onder deze omstandigheden toch heeft besloten over te gaan tot een vermogensont-
trekking, dan kan hij worden aangesproken om hetgeen hij ongeoorloofd heeft onttrokken aan de vennootschap
te restitueren. Indirecte doorbaak, oftewel aansprakelijkheid voor de vorderingen van de crediteuren op de ven-
nootschap, is hier (in beginsel) helemaal niet aan de orde. Het betreft hier een restitutieverplichting.’

375 Zie volgende noot.
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hanteert een ander criterium. In deze gevallen wordt het wetenschapscriterium
geformuleerd in de zin dat de derde ‘ernstig rekening had moeten houden met de
mogelijkheid van een tekort’.376 Belangrijk is te onderkennen dat het subjectieve
criterium voor aansprakelijkheid in de tweede groep van gevallen, vermogensont-
trekkingen, minder streng is (dus voor gedupeerde schuldeiser makkelijker te
bewijzen) dan in het eerste geval.377 Oftewel, aansprakelijkheid uit onrechtmatige
daad wegens het ontstaan van een faillissementsvordering vereist (onder meer) de
vervulling van het criterium van ‘weten c.q. voorzien of behoren te voorzien dat
nadeel zou worden toegebracht’, terwijl aansprakelijkheid wegens vermogensont-
trekking de vervulling van het lichtere subjectieve criterium vereist, te weten ‘ern-
stig rekening hebben te houden met de mogelijkheden van een tekort’.378

Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad valt dus te destilleren dat vereist is voor
aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad, dat degene die aangespro-
ken wordt, ten tijde van de gewraakte handeling in geval van vermogensonttrek-
kingen, ‘ernstig rekening had moeten houden met de mogelijkheid van een tekort’.
Dit element ziet in de eerste plaats op de economische vooruitzichten en de toe-
komstverwachtingen ten aanzien van de schuldenaar – latere failliet.

Hierboven is onder § 4.2.1.3 en § 4.2.1.4 ingegaan op de vraag in hoeverre onder
de pauliana ook in zekere mate vereist is dat het faillissement door partijen voor-
zien diende te worden. De conclusie was dat, behoudens zogenoemde ‘over het
graf-rechtshandelingen’, inderdaad vereist is dat in bepaalde mate het naderende
faillissement voorzien dient te worden. De Hoge Raad heeft in het arrest HR Van
Dooren q.q./ABN AMRO III379 aangegeven dat vereist is dat ten tijde van de han-
deling ‘het faillissement en een tekort daarin met een redelijke mate van waar-
schijnlijkheid waren te voorzien voor zowel de schuldenaar als degene met of
jegens wie de schuldenaar de rechtshandeling verrichtte’. Betoogd is dat hier geen
scherp, voor alle gevallen toepasbaar positief geformuleerd uniform criterium uit
kan worden afgeleid. In § 4.2.1.4 is vervolgens uiteengezet hoe dit criterium nader
ingevuld zou kunnen worden al naar gelang de aard en inhoud van de gewraakte
rechtshandeling.

376 Zie ten aanzien van deze gevallen samenvattend in deze zin Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II,
nr. 844. Zie verder ten aanzien van deze rechtspraak M.L. Lennarts, Concernaansprakelijkheid (diss.
Groningen), Deventer: Kluwer 1999. Zie ten aanzien van het belang van het arrest Sobi-Hurks II, o.a. annota-
tie van M.L. Lennarts, Ondernemingsrecht 2002, p. 109 e.v.

377 Zie Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II, nr. 844. ‘Ook hier wordt niet zoals in de categorie geval-
len van het type Osby en Albada Jelgersma, gewerkt met het criterium “weten c.q. voorzien of behoren te voor-
zien dat nadeel zou worden toegebracht”, maar met het minder strenge criterium “(ernstig) rekening houden
met de mogelijkheid van een tekort op grond van de financiële positie van de dochter.’

378 Mogelijk dient geoordeeld te worden dat inmiddels minder betekenis aan de subjectieve gesteldheid van de
moeder toekomt, dit vooral in het licht van het arrest Sobi-Hurks (II). Zie in dit kader met name Bartman, die
spreekt over een inbreng van een risico-element. S.M. Bartman en A.F.M. Dorresteijn, Van het Concern,
Deventer: Kluwer 2009, p. 291. De relativering van de vereiste wetenschap van benadeling aan de zijde van de
moedervennootschap betreft dan bovenal de toerekening van wetenschap. Uit de jurisprudentie van de Hoge
Raad kan niet worden afgeleid dat de inhoudelijke eisen die aan die wetenschap worden gesteld ook versoepeld
zouden zijn.

379 HR 22 december 2009 (Van Dooren q.q./ABN AMRO III).
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Ten aanzien van een aantal rechtshandelingen is beargumenteerd waarom een
‘sterke’ wetenschap van een naderend faillissement vereist zou zijn onder de pau-
liana.380 Dit betroffen i) arm’s length sales benadelend voor de crediteuren terwijl
de wederpartij zelf geen onmiddellijk voordeel bij de transacties heeft, ii) zeker-
heden verstrekt voor nieuw krediet en iii) herstructureringen. Ten aanzien van
deze rechtshandelingen is betoogd dat deze slechts bij wijze van uitzondering ver-
nietigd moeten kunnen worden. Betoogd is dan ook dat, voor het aannemen van
de vereiste wetenschap van benadeling, in geval van arm’s length sales en zeker-
heden verstrekt voor nieuw krediet,381 vereist is dat partijen ‘vrijwel zeker weten
dat een faillissement zal volgen’.382 Indien men deze voorzienbaarheid van het
faillissement onder de pauliana, vergelijkt met de voorzienbaarheid van het tekort
voor aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad, ziet men dat de pau-
liana in deze gevallen op z’n minst even zware subjectieve vereisten stelt als de
onrechtmatige daad. In deze gevallen zou men dan ook als uitgangspunt kunnen
nemen dat het subjectieve vereiste onder de pauliana – de wetenschap van bena-
deling met als onderdeel de voorzienbaarheid van faillissement – even zwaar is als
onder de onrechtmatige daad. De wederpartij bij deze paulianeuze handelingen
zal in de regel dan ook tevens een onrechtmatige daad jegens de gezamenlijke
schuldeisers plegen. Evenzeer wordt de pauliana in deze gevallen hoofdzakelijk
verklaard door de omstandigheid dat de wederpartij van de schuldenaar zich onbe-
hoorlijk heeft gedragen jegens de gezamenlijke schuldeisers, althans hun belangen
op onbehoorlijke wijze heeft veronachtzaamd.383

Ten aanzien van een aantal rechtshandelingen is betoogd dat geen sterke weten-
schap van een naderend faillissement vereist is. Dit betroffen i) rechtshandelingen
met een groot waardeverschil van de prestaties over en weer en ii) incongruente
voldoeningen.384 Weliswaar is vereist dat er tekenen van een naderend faillisse-
ment zijn, maar niet vereist is dat deze zo sterk zijn dat gezegd kan worden dat de
wetenschap van benadeling slechts aangenomen kan worden indien de wederpar-
tij ‘vrijwel zeker wist dat het faillissement zou volgen’. Indien men de vereiste
voorzienbaarheid van het faillissement onder de pauliana in deze gevallen verge-
lijkt met die van de onrechtmatige daad, kan men niet stellen dat de enkele weten-
schap van benadeling, met als onderdeel de voorzienbaarheid van faillissement,
even zwaar is als het subjectieve verwijt dat de wederpartij onder de onrechtmati-
ge daad gemaakt moet kunnen worden. Er kunnen zich m.i. dus gevallen voor
doen waarbij weliswaar sprake is van paulianeus handelen, maar waarbij de
wederpartij onvoldoende een subjectief verwijt gemaakt kan worden voor het oor-

380 Onder sterke wetenschap van een naderend faillissement wordt hier begrepen dat partijen ‘vrijwel zeker wis-
ten dat een faillissement zou volgen’. 

381 Zie § 4.2.1.4.2 en § 4.2.1.4.4.
382 Ten aanzien van herstructureringen is een perspectiefwisseling bepleit, waarbij een beroep op de pauliana dient

te worden afgewezen indien er reële kansen waren dat het faillissement kon worden afgewend en de handelin-
gen daar ook op gericht waren (zie § 4.2.1.4.5).

383 Zie hierover ook § 4.2.1.4.2, § 4.2.1.4.4 en § 4.2.1.4.5.
384 Zie § 4.2.1.4.1 en § 4.2.1.4.3.
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deel dat deze ook per se een onrechtmatige daad jegens de gezamenlijke schuld-
eisers heeft gepleegd. De paulianeuze handelingen in kwestie – i) rechtshandelin-
gen met een groot waardeverschil van de prestaties over en weer en ii) incongru-
ente voldoeningen – zijn typische paulianagevallen die m.i. niet hoofdzakelijk
worden verklaard door een ‘onbehoorlijke gedraging’ van de wederpartij. In deze
gevallen is ook een sterk element van ongewenste verrijking ten koste van de
gezamenlijke schuldeisers aanwezig (verkoop tegen een te lage waarde) of een
element dat de schuldeiser ten onrechte de dans zou ontspringen en daarom weer
in de concursus betrokken wordt (de incongruente voldoeningen).

Er zijn dus paulianagevallen waarbij weliswaar geoordeeld kan worden dat de
wederpartij wetenschap van benadeling als vereist onder de pauliana heeft, maar
deze niet per se een onrechtmatige daad heeft gepleegd. Dit zal zich met name
voordoen bij die gevallen waarbij weliswaar bekendheid met tekenen van een
naderend faillissement vereist is, maar deze tekenen niet sterk hoeven te zijn, in
de zin dat de wederpartij vrijwel zeker moet zijn geweest dat het faillissement van
de schuldenaar zou volgen. Dit zal het geval zijn bij rechtshandelingen met een
groot waardeverschil en bij incongruente voldoeningen. Hiermee is een derde
grond gegeven om aan te nemen dat de pauliana geen lex specialis van de onrecht-
matige daad is.

4.4.1.2.4 ‘Controle’ onder de onrechtmatige daad en onder de pauliana
Wanneer gesproken wordt over aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad jegens
schuldeisers, spelen in de regel twee factoren een hoofdrol: wetenschap van bena-
deling en controle over de schuldenaar. In de vorige paragraaf is reeds betoogd dat
gevallen mogelijk zijn waarbij de wederpartij weliswaar paulianeus heeft gehan-
deld, maar niet tevens een onrechtmatige daad heeft gepleegd omdat de weten-
schap van benadeling onder de pauliana niet sterk hoeft te zijn. Dit beeld wordt
nog versterkt indien men bedenkt dat de wederpartij bij de paulianeuze handeling
ook regelmatig niet een speciale hoedanigheid gerelateerd aan de schuldenaar
heeft.

Vooral bij incongruente voldoeningen is de wederpartij veelal eenvoudigweg een
vasthoudende schuldeiser die aandringt op een wijze van voldoening en deze ver-
volgens op incongruente wijze krijgt. Bij de jurisprudentie ten aanzien van
onrechtmatig handelen jegens derden, omdat deze derden onvoldoende verhaal
vinden, ligt dat vaak anders. Hier ziet men juist dat vaak het handelen van een
moedermaatschappij wordt getoetst.385 De aangesproken partij voldoet daarom in

385 De rechtspraak ten aanzien van zowel de eerste gevallen van gewekte schijn van kredietwaardigheid (zie hier-
voor de reeks arresten HR 28 juni 1957, NJ 1957, 514 (Erba), HR 25 september 1981, NJ 1982, 443 (Osby),
HR 19 februari 1988, NJ 1988, 487 (Alberda Jelgersma), HR 18 november 1994, NJ 1995, 170
(NBM/Securicor)en HR 21 december 2001, JOR 2002/38, NJ 2005, 96 (Sobi-Hurks II) als de tweede gevallen
van ongeoorloofde vermogensonttrekkingen (zie hiervoor de reeks arresten HR 9 mei 1986, NJ 1986, 792
(Keulen/BLG), HR 8 november 1991, NJ 1992, 174 (Nimox), HR 3 november 1995, NJ 1996, 215 (Roco/Staat),
HR 12 juni 1998, NJ 1998, 727 (Coral/Stalt) en HR 8 juli 2005, JOR 2005/236 (Lunderstädt/de Kok II)), ziet
veelal op de vraag naar onrechtmatig handelen van een moedermaatschappij. In beide gevallen wordt voor aan-
sprakelijkheid een zekere wetenschap van benadeling geëist.
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de gevallen waarin aansprakelijkheid wordt aangenomen in de regel niet alleen
aan het criterium dat deze ‘ernstig rekening heeft moeten houden met de moge-
lijkheden van een tekort’, maar heeft veelal tevens een nauwe band met de schul-
denaar, vaak zelfs de hoedanigheid van moedermaatschappij.386

Volgens Bartman is weliswaar, in de sterk casuïstische rechtspraak van de Hoge
Raad, een accentverschuiving waar te nemen waarbij de moedermaatschappij in
toenemende mate wordt aangesproken op haar nalaten, zodat de beleidsbemoei-
enis meer naar de achtergrond lijkt te verdwijnen.387 De bemoeienis is nog niet
verdwenen als constituerend element van de onrechtmatigheid. Bij de aansprake-
lijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad bij schuldeisersbenadeling, lijkt dus de
onrechtmatigheid gevonden te worden in het samenstel van de factoren i) hoeda-
nigheid van de aangesproken partij, ii) de wetenschap dat schuldeisers benadeeld
zouden worden en iii) de mate waarin de aangesproken partij zich bemoeid heeft
met het beleid van de latere failliet. De hoedanigheid van de aangesproken derde
speelt daarbij een belangrijke rol bij de invulling van de onrechtmatigheid, waar-
bij deze hoedanigheid ook nog aan gewicht lijkt te winnen. Gezien de betrokken-
heid bij en vooral de macht over de schuldenaar van deze aandeelhouder, kan deze
wetenschap niet los gezien worden van de machtspositie en het gebruik daarvan
in concreto.

De norm van de pauliana dient bovenal gevonden te worden in de subjectieve ver-
eisten. Het onrechtmatigedaadsrecht ten aanzien van schuldeisersbenadeling mixt
deze subjectieve elementen met zeggenschap over de schuldenaar. Een dergelijk
extra element is in de pauliana veelal afwezig. In die zin worden onder omstan-
digheden minder zware eisen gesteld aan het inroepen van de pauliana dan aan het
inroepen van aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad.

Het relatief grote belang bij de onrechtmatige daad van de hoedanigheid van de
aangesproken partij en de controle die deze over de failliete schuldenaar heeft uit-
geoefend, vormt een vierde grond om te oordelen dat de actio pauliana, ten aan-
zien van onverplichte rechtshandelingen anders dan om niet, geen lex specialis
van de onrechtmatige daad vormt.

386 In HR Keulen/BLG liet een publiekrechtelijk lichaam (Bouwfonds voor Limburgse Gemeenten), dat een vor-
dering had op een stichting waarmee het ‘een grote mate van verwevenheid had’, zich die vordering door de
stichting volledig voldoen. De vordering tegen BLG werd overigens afgewezen. In HR Rocco/Staat was de
derde aangesprokene (Rocco) een nieuwe rechtspersoon waarin alle activiteiten van de failliet waren onderge-
bracht met het kennelijke doel om mogelijke aanspraken van derden, zoals hier de Staat, te ontlopen. In HR
Coral/Stalt was de derde aangesprokene (Stalt), de moedervennootschap van de gefailleerde. En in HR
Lunderstädt/de Kok II was de derde aangesprokene (De Kok) bestuurder van HYS en was Familie de Kok
Beheer B.V de aandeelhouder van HYS. De vordering tegen De Kok werd overigens afgewezen.

387 Bartman, Van het Concern, p. 276.
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4.4.1.2.5 Onrechtmatige daad verwijt beperkt effectiviteit pauliana
In discussies over de interpretatie van artikel 42 Fw wordt onvoldoende onderkend
dat subjectieve verwijten van onrechtmatig en laakbaar handelen de effectiviteit
van de pauliana ernstig schaden. Ten aanzien van de positie van de wederpartij kan
hier gewezen worden op hetgeen de commissie Cork overwoog ten aanzien van
dergelijke effecten. Bij het citaat dient bedacht te worden dat het Engelse recht ter-
zake geen eisen stelt of stelde aan de subjectieve gesteldheid van de wederpartij:

‘In our view the word “fraudulent” in this context is inaccurate and mislead-
ing, and we are satisfied that its use has unfortunate consequences. We believe
that many creditors who have been unfairly preferred, and who would other-
wise readily agree to repay moneys paid to them shortly before the bankrupt-
cy, may be reluctant to do so when they mistakenly suppose to be a charge of
fraud against them is involved. We recommend that in future the word “fraud-
ulent” should no longer be used in this context and that it should be replaced
by the word “voidable”.’

De commissie Cork komt dus tot de conclusie dat zelfs de onjuiste gedachte dat
frauduleus moet zijn gehandeld voor het kunnen aantasten van een preference,
reeds een reden zal vormen voor de wederpartij om zich te verdedigen en dat ter-
wijl de ontvanger van de prestatie naar Engelse recht zelf geen verwijt wordt
gemaakt.

Zodra men de faillissementspauliana als een lex specialis van een onrechtmatige
daad gaat beschouwen, verwijt men, door een beroep op de pauliana te doen, dat
de wederpartij zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de gezamenlijke schuld-
eisers. In deze benadering zit een element van kwade trouw en een beroep op de
pauliana heeft daarmee een diffamerend karakter. Deze benadering is onnodig
conflictueus en zet verhoudingen onnodig op scherp. Licht kan de juridische strijd
om een door de schuldenaar geleverde prestatie ongedaan te maken, ontvlammen
in een strijd in rechte ten aanzien van de morele integriteit van de wederpartij. De
schuldeisers zullen er echter meer baat bij hebben dat de wederpartij de ontvan-
gen prestatie aan de curator afstaat, dan dat de curator en wederpartij in een pro-
cedure verwikkeld raken waarin voor de wederpartij de inzet mede diens reputa-
tie is.

Ook heeft de benadering waarin men het verrichten van een paulianeuze hande-
ling als een onrechtmatige daad ziet, repercussies voor de posities van derden. De
vraag komt namelijk ook op in hoeverre derden die betrokken zijn bij een paulia-
neuze handeling zelfstandig onrechtmatig handelen. Wat bijvoorbeeld te denken
van een notaris die een transportakte of een hypotheekakte passeert en de over-
dracht van het pand of de vestiging van het hypotheekrecht later succesvol bestre-
den wordt met de actio pauliana. Is deze derde (de notaris) dan betrokken bij een
onrechtmatige daad van partijen en riskeert deze daarmee daarom reeds persoon-
lijke aansprakelijkheid? Uitgangspunt is dat de pauliana voorziet in de vernietig-
baarheid van de rechtshandeling. Ook al zou de rechtshandeling vernietigbaar
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zijn, dan is daarmee geenszins gezegd dat schuldenaar en wederpartij een onrecht-
matige daad hebben gepleegd. Dit geldt a fortiori ten aanzien van derden die bij
de rechtshandeling betrokken zijn geweest, ook al kende deze derde alle achter-
gronden van de transactie. Voor onjuist en onwenselijk houd ik dan ook de rede-
nering van Van Boom, die ervan lijkt uit te gaan dat ook betrokken partijen aan-
sprakelijk zullen zijn op grond van onrechtmatige daad indien zij wetenschap van
benadeling in de zin van artikel 42 Fw zouden hebben. Van Boom schrijft:

‘Bijzonder is dat in de loop der tijd buiten de Faillissementswet om, het leer-
stuk van de onrechtmatige daad een belangrijke aanvulling is gaan geven op –
sommigen zullen met recht zeggen: verbetering van – de faillissementspaulia-
na. De norm die artikel 6:162 BW in abstracto geeft, is: gij zult in het zicht van
naderend faillissement geen medewerking verlenen aan transacties waarvan u
weet of behoort te weten dat deze benadeling van een of meer crediteuren zal
kunnen opleveren. Zo uitgekristalliseerd is die norm overigens in werkelijkheid
niet, maar ik denk dat de verzameling rechtspraak terzake van artikel 6:162
BW en faillissementspauliana in essentie wel neerkomt op deze algemene
norm.’388

De norm door Van Boom geformuleerd is veel te ruim. De norm is namelijk reeds
aanzienlijk ruimer dan thans besloten in de pauliana. Van Boom spreekt immers
van ‘weet of behoort te weten dat deze benadeling van een of meer crediteuren zal
kunnen opleveren’. Voor het aannemen van de wetenschap van benadeling in de
zin van artikel 42 Fw is volgens vaste jurisprudentie een ‘kans op benadeling’ niet
voldoende.389 Van Boom betoogt dus impliciet dat derden eerder aansprakelijk zijn
op grond van onrechtmatige daad, dan dat de curator zal slagen om de wetenschap
van benadeling in de zin van artikel 42 Fw aan te tonen aan de zijde van de betrok-
ken partijen zelf. De norm als geformuleerd door Van Boom past daarmee niet.
Echter, ook indien de ingeschakelde derde (notaris of bank) handelde met dezelf-
de kennis als de schuldenaar en diens wederpartij, dan is deze wetenschap aan de
zijde van de derde nog niet voldoende om dan ook een onrechtmatige daad en aan-
sprakelijkheid van de derde jegens de schuldeisers aan te nemen, ook al zou in
rechte komen vast te staan dat de curator terecht een beroep op artikel 42 Fw ten
aanzien van de transactie heeft gedaan. In het huidige economische verkeer kan
men veelal slechts handelen door het inschakelen van derden. Deze derden zijn
niet op dezelfde wijze verantwoordelijk voor handelingen als de partijen zelf. Het
verwijt dat contractspartijen paulianeus hebben gehandeld kan daarmee niet ver-
taald worden in een onrechtmatige daad van betrokken derden. De sanctie is ook
geheel anders. Bij de pauliana wordt een handeling teruggedraaid. Veelal zal de
ontvanger de prestatie of de waarde daarvan nog in zijn vermogen hebben. De der-

388 Van Boom, Een juridisch advies over paulianeus handelen, p. 732.
389 Zie HR 1 oktober 1993, NJ 1994, 257 (Ontvanger/Pelicaan) en HR 17 november 2000 (Bakker q.q./Katko), NJ

2001, 272. Zie hierover § 4.2.1.3.
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den zijn slechts betaald voor hun diensten en hebben niet zelf de prestatie ontvan-
gen. Omdat de gevolgen voor de derden vrijwel altijd aanzienlijk ingrijpender zijn
dan voor de betrokken partijen, past hier een norm die minder snel tot aansprake-
lijkheid leidt. In die zin verdient het aanbeveling om aansprakelijkheid van betrok-
kenen op grond van onrechtmatige daad en de vraag of de handeling vernietigbaar
is op grond van de pauliana duidelijk van elkaar te scheiden.

De gedachte om de actio pauliana als een lex specialis van de onrechtmatige daad
te zien is mogelijk verleidelijk. Men kan eenvoudig denken dat hiermee de belan-
gen van de schuldeisers gediend zijn. Immers, ook al zou de benadeling van de
schuldeisers niet geheel ongedaan gemaakt kunnen worden door vernietiging van
de rechtshandeling, de curator kan nog een vordering instellen op grond van
onrechtmatige daad tegen de contractspartij en mogelijk ook tegen derden. Het
resultaat is echter dat men, mogelijk met de beste bedoelingen en gericht op de
belangen van de gedupeerde schuldeisers, ongemerkt een extra vereiste stelt, dat
ook nog eens tot geheel nieuwe conflicten aanleiding geeft, waarmee de effectivi-
teit van de faillissementspauliana wordt beperkt.

4.4.1.2.6 Regeren over het graf: niet per se onrechtmatig, wel paulianeus
Hierboven in § 4.2.1.4.6 is reeds uiteengezet dat ‘over het graf-rechtshandelingen’
een aparte categorie vormen binnen de pauliana. Het betreft hier rechtshandelin-
gen door de schuldenaar verricht, die slechts beogen te werken in geval van insol-
ventie van de schuldenaar. Hiermee beoogt de schuldenaar dan ook niet zozeer
zijn eigen positie vorm te geven, maar bovenal de verhouding van zijn wederpar-
tij tot zijn schuldeisers. Betoogd is dat ten aanzien van deze benadelende rechts-
handelingen niet de regel behoort te gelden dat partijen bekend waren met teke-
nen van een naderend faillissement. De inhoud van dergelijke rechtshandelingen
heeft per se als gebrekkig te gelden. Daarom is vernietigbaarheid als sanctie
gepaster dan schadevergoeding uit hoofde van onrechtmatige daad. 

Het relevante toetsingskader ten aanzien van inherent nadelige rechtshandelingen
van de schuldenaar zal dan de pauliana zijn en blijven. De onrechtmatige daad
verliest dan geenszins haar werking. Voor aansprakelijkheid uit onrechtmatige
daad blijft wel vereist, volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad, de vervul-
ling van het criterium ‘weten c.q. voorzien of behoren te voorzien dat nadeel zou
worden toegebracht’ voor aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad wegens het
ontstaan van een faillissementsvordering en de vervulling van het criterium ‘ern-
stig rekening hebben te houden met de mogelijkheden van een tekort’ voor aan-
sprakelijkheid uit onrechtmatige daad wegens ongeoorloofde vermogensonttrek-
kingen.390 Het werkingsgebied van de pauliana komt daarmee ten dele (verder)
buiten dat van de onrechtmatige daad te liggen. Hiermee is een zesde grond gege-
ven om te oordelen dat de actio pauliana geen lex specialis van de onrechtmatige
daad vormt.

390 Zie over deze normen en hun onderlinge verhouding § 4.4.1.2.3.

Hoofdstuk 4 347



4.4.1.2.7 Rechtsvergelijkend
Tot slot kan nog een rechtsvergelijkend argument genoemd worden tegen het aan-
nemen van een lex specialis verhouding van de pauliana tot de onrechtmatige
daad. Het Nederlandse recht zou uit de pas lopen met het Duitse en het Engelse
recht waar de pauliana niet als een lex specialis van de onrechtmatige daad wordt
gezien.391

4.4.1.3 Rechtspraak over samenloop tussen onrechtmatige daad en 
pauliana

Zoals reeds is opgemerkt, heeft de Hoge Raad zich nog niet uitgelaten over de
vraag of de norm als opgenomen in de pauliana dezelfde is als de norm van de
onrechtmatige daad. Wel heeft de Hoge Raad enige vragen ten aanzien van de
samenloop tussen onrechtmatige daad en de pauliana beantwoord.

Het is vaste rechtspraak dat de mogelijkheid om de pauliana in te roepen, geens-
zins de mogelijkheid uitsluit om een vordering op basis van onrechtmatige daad
in te stellen. In het Erba-arrest oordeelde de Hoge Raad als volgt:

‘Daar geen grond bestaat om aan te nemen, dat wanneer iemand bij het ver-
richten van een tweezijdige, een derde schadende, rechtshandeling zodanig
heeft gehandeld dat art. 1401 BW voor toepassing in aanmerking komt, de
benadeelde niet op grond van dat artikel schadevergoeding zou mogen vorde-
ren omdat hij ook de nietigheid van de handeling zou kunnen inroepen inge-
volge art. 1377 BW (voorloper van art. 3:45 BW, RdW).’392

De regel ten aanzien van wat rechtens is wanneer zowel de pauliana zich voordoet
als sprake is van een onrechtmatige daad, zegt nog niets over de vraag wanneer
deze samenloop zich voordoet. In dat kader is het arrest Van Dooren q.q./ABN
AMRO (I) van belang. In dit arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat slechts in
uitzonderingsgevallen sprake kan zijn van een onrechtmatige daad, indien vast-
staat dat geen sprake is van een paulianeuze rechtshandeling.393 In Van Dooren
q.q./ABN AMRO (I) oordeelde de Hoge Raad als volgt: 

‘Het Hof heeft niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door als uit-
gangspunt te nemen dat alsdan slechts bijzondere omstandigheden de hypo-
theekvestiging onrechtmatig zouden kunnen doen zijn. In de bedoelde artike-
len (art. 42 en 47 Fw, RdW) liggen immers – naar het Hof terecht tot uit-

391 Zie hoofdstuk 2 (§ 2.4.1 en hoofdstuk 3 (§ 3.4.1)).
392 HR 28 juni 1957, NJ 1957, 514 (Erba).
393 De Hoge Raad bouwt hierbij voort op het arrest Ontvanger/Gerritse II (HR 24 februari 1995, NJ 1996, 472).

Het betrof hier echter een zeer specifiek geval waarin de vraag centraal stond of de curator paulianeus en sub-
sidiair onrechtmatig had gehandeld. Hierin overwoog de Hoge Raad: ‘Waar toepassing van art. 1377 op han-
delingen van de curator als schuldenaar in de zin van dat artikel is uitgesloten, kan op dezelfde handelingen
evenmin een aansprakelijkheid van de boedel wegens onrechtmatige daad van de curator worden gegrond.’ Zie
hierover uitgebreid N.E.D. Faber, ‘Paulianeus en/of onrechtmatig handelen van de curator?’, TvI 1995, p. 57-
64 die een beperkte strekking aan de overweging van de Hoge Raad toekende.
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gangspunt heeft genomen – mede regels besloten ten aanzien van hetgeen in
de periode voor het faillissement tussen de aanstaande gefailleerde en zijn
schuldeisers geoorloofd is.’394

Waar het om zal gaan is dat andere omstandigheden buiten de verrichte rechts-
handeling sec een rol spelen. Het kan dan gaan om de relatie van partijen of de
wijze waarop de wederpartij de schuldenaar tot betaling heeft bewogen. Voor
zover verder niets anders gesteld is dan dat een benadelende rechtshandeling heeft
plaatsgevonden, zal er in principe geen ruimte zijn voor het oordeel dat de weder-
partij aansprakelijk is op grond van onrechtmatige daad.

Het arrest dient echter kritisch benaderd te worden en verdient m.i. geen bijval. In
een procedure zullen veelal de feiten die van belang zijn voor een onrechtmatige
daad, met name de zeggenschap over of invloed op de schuldenaar, ook worden
aangevoerd ter adstructie van een beroep op de pauliana om de wetenschap van
benadeling dan wel het gestelde overleg in te vullen. In dat licht zal een rechter,
indien hij een beroep op de pauliana afwijst, toch separaat moeten onderzoeken of
een vordering op basis van onrechtmatige daad wel of niet voor toewijzing in aan-
merking komt. Anders zou men een curator welhaast dwingen om bij het gelijk-
tijdig instellen van een vordering op basis van de pauliana en de onrechtmatige
daad zijn kruit nog enigszins droog te houden voor een vordering gebaseerd op
onrechtmatige daad. Advocaat-generaal Strikwerda concludeerde dan ook:

‘Nu de faillissementspauliana een vordering uit onrechtmatige daad niet uit-
sluit, had het Hof, na tot het oordeel te zijn gekomen dat de primaire vordering
niet kan worden toegewezen, behoren te onderzoeken of de door de curator
gestelde feiten een vordering uit onrechtmatige daad kunnen dragen.’395

Het arrest Van Dooren q.q./ABN AMRO (I) daarentegen kan tot resultaat hebben
dat de werking van de onrechtmatige daad beperkt wordt door de norm van de
pauliana, met name voor zover dit de norm van artikel 47 Fw betreft ten aanzien
van de aantastbaarheid van verplichte rechtshandelingen. Dit is door de wetgever
niet beoogd en dient als een ongewenste396 inperking van de werking van de
onrechtmatige daad beschouwd te worden.

394 HR 16 juni 2000, NJ 2000, 578, JOR 2000/201 (Van Dooren q.q./ABN AMRO I).
395 Conclusie A-G Strikwerda voor HR 16 juni 2000, NJ 2000, 578 (Van Dooren q.q./ABN AMRO I).
396 Zie over deze problematiek ook Ankum, De pauliana buiten faillissement in het Nederlandse recht sedert de

codificatie, p. 93. ‘Wij kunnen ons echter denken, dat in bepaalde gevallen (bijv. op grond van een vooraf-
gaande verplichting vlak voor faillissement verrichte fiduciaire overdracht) de thans geldende maatschappe-
lijke betamelijkheid verder gaat dan de norm die de wetgever van 1896 heeft gesteld. Wij achten het dan in
overeenstemming met de gedachte, dat het recht een evoluerend “open systeem” is, dat een dergelijke norm van
in de maatschappij passende zorgvuldigheid via art. 1401 wordt gesanctioneerd.’
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4.4.1.4 Sancties pauliana vs. sancties onrechtmatige daad
De vraag naar de verhouding tussen de pauliana en de onrechtmatige daad is niet
alleen van belang voor de vraag naar het werkingsgebied van beide rechtsfiguren,
maar ook voor de gevolgen verbonden aan een geslaagd beroep op de pauliana.
De rechtsgevolgen van de pauliana worden in de eerste plaats bepaald door arti-
kel 42 Fw en artikel 47 Fw in samenhang met artikel 51 Fw.397 Artikel 42 Fw en
artikel 47 Fw bepalen dat de sanctie van een geslaagd beroep op de pauliana ver-
nietigbaarheid van de benadelende rechtshandeling is. Voor zover de benadelende
rechtshandeling de titel van overdracht van een goed vormde, kan deze overdracht
dan ook niet tegen de boedel worden ingeroepen. De vraag is in hoeverre een cura-
tor de mogelijkheid heeft om op grond van de pauliana schadevergoeding te vor-
deren boven of in plaats van vernietiging.

Het moet ervoor gehouden worden dat de curator de pauliana niet kan inroepen,
indien de wederpartij aanbiedt de benadeling op te heffen door het betalen van een
geldbedrag. Een van de voorwaarden voor het instellen van de pauliana is de bena-
deling van schuldeisers. Indien deze benadeling niet meer aanwezig is, is er ook
geen grond om de rechtshandeling te vernietigen.398

De curator zal vaak de voorkeur geven aan het ontvangen van een geldbedrag in
plaats van de vervreemde goederen terug te ontvangen.399 De curator moet echter
een keuzebevoegdheid tussen vernietiging en afgifte enerzijds en schadevergoe-
ding anderzijds onder de pauliana worden ontzegd.400 De pauliana is een vernieti-
gingsgrond401 en geen actie tot schadevergoeding.402 Hoewel benadeling van de
schuldeisers volgens de wet een voorwaarde is voor het instellen van de pauliana,
brengen de paulianabepalingen niet met zich dat de curator ook een geldbedrag
ten belope van dat nadeel zou kunnen vorderen. Indien de curator de pauliana
instelt tegen een rechtshandeling op basis waarvan goederen het vermogen van de

397 Zie meer algemeen over de gevolgen van een geslaagd beroep op de pauliana, Faber, Verrekening, 352-370,
Wessels, Gevolgen van faillietverklaring (2), p. 145-167 en B. Wessels, ‘Rechtsgevolgen van de vernietiging
op grond van faillissementspauliana’, WPNR 2003/6535, p. 415-421.

398 Zie overeenkomstig J.J. van Hees, ‘Enkele pauliana-perikelen’, in: Onderneming en 5 jaar nieuw burgerlijk
Recht, Deventer: Kluwer 1997, p. 575, Van Koppen, a.w., p. 184 en Faber, a.w., p. 363. Zie anders S.C.J.J.
Kortmann, ‘Schenking en pauliana’, WPNR 1995, p. 443.

399 Zie G. van Dijck, ‘Empirisch onderzoek naar problemen bij de toepassing van de faillissementspauliana’, TvI
2006, 26.

400 Faber, Verrekening, p. 365 en 366, geeft aan dat het recht terzake niet duidelijk is. Een aantal schrijvers is ech-
ter een andere mening toegedaan en lagere rechtspraak laat de curator ook wel eens de keuze, zie Hof Den Haag
1 februari 2005, JOR 2005/197. 

401 Zie in deze zin Faber, Verrekening, p. 366: ‘Het uitgangspunt blijft dat een beroep op de actio pauliana leidt
tot vernietiging van de bestreden rechtshandeling.’ Zie anders Rb. Dordrecht 3 januari 2001, JOR 2001/163.
Zie eveneens anders Hof Den Haag 1 februari 2005 (JOR 2005/197).

402 Verhelderend ten aanzien van de verhouding van de onrechtmatige daad tot de pauliana is het volgende citaat
van Van Oven: ‘De wetgever wilde in ons 1401 de uitgedijde actio legis Aquiliae neerleggen, in art. 1377 (de
voorloper van art. 3:45 BW, RdW) de actio pauliana, de eerste een delictsactie, rechtgevend op vergoeding in
geld, de tweede geen delictsactie, maar een tot nietigverklaring van handelingen, en die daarom ook niet ach-
ter 1401 werd geplaatst, maar, bij gebreke van een algemeen deel, bij ‘het gevolg van overeenkomsten.’ Ze was
nimmer als lex specialis bedoeld en derogeert dus niet aan 1401.’ J.C. van Oven, ‘Lex specilalis derogat legi
generali’, NJB 1961, p. 136.
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schuldenaar hebben verlaten, kan hij niet op grond van de pauliana een geldbedrag
vorderen indien de goederen nog onder de wederpartij aanwezig zijn.403 De cura-
tor zal een separate vordering uit onrechtmatige daad dienen in te stellen.404

Hetzelfde geldt indien de vernietiging van de overeenkomst de benadeling niet
geheel ongedaan zou maken en de curator ook deze verdere benadeling ongedaan
wenst te maken.405

Het bestaan van deze gevallen waarin de curator de voorkeur geeft aan betaling
van een geldsom en de wederpartij liever ziet dat de rechtshandeling wordt ver-
nietigd, bevestigt het beeld dat vernietiging van rechtshandelingen onder omstan-
digheden een minder ingrijpende sanctie is dan het aannemen van aansprakelijk-
heid op grond van onrechtmatige daad. Ten onrechte ziet A. van Hees dan ook in
de zwaarte van de sanctie van de pauliana, vernietiging, een argument om de actio
pauliana als een lex specialis van de onrechtmatige te presenteren. Het argument
van Van Hees, aangevoerd in 1998, wordt geheel weergegeven omdat de gedach-
te dat de pauliana een ‘botte bijl’ zou zijn en de onrechtmatige daad daarentegen
een precisie-instrument, in Nederland (anders dan in Engeland en Duitsland) ten
onrechte breed gedragen lijkt te worden. Het ondersteunende argument dat de
sanctie van de pauliana in de regel zwaarder is dan die onder de onrechtmatige
daad is daarbij onjuist:

‘Het bijzondere van de Pauliana is echter dat daarmee de rechtshandeling
waar het om gaat kan worden vernietigd. Bij de onrechtmatige daad of de actie
uit ongerechtvaardigde verrijking is dat niet mogelijk. Het voordeel van de
vernietiging van een rechtshandeling boven het instellen van een vordering tot
schadevergoeding uit onrechtmatige daad of ongerechtvaardigde verrijking, is
het goederenrechtelijk effect dat een dergelijke vernietiging kan hebben. Vormt
de vernietigde rechtshandeling immers een titel tot overdracht van een vermo-
gensrecht of voor de vestiging van een beperkt recht daarop, dan impliceert de
nietigheid van die titel als gevolg van het in ons recht geldende causale stelsel
de ongeldigheid van deze overdracht of vestiging. Een ander verschil is dat bij
de Pauliana, anders dan bij de acties uit onrechtmatige daad (artikel 6:162
BW) en ongerechtvaardigde verrijking (artikel 6:212 BW) eigen schuld aan de
zijde van de gelaedeerde (de benadeelde schuldeiser(s)) (artikel 6:101 BW) in
beginsel geen enkele rol speelt. De vernietigbaarheid en de uitsluiting van
eigen-schuld-verweer maken de Pauliana tot een aanmerkelijk minder verfijnd
instrument dan de acties uit onrechtmatige daad en ongerechtvaardigde ver-
rijking. De Pauliana zou kunnen worden geduid als de botte bijl van de cura-
tor.

403 Indien de goederen niet meer in het vermogen van de wederpartij aanwezig zijn, zal de wederpartij weliswaar
veroordeeld worden tot het betalen van een geldbedrag. Dit is echter geen schadevergoeding uit hoofde van
onrechtmatige daad, maar een vordering uit onverschuldigde betaling.

404 Anders B. Wessels, ‘Rechtsgevolgen van de vernietiging op grond van faillissementspauliana’, WPNR
2003/6535.

405 Zie voor gevallen waarbij de schade niet ongedaan wordt gemaakt door het vernietigen van de rechtshandeling,
Koppen, Actio Pauliana en onrechtmatige daadvordering, p. 194 e.v.
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De ingrijpende gevolgen van de Pauliana maken dat een terughoudende toe-
passing daarvan in de rede ligt. In de regel worden de eisen waaraan voldaan
moet zijn voordat een beroep op de Pauliana kan worden gedaan dan ook strikt
geïnterpreteerd. Is niet aan de (streng te hanteren) eisen van de Pauliana vol-
daan, dan betekent dat overigens niet dat de curator met lege handen staat. De
handeling waarom het gaat kan zich nog kwalificeren als een onrechtmatige
daad of een ongerechtvaardigde verrijking van degene met wie de schuldenaar
handelde, en aldus tot een schadevergoedingsvordering leiden. Is wel aan de
vereisten voor een beroep op de Pauliana voldaan, dan zal de curator in de
regel in plaats daarvan en soms daarnaast kunnen kiezen voor een actie tot
schadevergoeding uit onrechtmatige daad of ongerechtvaardigde verrijking.
De Pauliana is niet meer dan een instrument om bepaalde onrechtmatige
gedragingen te bestrijden en bepaalde ongerechtvaardigde verrijkingen onge-
daan te maken.’406

In de benadering van Van Hees wordt de pauliana gereduceerd tot haar sanctie en
blijft er van de norm besloten in de pauliana naast de onrechtmatige daad niets
over. De pauliana zou dan slechts zelfstandige relevantie hebben tegen een insol-
vente wederpartij (of wanneer deze het goed weer heeft doorgeleverd). Immers
slechts in dat bijzondere geval toont zich daadwerkelijk de meerwaarde van het
goederenrechtelijk effect van de vernietiging.407 Deze benadering doet geen recht
aan de pauliana. De pauliana is een rechtsfiguur met niet alleen een eigen sanctie,
maar ook met een eigen norm. Rechtsvergelijkend kan er daarbij op gewezen wor-
den dat in het Duitse en het Engelse recht ook veel meer de norm voorop staat en
dat de vraag in hoeverre een sanctie wel of geen goederenrechtelijke werking heeft
(in het bijzondere geval dat ook de wederpartij weer failleert), daarbij nauwelijks
aandacht krijgt.

406 A. van Hees, Voorwaarden voor het instellen van de Pauliana, p. 2, 3. 
407 Ook Damsteegt-Molier komt juist op basis van de zwaarte van de sanctie tot het oordeel dat aan de pauliana

een zwaardere normschending ten grondslag zou liggen dan het geval is bij de onrechtmatige daad. Zij komt
daartoe op grond van een analyse van hoe de sanctie van de onrechtmatige daad uitwerkt in vergelijking met
de sanctie van de pauliana, indien niet alleen de schuldenaar (in haar voorbeeld B) failliet is, maar ook de
wederpartij (in haar voorbeeld C, waarbij A de benadeelde schuldeiser is). Zij schrijft het volgende
(Relativering van eigendom, p. 247): ‘Schrijvers die bepleiten dat in zeker opzicht aan het handelen van C
onder de pauliana minder strenge eisen (behoren te) worden gesteld dan onder de onrechtmatige daad, verlie-
zen mijns inziens uit het oog dat een geslaagde actio pauliana tot gevolg heeft dat A zijn vordering op B, met
uitsluiting van schuldeisers van C, op het paulianeus verkregen goed mag verhalen. De actie heeft dus verder-
gaande gevolgen dan een vordering uit hoofde van onrechtmatige daad van A jegens C. In dat laatste geval
immers zal A bij verhaal van die vordering wel moeten concurreren met schuldeisers van C. Waar een actie uit
onrechtmatige daad niet kan slagen, meen ik dat de actio pauliana ook niet zou moeten kunnen slagen.’ Het
argument komt mij veel te ver gezocht voor om enig gewicht in de schaal te leggen. De vraag aan welke nor-
men het handelen van C getoetst moet worden, wordt afhankelijk gemaakt van de vraag tot welk type aanspraak
(persoonlijk of goederenrechtelijk) een normschending zou leiden indien C mocht failleren. Verder wordt ten
onrechte gesuggereerd dat normschendingen die tot goederenrechtelijke aanspraken leiden, in de regel ernsti-
ger zouden zijn dan normschendingen die tot persoonlijke aanspraken zouden leiden. Zo kan bijvoorbeeld ook
niet aangenomen worden dat een derde-verkrijger (hier C), die anders dan om niet maar niet te goeder trouw
van een beschikkingsonbevoegde (hier B) heeft verkregen, ook altijd aansprakelijk is uit hoofde van onrecht-
matige daad ten opzichte van de eigenaar (hier A). Toch kan A het goed revindiceren indien C niet beschermd
wordt op grond van artikel 3:86 BW, en zou A uit hoofde van onrechtmatige daad slechts een persoonlijke aan-
spraak hebben.
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In vergelijking met de onrechtmatige daad zou ik menen dat de onrechtmatige
daad eerder de term botte bijl verdient. De pauliana voorziet eenvoudig erin dat
een handeling van de schuldenaar wordt teruggedraaid en creëert niet meteen een
aansprakelijkheid van de wederpartij uit eigen hoofde op grond van de onrecht-
matige daad. Slechts bij de relatief zeldzame gevallen waarbij de wederpartij een
goed verkrijgt onder de marktwaarde maar nog wel zelf een prestatie levert, heeft
de pauliana het effect van een botte bijl. Dit is ongelukkig en de wetgeving ver-
dient hier dan ook aanpassing. Zie hierover uitgebreid § 4.5.2.3.2 hieronder. Dit
betreft echter slechts een beperkt aantal gevallen onder de pauliana, die ook tot
maar weinig jurisprudentie hebben geleid. Buiten deze gevallen is de pauliana
daadwerkelijk een precisie-instrument dat zich tegen bepaalde handelingen richt
en deze individueel terugdraait. Ook bij het redresseren van een opportunistische,
dubbele opstelling van aandeelhouders kan de pauliana zoals uiteen is gezet in 
§ 4.3.1 en § 4.3.2 veel meer de rol van precisie-instrument spelen dan de onrecht-
matige daad.

Ten aanzien van het ontbreken van een eigen schuld verweer kan nog opgemerkt
worden dat de Hoge Raad reeds in 1994 heeft uitgemaakt dat een derde die wordt
aangesproken door de curator in een collectieve procedure ten behoeve van de
gezamenlijke schuldeisers geen verweermiddelen kan inroepen die hem tegen een
individuele schuldeiser ten dienste zouden staan.408 In die zin bestaat hier tussen
de onrechtmatige daad en de pauliana geen verschil.

Wil de rechter een vordering tot schadevergoeding toewijzen, dan zal hij ook sepa-
raat dienen vast te stellen dat een onrechtmatige daad is gepleegd door de weder-
partij. Dit zou anders zijn indien geoordeeld zou moeten worden dat de pauliana
een lex specialis is van de onrechtmatige daad.409 Indien men aanneemt dat het
aangaan van een paulianeuze transactie ipso facto het plegen van een onrechtma-
tige daad inhoudt, dan zou een vordering tot schadevergoeding ook toegewezen
moeten worden. Aan de vereisten voor aansprakelijkheid uit hoofde van onrecht-
matige daad zou immers per definitie voldaan zijn. Zoals hierboven uiteen is
gezet, dient echter geoordeeld te worden dat de pauliana geen lex specialis is van
de onrechtmatige daad.410

408 HR 23 december 1994, NJ 1996, 628 (Notaris M/Curatoren THB II): ‘Evenmin kan worden aanvaard dat wan-
neer de curator een dergelijke vordering instelt, plaats zou zijn voor een onderzoek omtrent de individuele posi-
tie van elk der betrokken schuldeisers: vooreerst gaat het hier om verhaal van door de schuldeisers gezamen-
lijk geleden schade en voorts wettigt het collectieve belang dat is betrokken bij de hier besproken bevoegdheid
van de curator om op te treden tegen bij benadeling van de gezamenlijke crediteuren betrokken derden, te aan-
vaarden dat de derde tegenover de curator niet gebruik kan maken van alle verweren die hem wellicht tegen-
over bepaalde individuele schuldeisers ten dienste zouden hebben gestaan.’

409 Zie anders Hof Den Haag 1 februari 2005, JOR 2005/197. Ook dit geval maakt duidelijk dat de sanctie van de
pauliana aanzienlijk milder kan zijn dan een aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad.

410 Zie o.a. W.J.M. van Andel, Materieel faillissementsrecht: De Peeters/Gatzen-vordering, Deventer: Kluwer
2006.
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4.4.2 De positie bestuurder van de failliet bij paulianeuze handeling

In de vorige paragraaf (§ 4.4.1) heb ik uiteengezet waarom het mijns inziens onge-
wenst is om de actio pauliana ten aanzien van onverplichte rechtshandelingen te
zien als een lex specialis van de onrechtmatige daad voor zover het de betrokken-
heid van de wederpartij betreft. De vraag kan uiteraard opkomen in hoeverre het
aangaan van een paulianeuze rechtshandeling wel altijd een onrechtmatige daad
van de bestuurder veronderstelt. Indien de curator de bestuurder wil aanspreken
voor de benadeling van de gezamenlijke schuldeisers, dan zal hij ook tegen de
bestuurder een zogenoemde Peeters q.q./Gatzen-vordering moeten instellen.

Ook hier heeft te gelden dat een bestuurder niet per se onrechtmatig handelt zodra
komt vast te staan dat hij een paulianeuze handeling heeft verricht. De toets is of
de bestuurder een voldoende ernstig verwijt gemaakt kan worden.411 De maatstaf
van ‘een voldoende ernstig verwijt’ is ontleend aan de arresten Ontvanger/
Roelofsen412 en het eerdere arrest New Holland Belgium/Oosterhof.413

In het arrest Ontvanger/Roelofsen oordeelde de Hoge Raad in het algemeen ten
aanzien van de maatstaf voor aansprakelijkheid van de bestuurder jegens de indi-
viduele crediteuren, als volgt:

‘Het gaat in een geval als het onderhavige om benadeling van een schuldeiser
van een vennootschap door het onbetaald en onverhaalbaar blijven van diens
vordering. Ter zake van deze benadeling zal naast de aansprakelijkheid van de
vennootschap mogelijk ook, afhankelijk van de omstandigheden van het con-
crete geval, grond zijn voor aansprakelijkheid van degene die als bestuurder
(i) namens de vennootschap heeft gehandeld dan wel (ii) heeft bewerkstelligd
of toegelaten dat de vennootschap haar wettelijke of contractuele verplichtin-
gen niet nakomt. In beide gevallen mag in het algemeen alleen dan worden
aangenomen dat de bestuurder jegens de schuldeiser van de vennootschap
onrechtmatig heeft gehandeld waar hem, mede gelet op zijn verplichting tot
een behoorlijke taakuitoefening als bedoeld in art. 2:9 BW, een voldoende ern-
stig verwijt kan worden gemaakt (vgl. HR 18 februari 2000, nr. C98/208, NJ
2000, 295).’414

411 Zie in deze zin expliciet ten aanzien van de werking van artikel 47 Fw Van Andel: ‘Of het initiëren van een
(vernietigbare) betaling van een opeisbare verplichting aan de vooravond van een faillissement onrechtmatig
is, hangt af van de vraag of de bestuurder ter zake een voldoende ernstig persoonlijk verwijt kan worden
gemaakt. De beoordeling daarvan dient te geschieden op basis van de concrete omstandigheden van het geval.’
Noot Van Andel bij Rechtbank Arnhem 4 juli 2007 en 21 november 2007, JOR 2008/170. Hoewel Van Andel
de problematiek enkel bespreekt ten aanzien van de pauliana besloten in artikel 47 Fw bestaat er op dit punt
geen fundamenteel verschil tussen artikel 47 Fw en artikel 42 Fw. Zie in het algemeen over externe aanspra-
kelijkheid van bestuurders op grond van artikel 6:162 BW Y. Borrius, ‘Kroniek bestuurdersaansprakelijkheid’,
in: M. Holtzer, A.F.J.A. Leijten en D.J. Oranje (red.), Geschriften vanwege de vereniging Corporate Litigation
2008-2009, p. 90-92. Zie verder Olaerts, Vennootschappelijke beleidsbepaling in geval van financiële moei-
lijkheden; de positie van bestuurders en aandeelhouders, p. 181 tot en met 189.

412 HR 8 december 2006, NJ 2006, 659 (Ontvanger/Roelofsen).
413 HR 18 februari 2000, NJ 2000, 295 (New Holland Belgium/Oosterhof), m.nt. Maeijer.
414 HR 8 december 2006, NJ 2006, 659 (Ontvanger/Roelofsen).
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Zowel het arrest New Holland als het arrest Ontvanger/Roelofsen betreffen niet
zuivere pauliana-gevallen en ook geen vorderingen van de curator ten behoeve van
de gezamenlijke schuldeisers.415 De maatstaf als gehanteerd in deze arresten wordt
ook toegepast in lagere rechtspraak voor het beoordelen van de aansprakelijkheid
van bestuurders bij paulianeuze of pauliana-achtige handelingen.416

Bedacht dient te worden dat de bestuurder vermogensrechtelijk geheel geen partij
is bij de paulianeuze rechtshandeling. De wederpartij heeft, anders dan de bestuur-
der, vaak zelf een voordeel gehad bij de transactie.417 In die zin ligt het ook niet
voor de hand om een automatisme aan te nemen waarbij de bestuurder automa-
tisch aansprakelijk is indien hij namens de vennootschap paulianeus heeft gehan-
deld. Separaat zal bezien moeten worden of de bestuurder een voldoende ernstig
verwijt treft. Deze lijn waarbij de pauliana ziet op de rechtsverhouding tussen
schuldenaar en wederpartij, en niet automatisch tot aansprakelijkheid van bestuur-
ders leidt, wordt ook in het Duitse418 en het Engelse recht419 gevolgd.

4.5 Conclusies en aanbevelingen Nederland

In het inleidende hoofdstuk is een onderverdeling gemaakt naar drie vormen van
benadeling van schuldeisers, namelijk benadeling door i) inbreuken op de integri-
teit van het verhaalsvermogen, ii) doorbreking van de paritas creditorum en iii)
inbreuken op de uitgangspunten van de financiering van kapitaalvennootschap-
pen. In deze concluderende paragraaf wordt per vorm van benadeling bezien in

415 In de New Holland-zaak, had New Holland Belgium (NHB) drie tractors geleverd aan Driespan. Driespan ver-
kocht de tractors door aan derden zonder NHB te betalen. Na het faillissement van Driespan sprak NHB de
bestuurder van Driespan in persoon aan op grond van onrechtmatige daad omdat de bestuurder de wanpresta-
tie jegens NHB bewust zou hebben uitgelokt of bevorderd en zich schuldig zou hebben gemaakt aan verduis-
tering. In Ontvanger/Roelofsen stelde het cassatiemiddel de vraag aan de orde in hoeverre ‘het herhaaldelijk en
opzettelijk doen bewerkstelligen door een bestuurder van een aantal b.v.’s van “het slepen met omzetten” door
de fiscale eenheid als een onrechtmatige gedraging van de bestuurder (in privé) jegens de Ontvanger kan wor-
den aangemerkt.’ Zie conclusie A-G Timmerman.

416 Zie bijvoorbeeld Rechtbank Rotterdam 3 december 2008, JOR 2009/67, m.nt. Borrius bij het toetsen van de
aansprakelijkheid van bestuurders bij een sterfhuisconstructie. Zie voor een geval van persoonlijke aansprake-
lijkheid van een bestuurder voor het te niet te goeder trouw creëren van een verrekeningsmogelijkheid, Hof Den
Bosch 9 december 2008, LJN BH8220, waarin het hof ook de toets van een ‘ernstig verwijt’ hanteert voor het
beoordelen van de vordering van de curator jegens o.a. de bestuurder op grond van artikel 6:162 BW.

417 Gispen (G.H. Gispen, ‘De onrechtmatige daadvordering als complement van de actio Pauliana’, in: L.
Timmerman (red.), Vragen rond de faillissementspauliana, Deventer: Kluwer 1998, p. 41) merkt hier het vol-
gende over op: ‘Zolang de actio Pauliana ten dienste staat aan de crediteur of aan de curator, lijdt de credi-
teur c.q. de curator mijns inziens geen schade als bedoeld in artikel 6:162 BW. Immers tot zijn vermogen
behoort de vordering op het verhaalsvermogen, waartoe door de actio Pauliana ook vermogensbestanddelen
van of aanspraken op derden behoren. (…) Indien aan de curator of aan de schuldeiser de actio Pauliana ten
dienste staat, maar hij deze niet instelt, is dat mijns inziens een omstandigheid die voor zijn risico moet blij-
ven; in dat geval kan niet gezegd worden dat de schade is veroorzaakt door de aantasting van het verhaals-
vermogen. De schade is dan het gevolg van het feit dat de curator of de schuldeiser niet een verhaalsrecht heb-
ben uitgeoefend.’ De stelling van Gispen lijkt me in haar algemeenheid te ver gaan. Wel zal er onder omstan-
digheden rekening gehouden moeten worden met de vraag waarom de curator de bestuurder aanspreekt en niet
de wederpartij van een benadelende transactie.

418 Zie hoofdstuk 2 (§ 2.4.2).
419 Zie hoofdstuk 3 (§ 3.4.2).
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hoeverre het Nederlandse recht objectieve dan wel subjectieve criteria hanteert en
in hoeverre hier knelpunten te identificeren zijn (§ 4.5.2 tot en met § 4.5.4). Eerst
wordt echter nog bezien in hoeverre het Nederlandse recht een helder onderscheid
maakt tussen handelingen die een inbreuk maken op de integriteit van het ver-
haalsvermogen enerzijds en handelingen die de paritas creditorum doorbreken
anderzijds (§ 4.5.1). 

Voor zover geconcludeerd wordt dat knelpunten bestaan, worden aanbevelingen
gedaan. Dit leidt tot een dertiental doorlopend genummerde aanbevelingen voor
het Nederlandse recht. Deze aanbevelingen putten mede uit inzichten ontleend aan
het Duitse en het Engelse recht, het hoofdstuk Rechtsvergelijking en Conclusies
(hoofdstuk 5) en de nadere invulling van de European Principles of Insolvency
Law (Appendix). Omdat de aanbevelingen enkel gedaan worden voor het
Nederlandse recht is er echter voor gekozen deze in het onderhavige hoofdstuk op
te nemen en niet pas na de rechtsvergelijkende conclusies.

4.5.1 Onderscheid inbreuk integriteit verhaalsvermogen en doorbreking
paritas

In het inleidende hoofdstuk is uiteengezet waarom het van belang is een onder-
scheid te maken tussen de aantastbaarheid van handelingen die een inbreuk vor-
men op de integriteit van het verhaalsvermogen en handelingen die een doorbre-
king van de paritas creditorum vormen.420 Dit onderscheid is in Nederland slechts
in beperkte mate doorgevoerd. Het recht kent in artikel 42 Fw enerzijds en artikel
47 Fw anderzijds het onderscheid tussen onverplichte en verplichte rechtshande-
lingen. In opzet volgt het recht daarmee ten dele het onderscheid. Artikel 47 Fw
ziet daarbij primair op die gevallen waarin een verstoring van de paritas credito-
rum plaatsvindt. Artikel 42 Fw ziet op onverplichte rechtshandelingen, waarbij in
de eerste plaats gedacht lijkt te zijn aan rechtshandelingen die de integriteit van
het verhaalsvermogen beschermen.421 Op twee manieren wordt het onderscheid
echter in zeer vergaande mate vertroebeld.

In de eerste plaats wordt het gros van de gevallen in de jurisprudentie waarin arti-
kel 42 Fw van toepassing is, niet gevormd door gevallen waarin sprake is van een
inbreuk op de integriteit van het verhaalsvermogen, maar door handelingen die de
paritas creditorum verstoren. Artikel 42 Fw ziet in de praktijk bovenal op de be-
taling van niet opeisbare schulden, het onverplicht verstrekken van zekerheden en
gevallen van inbetalinggeving.422 Dit zijn gevallen waarin de wederpartij reeds een
vordering heeft en de benadeling enkel gelegen is in een doorbreking van de pari-
tas creditorum.

420 Hoofdstuk 1 (§ 1.4.2.4).
421 Artikel 42 Fw waakt onder andere tegen rechtshandelingen om niet en in artikel 43 Fw is als eerste een bewijs-

vermoeden opgenomen ten aanzien van transacties met een aanmerkelijk waardeverschil.
422 Zie Wessels, Gevolgen van faillietverklaring (2), p. 42-45.

356 Nederlands recht



Hiermee wordt duidelijk dat artikel 42 Fw onverplichte rechtshandelingen die een
inbreuk maken op de integriteit van het verhaalsvermogen en onverplichte rechts-
handelingen die een inbreuk maken op de paritas creditorum op één hoop gooit.
Kwalijk hiervan is dat de verschillende wijzen van benadeling elk hun eigen dyna-
miek hebben die een eigen toetsingskader vergen. Artikel 42 Fw kent echter maar
één norm, namelijk de wetenschap van benadeling. Het veronachtzamen van het
verschil tussen de beide wijzen van benadeling in artikel 42 Fw wreekt zich op een
aantal manieren. Ten eerste is het een van de belangrijkste redenen waarom de
Nederlandse faillissementspauliana als een ondoorgrondelijke en onvoorspelbare
rechtsfiguur wordt ervaren. Ten tweede komt het Nederlandse recht niet tot een
breed gedragen nadere invulling van het vereiste van wetenschap van benadeling.
De nadere invulling van dit vereiste leidt tot zeer uiteenlopende interpretaties in
de literatuur.423 Nu artikel 42 Fw maar één norm kent en deze moet worden toe-
gepast op fundamenteel verschillende gevallen, mag dit eigenlijk geen verbazing
wekken. Ten derde is de inpassing van een typisch geval van de doorbreking van
de paritas creditorum, te weten het onverplicht verschaffen van zekerheden voor
een eigen schuld, moeilijk in te passen in het systeem van artikel 42 Fw. Er bestaat
geen duidelijkheid of dit een rechtshandeling om niet of anders dan om niet vormt.
De kwalificatie is van groot belang omdat bij een handeling anders dan om niet,
beide partijen wetenschap van benadeling moeten hebben gehad, en bij handelin-
gen om niet voldoende is dat de schuldenaar de vereiste wetenschap van benade-
ling heeft gehad.424 Deze discussie en de daarmee samenhangende onduidelijkheid
is symptomatisch voor een gebrekkig onderscheid tussen handelingen die een
inbreuk maken op de integriteit van het verhaalsvermogen en handelingen die
paritas creditorum doorbreken.

In de tweede plaats is de toepassing van artikel 47 Fw, dat typisch ziet op hande-
lingen die een doorbreking van de paritas creditorum vormen, ongewis. Artikel 47
Fw kent twee gronden: de wetenschap van de wederpartij van een aanhangige fail-
lissementsaanvraag en ‘samenspanning’. Doordat het Nederlandse recht geen
regel kent die het aangaan van en vrijwel onmiddellijk uitvoering geven aan een
nieuwe wederkerige overeenkomst buiten het bereik van artikel 47 Fw brengt, is
niet duidelijk hoe moet worden omgegaan met een schuldenaar die nog overeen-
komsten aangaat en vrijwel onmiddellijk uitvoert terwijl reeds een faillissements-
aanvraag aanhangig is. Hoewel op goede gronden betoogd kan worden dat in het
Nederlandse recht het aangaan en vrijwel onmiddellijk uitvoeren ervan ook nu
reeds, zonder wettelijk ingrijpen, geheel buiten het bereik van artikel 47 Fw
valt,425 volgt de rechtspraak deze route nog niet.426 Het gevolg hiervan is rechts-

423 Wessels inventariseert een zevental verschillende interpretaties die in de literatuur in omloop zijn, Wessels,
Actio Pauliana en wetenschap van benadeling: drie voorstellen tot verbetering, p. 55-78. Zie hierover § 4.2.1.3.

424 Zie hierover § 4.2.1.2.3.
425 Zie § 4.2.3.5.
426 Zie bijvoorbeeld Rechtbank Rotterdam (Rechtbank Rotterdam 17 april 2007, LJN BC9717) die de inschake-

ling van een advocaat om verweer te voeren tegen een aanhangige faillissementsaanvraag in principe als pau-
lianeus beschouwt, maar een rechtvaardigingsgrond aanneemt. Zie hierover § 4.2.3.5.
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onzekerheid die aan het reorganiserend vermogen van ondernemingen in finan-
ciële moeilijkheden in de weg kan staan.

4.5.1.1 Aanbevelingen: onderscheid tussen vormen van benadeling
Het onderscheid tussen handelingen die een inbreuk maken op de integriteit van
het vermogen van de schuldenaar en handelingen die een inbreuk maken op de
paritas creditorum is zeer slecht doorgevoerd. Dit leidt tot een onduidelijk leer-
stuk en rechtsonzekerheid. In verband hiermee kom ik tot twee aanbevelingen die
zuiver zien op het onderscheid tussen deze twee vormen van benadeling.

4.5.1.1.1 Eerste aanbeveling: regeling Bargeschäft/new value transactions
Ten eerste zou in het Nederlandse recht een equivalent van het Duitse Bargeschäft
c.q. het Engelse leerstuk van new value transactions ontwikkeld moeten wor-
den.427 Een dergelijke regeling zou moeten inhouden dat de bepaling die gericht is
op de bewaking van de paritas creditorum (thans artikel 47 Fw) niet van toepas-
sing is op het aangaan en vrijwel gelijktijdig uitvoeren van wederkerige overeen-
komsten. De wederpartij is tot het aangaan van de wederkerige overeenkomst geen
schuldeiser428 en is dan ook niet gebonden aan de goede trouw die de verhouding
van schuldeisers onderling beheerst. Met name bestaat onvoldoende grond om bij
een verkoop aan de schuldenaar tegen contante betaling hangende een faillisse-
mentsaanvraag, de betaling vernietigbaar te achten omdat de verkoper weet heeft
gehad van de faillissementsaanvraag (ook niet indien later zou blijken dat de
rechtshandeling tot benadeling heeft geleid).

Een dergelijke regeling krijgt bij voorkeur een wettelijke basis. Zij kan echter een-
voudig in de jurisprudentie tot stand gebracht worden door, anders dan Rechtbank
Rotterdam429 (besproken in § 4.2.3.5), het aangaan van en uitvoering geven aan
nieuwe wederkerige overeenkomsten niet aan artikel 47 Fw, maar enkel aan arti-
kel 42 Fw te toetsen.

4.5.1.1.2 Tweede aanbeveling: onderscheid verhaalsvermogen/paritas
Ten tweede zou een veel ingrijpendere operatie moeten plaatsvinden. Artikel 42
Fw zou opgesplitst moeten worden in een bepaling die het toetsingskader biedt
voor handelingen die inbreuk maken op de integriteit van het verhaalsvermogen
en een bepaling die een toetsingskader biedt voor handelingen die een doorbre-
king van de paritas creditorum vormen. Nu brengt de Nederlandse wetgever deze
fundamenteel verschillende gevallen onder één artikel en onder een en dezelfde
open norm van wetenschap van benadeling.

427 Zie hierover hoofdstuk 2 (§ 2.2.1 en § 2.2.2) en hoofdstuk 3 (§ 3.2.2.2).
428 Mocht de wederpartij dat wel zijn, dan is deze hoedanigheid voor de nieuwe overeenkomst niet van belang. Zie

in dit verband de opmerkingen van Goode (Goode, Principles of Corporate Insolvency Law, p. 462) ten aan-
zien van new value transactions besproken in hoofdstuk 3 (§ 3.2.2.2).

429 Rechtbank Rotterdam 17 april 2007, LJN BC9717. 
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In de Appendix § 6.3 en § 6.4 wordt uiteengezet hoe een dergelijke regeling, met
een scherp onderscheid tussen handelingen die een inbreuk maken op de integri-
teit van het verhaalsvermogen en handelingen die een doorbreking van de paritas
creditorum vormen (Appendix § 6.4.3), eruit zou kunnen zien.

4.5.2 Bescherming van integriteit verhaalsvermogen

In het inleidende hoofdstuk is binnen de gevallen van benadeling doordat een
inbreuk wordt gemaakt op de integriteit van het verhaalsvermogen een nadere
onderverdeling gemaakt. Twee subvormen kunnen worden geïdentificeerd:

Handelingen om niet of met een waardeverschil.
Handelingen zonder waardeverschil die middellijk ten gevolge hebben dat de ver-
haalsmogelijkheden worden verminderd.

4.5.2.1 Handelingen om niet of met een waardeverschil
Artikel 42 Fw ziet op onverplichte rechtshandelingen. Hieronder vallen zowel
onverplichte rechtshandelingen die een inbreuk maken op de integriteit van het
verhaalsvermogen als handelingen die een doorbreking vormen van de paritas
creditorum. In deze paragraaf staan de inbreuken op de integriteit van het ver-
haalsvermogen centraal.

Artikel 42 Fw maakt een onderscheid tussen onverplichte rechtshandelingen om
niet en anders dan om niet. Ten aanzien van verplichte rechtshandelingen anders
dan om niet is vereist dat zowel de schuldenaar als diens wederpartij wetenschap
van benadeling hebben gehad bij het verrichten van de handeling. Indien de onver-
plichte rechtshandeling anders dan om niet is verricht in het jaar voorafgaand aan
de faillietverklaring wordt deze wetenschap op grond van artikel 43 Fw vermoed
te hebben bestaan. Het gaat om i) rechtshandelingen waarbij de waarde van de ver-
bintenis aan de zijde van de schuldenaar aanmerkelijk die der verbintenis aan de
andere zijde overtreft en ii) om rechtshandelingen verricht met een gerelateerde
partij als omschreven in het artikel.

Ten aanzien van onverplichte rechtshandelingen om niet, is volgens artikel 42 Fw
slechts vereist dat de schuldenaar handelde met de wetenschap van benadeling. De
wetenschap van de schuldenaar is dus doorslaggevend en niet die van de weder-
partij. Op grond van artikel 45 Fw wordt deze wetenschap vermoed (tegenbewijs
mogelijk) indien de rechtshandeling heeft plaatsgevonden in het jaar voor de fail-
lietverklaring.

Het Nederlandse recht hanteert dus in alle gevallen subjectieve criteria ter
bescherming van de integriteit van het verhaalsvermogen. Vereist is dat de schul-
denaar, en bij rechtshandelingen anders dan om niet tevens de wederpartij, wist of
behoorde te weten dat de schuldeisers benadeeld zouden worden. Onder omstan-
digheden is een bewijsvermoeden van toepassing. Hoe die wetenschap eruit zou
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moeten zien is onderwerp van discussie.430 Geconstateerd kan worden dat het open
begrip ‘wetenschap van benadeling’ tot veel onduidelijkheid leidt.

4.5.2.2 Handelingen die middellijk tot benadeling leiden
Benadeling van schuldeisers door inbreuken op de integriteit van het verhaalsver-
mogen kan ook plaatsvinden door handelingen zonder verschil in waarde van de
prestaties over en weer.

Hierbij kan gedacht worden aan de verkoop van een goed tegen de marktprijs
waarbij de opbrengst niet voor de schuldeisers aanwezig is. In het arrest Montana
I werd benadeling aangenomen hoewel de verkoop tegen de marktprijs was ver-
richt. Hier speelde echter op de achtergrond een rol dat de moeder, tevens koper,
zich had borg gesteld voor de schuld die met de opbrengst werd voldaan.431 Ook
in deze gevallen, mits de gewraakte handeling onverplicht was verricht,432 biedt
artikel 42 Fw het toetsingskader. Vereist voor vernietiging van de koop en over-
dracht is dat beide partijen wetenschap van benadeling hadden. Slechts in uitzon-
deringsgevallen zal deze wetenschap aangenomen kunnen worden indien de
wederpartij de marktprijs betaalt. 

Problematisch is de inpassing van zekerheidsverschaffing voor nieuw krediet in
het Nederlandse recht.433 Uit HR Van Dooren q.q./ABN AMRO II434 volgt dat het
verschaffen van nieuw krediet tegen zekerheden, in een opvolgend faillissement
als benadelend voor de gezamenlijke schuldeisers heeft te gelden (tenzij de zeker-
heidsnemer de zekerheden niet hoeft aan te spreken). Hier ziet men dat, hoewel de
wederpartij een marktconforme prestatie levert, namelijk krediet tegen rente (en
voor beide zekerheden), de pauliana toch kan worden ingeroepen. Vereist is wel
dat schuldenaar en zekerheidsnemer wetenschap van benadeling hadden. Anders
dan Hof Leeuwarden heeft geoordeeld, is er mijns inziens geen grond om hier het
bewijsvermoeden van artikel 43 lid 1 sub ii Fw van toepassing te achten indien de
zekerheden slechts strekken ter securering van nieuw krediet.435

4.5.2.3 Aanbevelingen
Het Nederlandse recht hanteert voor de aantastbaarheid van handelingen die een
inbreuk maken op de integriteit van het verhaalsvermogen altijd subjectieve crite-
ria. In de Appendix wordt een geobjectiveerde regeling uitgewerkt. Een regeling
ten aanzien van handelingen met een waardeverschil, waarbij de handeling onder

430 Zie § 4.2.1.3.
431 HR 22 mei 1992, NJ 1992, 526 (Montana I).
432 In HR 12 april 1996, NJ 1996, 448 (Montana II) verwierp de Hoge Raad het beroep tegen het oordeel van het

vewijzingshof dat de overdracht een verplichte rechtshandeling was.
433 De bank heeft nog niet de hoedanigheid van schuldeiser (in elk geval voor zover het het nieuwe krediet betreft),

en de handeling maakt dus geen inbreuk op de paritas creditorum. Hooguit kan gezegd worden dat deze han-
deling een latere inbreuk mogelijk maakt en wordt toegerekend aan de zekerheidsnemer.

434 HR 5 juli 2005, NJ 2005, 457 (Van Dooren q.q./ABN AMRO II).
435 Hof Leeuwarden 28 februari 2007, JOR 2008/141, m.nt. Faber.
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omstandigheden aantastbaar is zonder dat partijen wetenschap van benadeling
moeten hebben gehad of gehandeld hebben met een bepaalde subjectieve gesteld-
heid. Mijns inziens heeft een dergelijke regeling de voorkeur boven de
Nederlandse regeling van artikel 42, 43 en 45 Fw voor zover deze ziet op het
tegengaan van inbreuken op de integriteit van het verhaalsvermogen.

De volgende twee aanbevelingen gaan ervan uit dat het systeem van artikel 42 Fw
en artikel 47 Fw vooralsnog gehandhaafd blijft en dat voor de vernietigbaarheid
van handelingen die een inbreuk maken op de integriteit van het vermogen van de
schuldenaar vereist is dat de schuldenaar, en bij rechtshandelingen anders dan om
niet tevens diens wederpartij, wetenschap van benadeling hadden. De vijfde aan-
beveling bepleit een veel ingrijpendere aanpassing, namelijk een regeling die in
bepaalde gevallen geheel geen subjectieve criteria stelt.

4.5.2.3.1 Derde aanbeveling: flexibele benadering inbreuken op integriteit 
De derde aanbeveling is om bij de invulling van de vereiste wetenschap van bena-
deling een flexibele benadering te hanteren. In § 4.2.1.3 en § 4.2.1.4 is een flexi-
bele benadering van de wetenschap van benadeling uiteengezet. Het toepassen van
een flexibele benadering, waarbij de aard van de rechtshandeling en de gevolgen
van de pauliana worden verdisconteerd, leidt ertoe dat in een aantal gevallen een
sterke wetenschap van het naderende faillissement vereist is en in aantal gevallen
volstaan kan worden met een minder dan ‘sterke wetenschap’. Onder sterke
wetenschap wordt hier verstaan, dat partijen ‘vrijwel zeker wisten dat een faillis-
sement zou volgen’.436

Ten aanzien van de gevallen waarin de benadeling gelegen is in een inbreuk op de
integriteit van het vermogen van de schuldenaar is een viertal gevallen behandeld.
Betoogd is dat bij rechtshandelingen met een groot verschil in de waarde van de
prestaties over en weer (i), voor een succesvol beroep op de pauliana niet vereist
is dat partijen ‘vrijwel zeker wisten dat een faillissement zou volgen’. Hoe groter
het waardeverschil, hoe minder pregnant de kennis omtrent het naderende faillis-
sement dient te zijn voor het aannemen van de wetenschap van benadeling.437 Bij
de gevallen van een ‘arm’s length sales’ die toch benadelend zijn (ii) zal m.i. daar-
entegen wel degelijk slechts van paulianeus handelen gesproken kunnen worden
indien partijen vrijwel zeker wisten dat het faillissement zou volgen (waarbij de
partijen ook nog wetenschap moeten hebben gehad van het feit dat de opbrengst
niet voor de crediteuren beschikbaar zou zijn).438 Bij bonafide herstructureringen
(iii) is een perspectiefwisseling bepleit. Niet langer dient de vraag leidend te zijn
in hoeverre partijen het faillissement konden of behoorden te voorzien. In deze
gevallen gaat het er om of partijen konden en mochten geloven dat de ingezette

436 Zie over de achtergrond van dit criterium § 4.2.1.4. 
437 Zie § 4.2.1.4.1.
438 Zie § 4.2.1.4.2.
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herstructurering resultaat zou opleveren en daarmee het naderende faillissement
afgewend kon worden.439 Dit perspectief dient ook gehanteerd te worden bij de
inschakeling van adviseurs, zoals advocaten die verweer voeren tegen een faillis-
sementsaanvraag. Bij zogenoemde ‘over het graf-rechtshandelingen’ (iv) past het
niet geconcretiseerde voorzienbaarheid van het faillissement te vergen.440

Het toepassen van een flexibele benadering kan eenvoudig in de rechtspraak
geschieden door te accepteren dat er een veelheid van onverplichte rechtshande-
lingen mogelijk is die tot benadeling van schuldeisers leidt.

4.5.2.3.2 Vierde aanbeveling: weg met de boemerang van artikel 51 lid 3 Fw
De vierde aanbeveling ziet op het gegeven dat bij paulianeuze handelingen een
onderscheid gemaakt kan worden tussen de benadeling van schuldeisers en de
bevoordeling van de wederpartij. De Nederlandse pauliana maakt hier echter geen
onderscheid en mist daardoor nuancering. Het uiteindelijke resultaat van het
inroepen van de pauliana tegen rechtshandelingen met een waardeverschil, waar-
bij de wederpartij nog wel een prestatie heeft geleverd, is dat de wederpartij in de
regel aanzienlijk slechter af is. Niet alleen dient hij de ontvangen prestatie af te
staan, maar ook van de door hemzelf geleverde prestatie ziet hij in de regel niets
terug.

De oorzaak van het rigide karakter van de pauliana op dit gebied is niet gelegen
in de sanctie van vernietiging. De kern van de rigide benadering huist in artikel 51
lid 3 Fw. Artikel 51 lid 3 Fw combineert van rechtswege een aantal handelingen
zonder dat hier rekening wordt gehouden met gebruikelijke vragen ten aanzien
van causaal verband en toerekening. De wederpartij die een goed onder de markt-
prijs koopt heeft, zo bepaalt artikel 51 lid 3 Fw, slechts een boedelvordering voor
zover de boedel daar nog bij gebaat is.441 Indien de schuldenaar de opbrengst reeds
verbruikt heeft, dan heeft de wederpartij voor zijn eigen prestatie slechts een con-
currente vordering.442 Hier wordt dus elke handeling van de schuldenaar ten aan-
zien van de ontvangen koopprijs toegerekend aan de wederpartij. De vraag of deze
wist of behoorde te voorzien dat de schuldenaar de opbrengst zou verbruiken,
wordt niet expliciet gesteld maar wel impliciet bevestigend beantwoord. 

439 Zie § 4.2.1.4.5.
440 Zie § 4.2.1.4.6.
441 Zie memorie van toelichting bij art. 51 Fw, Van der Feltz, Geschiedenis van de Wet op het faillissement en de

surséance van betaling, p. 457: ‘Tegenover de verplichting van hem, die in fraudem creditorum ontving, om het
ontvangene te restitueeren, staat de gehoudenheid van den curator om uit den boedel de contrapraestatie terug
te geven, voor zooverre daardoor het actief vergroot is. Is dit niet het geval, heeft de gefailleerde haar bijv. voor
de faillietverklaring verteerd, dan kan degene, tegen wien de nietigheid werd ingeroepen, niet anders dan als
concurrent schuldeischer rechten doen gelden.’

442 Voor zover de wederpartij een boedelvordering heeft kan hij zich jegens de curator op het retentierecht beroe-
pen. Voor zover de boedel niet gebaat is en de wederpartij geen boedelvordering heeft, maar slechts een con-
currente faillissementsvordering, komt hem geen beroep op het retentierecht toe. Zie Faber, Verrekening, p.
361: ‘De schuldeiser kan de nakoming van zijn schuld ex art. 51 lid 1 Fw niet opschorten totdat hij (volledige)
voldoening verkrijgt van een vordering die door hem slechts ter verificatie kan worden ingediend. Ook daar-
aan staan het doel en de strekking van de actio Pauliana in de weg. In voorkomend geval kan de schuldeiser
echter wel de nakoming van zijn schuld ex art. 51 lid 1 Fw opschorten totdat hij voldoening verkrijgt van een
boedelvordering.’
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Wat zijn argumenten voor een dergelijke rigide benadering? Men kan een bewust
afschrikwekkend effect noemen en ook de rechtszekerheid.443 Beide argumenten
overtuigen geenszins. De sanctie is extra hard omdat ten aanzien van handelingen
met een aanmerkelijk waardeverschil verricht binnen een jaar voor faillissement,
de wetenschap ook nog eens vermoed wordt aanwezig te zijn.

Ik meen dat een bewust afschrikwekkend effect geplaatst in de zwaarte van sanc-
tie eerder een boemerang zal zijn die de gezamenlijke schuldeisers raakt dan dat
deze hun belangen beschermt. De gedwongen sanctie van artikel 51 lid 3 Fw zal
een rechter namelijk afschrikken om in twijfelgevallen de curator in het gelijk te
stellen. In het algemeen kan men verwachten dat wanneer een rechter geen vrij-
heid heeft bij het bepalen van de sanctie en deze sanctie dus niet kan afstemmen
op de ernst van het verwijt, de rechter een toepasselijke bepaling restrictief inter-
preteert indien de sanctie de positie van de wederpartij aanzienlijk verslechtert.
Bij de overdracht van een schilderij met een waarde van € 7 miljoen voor € 3 mil-
joen kan men dan ook verwachten dat een rechter eerder geneigd zal zijn om aan
te nemen dat de wederpartij ‘wist of behoorde te weten’ dat van benadeling spra-
ke is indien de wederpartij enkel en alleen het behaalde voordeel zal moeten
afstaan dan wanneer de wederpartij zijn eigen prestatie geheel dreigt te verliezen.
Vooral bij het invullen van de geobjectiveerde toets van het behoren te weten, ligt
een restrictieve interpretatie voor de hand indien de gevolgen van een geslaagd
beroep voor de wederpartij ingrijpend zijn.

Men zou ook kunnen oordelen dat de rechtszekerheid vergt dat partijen weten wat
de sanctie zal zijn bij paulianeus handelen. Dit argument kan maar moeilijk over-
tuigen gezien de onduidelijkheid die in de regel gepaard gaat met een pauliana-
procedure ten aanzien van de vraag of aan de voorwaarden voor een geslaagd
beroep überhaupt is voldaan.444 Het past niet om rechtszekerheid op detailniveau
te vergen ten aanzien van de sanctie, maar de vraag of men überhaupt aan de sanc-
tie toekomt, onderwerp te laten zijn van open normen waarbij de rechter wel veel
vrijheid heeft.

443 Men zou ook nog kunnen oordelen dat deze zware sanctie een gevolg is van het uitgangspunt dat de pauliana
bij onverplichte rechtshandelingen anders dan om niet een lex specialis is van de onrechtmatige daad. Deze
conclusie is in zijn algemeenheid m.i. niet juist. De vraag is of men wil oordelen dat dit bij overdrachten met
een waardeverschil anders zou moeten zijn en dat hier wel de vereiste wetenschap dermate zwaar moet zijn, dat
men ook een zelfstandige onrechtmatige daad wil aannemen. Ook dit ligt niet voor de hand, reeds omdat bij
rechtshandelingen met een aanmerkelijk waardeverschil veelal wordt gewerkt met bewijsvermoedens. Het is
een stap te ver om de wetenschap van benadeling die op grond van een bewijsvermoeden wordt aangenomen
te transplanteren in het algemene onrechtmatigedaadsrecht. Zie hierover § 4.1.2.b.

444 Zie over deze onzekerheid indien een bewijsvermoeden van toepassing is J.J. van Hees: ‘Omdat veelal niet valt
te voorspellen of en zo ja binnen welke termijn een mogelijke actio pauliana aan de orde komt, is het paulia-
narisico bij rechtshandelingen die binnen het bereik van de wettelijke regeling voor een omkering van de
bewijslast vallen vaak niet of nauwelijks in te schatten.’ J.J. van Hees, ‘Divida et impera’: verdelingsvraag-
stukken in het zicht van insolventie’, in: M. Holzer, A.F.J.A. Leijten en D.J. Oranje, Geschriften vanwege de
Vereniging Corporate Litigation 2008-2009, Deventer: Kluwer 2009, p. 175.
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Mijns inziens zou het een verbetering van de faillissementspauliana zijn indien lid
3 van artikel 51 Fw wordt geschrapt. Rechters zijn dan niet langer gedwongen te
kiezen tussen het in stand laten van de bevoordeling enerzijds en het voor reke-
ning laten komen van de gehele benadeling voor de wederpartij, hoe ver verwij-
derd ook, anderzijds.

Hoe zou het Nederlandse recht eruitzien zonder lid 3 van artikel 51 Fw? De eer-
ste stap die bij de beoordeling van een geschil gezet zou moeten worden is de
beoordeling of sprake is van benadeling. In geval van een verkoop onder de markt-
waarde zal hier in de regel sprake van zijn. De vraag wat moet gebeuren met de
prestatie van de wederpartij zal slechts relevant zijn, indien deze de boedel niet
langer baat. Anders zal ook zonder een lid 3 kunnen worden aangenomen dat de
wederpartij in elk geval een boedelvordering heeft. Voor zover de boedel niet lan-
ger gebaat is, kan zich een aantal scenario’s voordoen en zijn eveneens een aantal
te onderscheiden sancties mogelijk.

Indien de rechter oordeelt dat het verbruiken of doorbetalen van de opbrengst ook
aan de wederpartij kan worden toegerekend, zal de uitkomst in de regel dezelfde
zijn als onder het huidige artikel 51 lid 3 Fw. Wel zal een rechter dan moeten vast-
stellen dat de benadeling die verder gaat dan de enkele bevoordeling van de
wederpartij, ook aan deze wederpartij kan worden toegerekend. Hier dient dan
eenvoudigweg vastgesteld te worden of de wederpartij wist of behoorde te weten
dat de schuldeisers benadeeld zouden worden door het niet volledig voorhanden
zijn van de opbrengst. Indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord, zal de
wederpartij slechts een concurrente faillissementsvordering hebben voor zijn
prestatie.

Het is echter ook mogelijk dat een rechter oordeelt dat een wederpartij die een
goed (ver) onder de marktprijs koopt weliswaar wist of behoorde te weten dat de
schuldeisers van de schuldenaar zouden worden benadeeld, maar niet oordeelt dat
de wederpartij wist of behoorde te voorzien dat zijn prestatie de boedel niet zou
baten. In dat geval is er onvoldoende grond om de wederpartij voor zijn prestatie
slechts met een concurrente faillissementsvordering achter te laten. Hier dienen
zich twee mogelijkheden aan. De rechter kan ten eerste oordelen dat de weder-
partij een boedelvordering heeft voor de waarde van zijn prestatie. Het goederen-
rechtelijk effect van de vernietiging blijft gehandhaafd, zij het dat de wederpartij
de afgifte kan opschorten totdat de curator aan de boedelverplichting voldoet.445

Een tweede mogelijkheid is dat de wederpartij (in subsidiair verband) stelt, dat zo
reeds aangenomen moet worden dat deze wetenschap van benadeling had ten aan-
zien van de overdracht, deze enkel zag op de waardediscrepantie en niet tevens op
de omstandigheid dat de boedel niet gebaat zou zijn door zijn prestatie. Hij kan

445 Omdat de curator de wederpartij verwijt een goed onder de waarde te hebben verkregen zal de waarde van de
boedelvordering lager zijn dan de waarde van het goed in kwestie.
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dan aanbieden om de benadeling die het gevolg is van de overdacht onder de
marktwaarde sec ongedaan te maken door het verschil alsnog te betalen. Indien de
rechter oordeelt dat de wederpartij enkel en alleen wetenschap van benadeling had
door de overdracht onder de marktwaarde, wordt deze benadeling tenietgedaan, en
kan de curator de overdracht niet meer vernietigen.

Indien artikel 51 lid 3 Fw wordt geschrapt, biedt het algemene vermogensrecht
voldoende mogelijkheden om een sanctie te bepalen die de belangen van de ver-
schillende partijen verdisconteert alsmede de feiten die aanleiding geven tot het
beroep op de pauliana.446 De sanctie van de pauliana blijft vernietiging van de
rechtshandeling. De onnodig scherpe randen worden dan echter verwijderd.

Ik zou dan ook willen oordelen dat het Nederlandse recht nuancering ontbeert
door de rechter voor een alles of niets beslissing te plaatsen. Verwacht mag wor-
den dat deze rigide bepaling zich tegen de schuldeisers keert, wier positie de pau-
liana juist beoogt te beschermen. Het is moeilijk voor een rechter om aan de dwin-
gende tekst van artikel 51 lid 3 Fw voorbij te gaan. Ingrijpen van de wetgever is
dan ook geboden. Ik stel dan ook voor dat de Nederlandse wetgever de boemerang
besloten in artikel 51 lid 3 Fw uit het Nederlandse recht gooit.

4.5.2.3.3 Vijfde aanbeveling: een ten dele objectieve regeling
De vijfde aanbeveling is om tot een gedeeltelijk geobjectiveerde regeling te
komen ter bescherming van de integriteit van het verhaalsvermogen. Het
Nederlandse recht houdt voor een geslaagd beroep op de faillissementspauliana in
alle gevallen vast aan subjectieve criteria. In het inleidende hoofdstuk zijn in alge-
mene zin een aantal nadelen van het hanteren van subjectieve criteria genoemd.447

De vierde aanbeveling (hiervoor) stelt voor onder omstandigheden de sanctie van
een geslaagd beroep te beperken tot het voordeel dat de wederpartij heeft genoten
bij de benadelende rechtshandeling. Indien en zodra men de sanctie beperkt tot het
ontnemen van dit voordeel, dan kan men een volgende stap zetten. Voor het ont-

446 Zie verder kritisch ten aanzien van de zin en noodzaak van lid 3 van artikel 51 Fw, zij het op geheel andere
gronden, R.J. van der Weijden, ‘HR 24 april 2009, LJN: BF 3917, CO7/108 HR (Dekker q.q./Lutèce)’, TvI
2009, 23, p. 138, 139 en Faber, Actio Pauliana en verrekening, p. 192 en Faber, Verrekening, p. 362, waar Faber
schrijft: ‘Neemt men met mij aan dat het doel en de strekking van de actio Pauliana met zich brengen dat de
vernietiging nimmer verder strekt dan tot wegneming van de benadeling, dan heeft de curator voor het bedrag
waarvoor de boedel is gebaat, geen actie, en kan hij zich ten behoeve van de failliete boedel slechts verhalen
op hetgeen per saldo als gevolg van de bestreden rechtshandeling uit het vermogen van de schuldenaar is ver-
wenen. (…) Ook in deze benadering kan de curator het risico van een negatieve boedel niet op de betrokken
schuldeiser afwentelen. Gaat men van deze benadering uit, dan bestaat aan de regel van art. 51 lid 3 Fw geen
behoefte meer (…).’ Van der Weijden en Faber maken, anders dan hier wordt bepleit, geen onderscheid naar
onmiddellijke benadeling door de rechtshandeling en middellijke benadeling door het later verteren van de
opbrengst door de schuldenaar.

447 Met name zijn vier belangrijke bezwaren genoemd ten aanzien van het hanteren van subjectieve criteria: i) dat
deze moeilijk en kostbaar in rechte vast te stellen zijn, ii) dat de uitkomst van procedures daarmee veelal onze-
ker is, iii) dat subjectieve criteria de omvang van de benadeling zelf niet veranderen en in die zin voor de bena-
deelde schuldeisers niet relevant zijn en iv) dat subjectieve criteria een element van moreel verwijtbaar hande-
len in zich bergen waardoor nieuwe conflicten ontstaan.
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nemen van het behaalde voordeel is dan niet noodzakelijk dat men bepaalde sub-
jectieve vereisten stelt.448 Het voornaamste belang waar hier voor gewaakt dient te
worden is het belang van de wederpartij en wel dat deze niet benadeeld wordt zon-
der dat deze wederpartij een verwijt gemaakt kan worden. Voor zover men de
sanctie beperkt tot het ongedaan maken van de bevoordeling, is van benadeling
van de wederpartij geen sprake. Verder kan verwacht worden dat het reorganise-
rend vermogen van schuldenaren in moeilijkheden door een regel als hier voorge-
steld wordt bevorderd. Wederpartijen hoeven minder te vrezen dat zij uiteindelijk
aanzienlijk slechter af zijn indien de schuldenaar in financiële problemen met wie
zij zaken blijven doen, toch zou failleren.

Hoe een ten dele geobjectiveerde regeling ter bescherming van de integriteit van
het verhaalsvermogen eruit zou kunnen zien en welke criteria gehanteerd zouden
moeten worden om de belangen te beschermen die haaks staan op die van de bena-
deelde gezamenlijke schuldeisers, wordt uiteengezet in de Appendix § 6.3.

4.5.3 Bescherming van paritas creditorum

In het inleidende hoofdstuk is binnen de gevallen van benadeling doordat een
inbreuk wordt gemaakt op de paritas creditorum een nadere onderverdeling
gemaakt. Twee subvormen kunnen worden geïdentificeerd:
a. Voldoening of zekerheidstelling op een andere wijze of een ander tijdstip dan

waartoe de schuldenaar is gehouden.
b. Voldoening of zekerheidstelling op een wijze en tijdstip als waartoe de schul-

denaar is gehouden.

4.5.3.1 Voldoening anders dan waartoe gehouden
Artikel 42 Fw is van toepassing als de doorbreking van de paritas creditorum
plaatsvindt middels een onverplichte rechtshandeling (bijvoorbeeld betaling van
of het stellen van zekerheid voor een niet-opeisbare schuld en inbetalinggeving).
In dat geval is voor vernietiging vereist dat de schuldenaar wist of behoorde te
weten dat benadeling van schuldeisers het gevolg zou zijn. Indien de rechtshan-
deling anders dan om niet heeft plaatsgevonden dient tevens de wederpartij deze
wetenschap te hebben.

De onverplichte voldoening van een bestaande schuld wordt in het algemeen
gezien als een rechtshandeling om baat, zodat in dat geval zowel de schuldenaar
als de schuldeiser deze wetenschap moeten hebben. Opmerkelijk genoeg is het

448 In § 1.3 is aangegeven dat dwingende redenen voor het hanteren van subjectieve criteria kunnen gevonden wor-
den in ofwel het doel dat men wil bereiken, ofwel de bescherming van botsende belangen. Voor het ongedaan
maken van de bevoordeling ten koste van de gezamenlijke schuldeisers (doel), kan men hier eenvoudig vol-
staan met objectieve criteria. Ook voor de bescherming van botsende belangen bestaat geen doorslaggevende
reden vast te houden aan subjectieve criteria. Vier botsende belangen zijn geïdentificeerd: i) respect voor het
handelen van de schuldenaar, ii) geen benadeling zonder verwijt, iii) rechtszekerheid en iv) bewaken en zo
mogelijk bevorderen van het reorganiserend vermogen van schuldenaren in moeilijkheden.
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geen uitgemaakte zaak in het Nederlandse recht of het onverplicht verschaffen van
zekerheid aan een bestaande schuldeiser heeft te gelden als een rechtshandeling
om niet of anders dan om niet. Voor zover de schuldeiser een prestatie verricht,
zoals verlaging van het rentepercentage of verlenging van het krediet, wordt aan-
genomen dat het een rechtshandeling anders dan om niet is. Indien de schuldeiser
geen tegenprestatie verricht, oordeelt Faber dat de zekerheidsverschaffing als een
rechtshandeling om niet heeft te gelden.449 Van Galen en Van Hees menen dat een
dergelijke zekerheidsverschaffing als een rechtshandeling om baat heeft te gel-
den.450 Deze discussie en de bestaande onduidelijkheid is naar mijn mening boven-
al tekenend voor de problematische inpassing van de doorbreking van de paritas
creditorum in artikel 42 Fw. Hoewel het artikel in de eerste plaats lijkt te zijn
opgesteld om inbreuken op de integriteit van het verhaalsvermogen tegen te gaan,
functioneert het artikel bovenal om een doorbreking van de paritas creditorum
tegen te gaan. Voor zover men de vraag moet beantwoorden of zekerheidsver-
schaffing voor een eigen schuld een handeling om niet of anders dan om niet is,
meen ik dat de zekerheidsverschaffing als een rechtshandeling anders dan om niet
heeft te gelden en dat deze daarmee slechts vernietigbaar is indien beide partijen
wetenschap van benadeling hadden.451

Artikel 43 Fw voorziet nog in een tweetal bewijsvermoedens die hier relevant zijn.
Indien de doorbreking van de paritas creditorum plaatsvindt door de betaling van
of zekerheidsstelling voor een niet opeisbare schuld in het jaar voor de faillietver-
klaring wordt de wetenschap van benadeling aan beide zijden vermoed te hebben
bestaan (artikel 43 lid 1 sub 2 Fw). Verder bepaalt artikel 43 Fw dat de wetenschap
wordt vermoed te hebben bestaan indien de onverplichte, benadelende rechtshan-
deling plaatsvond binnen een jaar voor de faillietverklaring en de wederpartij een
nader geduide gerelateerde partij is geweest (artikel 43 lid 1 sub 3° tot en met sub
6° Fw).

4.5.3.2 Voldoening waartoe gehouden
Artikel 47 Fw biedt twee gronden voor de vernietiging van een verplichte rechts-
handeling. Ten eerste de grond dat de wederpartij wist van een aanhangige faillis-
sementsaanvraag en ten tweede dat sprake is geweest van overleg tussen de schul-
denaar en de schuldeiser teneinde deze laatste te bevoordelen boven de andere
schuldeisers.

Het tweede criterium dient volgens de Hoge Raad uitgelegd te worden in de zin
dat sprake is van ‘samenspanning’.452 Bij beide partijen (schuldenaar en weder-
partij) dient de bedoeling te hebben voorgezeten om deze schuldeiser boven de

449 Faber, Verrekening, p. 334.
450 Van Galen (ten aanzien van artikel 44 Fw (oud) dat echter over schenkingen sprak in Losbladige

Faillissementswet, art. 44 Fw (oud)) en A. van Hees, Losbladige Faillissementswet, art. 42 aantekening 8.
451 Zie nader § 4.2.1.2.3.
452 HR 24 maart 1995, NJ 1995, 628, m.nt. PvS (Gispen q.q./IFN).
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andere te bevoordelen. Het is vooral de beperkte reikwijdte van de tweede vernie-
tigingsgrond (samenspanning) die tot veel kritiek heeft geleid. Notoir in dit ver-
band zijn de arresten van de Hoge Raad inzake Gispen q.q./IFN, Verkerk/Tiethoff
q.q. en Meijs q.q./Bank of Tokyo.453 Uit deze arresten volgt dat, ook al weten par-
tijen dat benadeling van schuldeisers het gevolg van hun handelen zal zijn454 en
zelfs weten dat een faillissement onontkoombaar is,455 daarmee nog niet voldoen-
de grond bestaat om samenspanning aan te nemen. Weliswaar heeft de Hoge Raad
in HR Cikam/Siemon q.q.456 de deur op een kier gezet, maar meer ook niet. In dit
geval liet de Hoge Raad het oordeel van het hof in stand waarbij, behoudens tegen-
bewijs, samenspanning werd aangenomen op grond van de zeer nauwe verbon-
denheid tussen schuldeiser en schuldenaar alsmede de kennis van beide partijen
van de slechte financiële positie van de schuldenaar.

4.5.3.3 Aanbevelingen
De zesde aanbeveling (§ 4.5.3.3.1) voor het Nederlandse recht bepleit een separa-
te regeling ten aanzien van onverplichte rechtshandelingen die een inbreuk maken
op de paritas creditorum. De overige aanbevelingen (§ 4.5.3.3.2-§ 4.5.3.3.4) gaan
ervan uit dat het huidige systeem van artikel 42 Fw en artikel 47 Fw in hoofdlij-
nen blijft bestaan.

4.5.3.3.1 Zesde aanbeveling: separate en gedeeltelijk objectieve regeling
Het Nederlandse recht zou ermee gebaat zijn indien een artikel wordt opgesteld
dat exclusief van toepassing zou zijn op onverplichte rechtshandelingen die een
inbreuk maken op de paritas creditorum. Nu worden deze handelingen onder de
werking van artikel 42 Fw gebracht, welk artikel qua opzet bovenal geschreven is
om te waken tegen handelingen die een inbreuk maken op de integriteit van het
verhaalsvermogen.457 De onverplichte handelingen die bestaan uit het voldoen van
een bestaande schuldeiser (bijvoorbeeld onverplichte inbetalinggeving) of deze
voldoening mogelijk maken (onverplichte zekerheidsverschaffing) zouden uit
artikel 42 Fw gelicht moeten worden en in een eigen artikel met een eigen toet-
singskader moeten worden ondergebracht.

Naar geldend Nederlands recht is voor het kunnen vernietigen van een rechtshan-
deling die een doorbreking van de paritas creditorum vormt, altijd vereist dat aan
bepaalde subjectieve criteria is voldaan.458 In het inleidende hoofdstuk is een aan-

453 HR 24 maart 1995, NJ 1995, 628, m.nt. PvS (Gispen q.q./IFN) en HR 20 november 1998, JOR 1999/19, m.nt.
NEDF (Verkerk/Tiethoff q.q.), HR 29 juni 2001, JOR 2001/220 (Meijs q.q./Bank of Tokyo).

454 HR 20 november 1998, NJ 1999, 611 (Verkerk/Tiethoff q.q.).
455 HR 29 juni 2001, JOR 2001/220 (Meijs q.q./Bank of Tokyo).
456 HR 7 maart 2003, JOR 2003/102 (Cikam/Siemon q.q.).
457 De nadelige gevolgen hiervan zijn in § 4.5.1 geïnventariseerd.
458 De handeling valt ofwel onder artikel 42 Fw in welk geval in elk geval vereist is dat de schuldenaar wetenschap

van benadeling heeft en bij rechtshandelingen anders dan om niet tevens de wederpartij (waarbij ik meen dat
inbetalinggeving en het verstrekken van zekerheden voor een eigen oude schuld als een rechtshandeling anders
dan om niet hebben te gelden). Of de rechtshandeling valt onder artikel 47 Fw in welk geval vereist is dat de
wederpartij wist van een aanhangige faillissementsaanvraag of dat er sprake is geweest van samenspanning.
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tal belangrijke nadelen aan het hanteren van subjectieve criteria geanalyseerd.459

Indien en zodra men de onverplichte rechtshandelingen die de paritas creditorum
doorbreken onderbrengt in een eigen artikel kan men ook een regeling ontwerpen
die ten dele voorziet in de vernietigbaarheid van deze rechtshandelingen zonder
subjectieve criteria te stellen. Kort gezegd kan men eenvoudig voorzien in de ver-
nietigbaarheid van alle vormen van inbetalinggeving (en andere afwijkende of
vreemde wijzen van voldoening) indien verricht in een korte periode voorafgaand
aan het faillissement. De rechtvaardiging wordt dan gevonden enkel in de door-
breking van de paritas creditorum en niet langer in een verwerpelijk geachte sub-
jectieve gesteldheid van de schuldenaar en mogelijk de wederpartij. Het tempore-
le toepassingsgebied van een dergelijke bepaling zal naar haar aard beperkt zijn in
tijd. Hoe een dergelijke regeling eruit zou kunnen zien wordt nader uitgewerkt in
Appendix § 6.4.

Een regeling als hier bepleit, dient door de wetgever tot stand te worden gebracht.
Het inzicht dat een regeling tot stand kan worden gebracht die zonder subjectieve
criteria voorziet in de vernietigbaarheid van onverplichte rechtshandelingen ver-
richt kort voor faillissement, die tegelijkertijd recht doet aan de botsende belan-
gen, dient m.i. wel invloed te hebben bij het nader invullen van de wetenschap van
benadeling in artikel 42 Fw. Aan deze wetenschap dienen niet te hoge eisen
gesteld te worden voor zover de onverplichte rechtshandeling in strijd met de pari-
tas creditorum is verricht vlak voor faillissement. Hierop ziet ook de volgende
aanbeveling.

4.5.3.3.2 Zevende aanbeveling: naar een flexibele benadering
Onverplichte rechtshandelingen in strijd met de paritas creditorum worden naar
geldend Nederlands recht getoetst aan artikel 42 Fw. Vereist is dat de schuldenaar,
en bij rechtshandelingen anders dan om niet, tevens de wederpartij, heeft gehan-
deld met de wetenschap van benadeling. De nadere invulling van deze wetenschap
van benadeling leidt tot veel discussie en daarmee rechtsonzekerheid.

In § 4.2.1.3 en § 4.2.1.4 is een flexibele benadering van de wetenschap van bena-
deling gepresenteerd. Uiteengezet is hoe bij het toepassen van een flexibele bena-
dering afhankelijk van de aard van de rechtshandeling strengere eisen aan de voor-
zienbaarheid van het faillissement moeten worden gesteld en dat tevens de gevol-
gen van de pauliana moeten worden verdisconteerd. Deze benadering leidt ertoe
dat in een aantal gevallen een sterke wetenschap van naderend faillissement ver-
eist is en in aantal gevallen volstaan kan worden met een minder dan ‘sterke
wetenschap’. Onder sterke wetenschap wordt hier verstaan, dat partijen ‘vrijwel
zeker wisten dat een faillissement zou volgen’.460

459 Met name zijn vier belangrijke bezwaren genoemd ten aanzien van het hanteren van subjectieve criteria: i) dat
deze moeilijk en kostbaar zijn in rechte vast te stellen, ii) dat de uitkomst van procedures daarmee veelal onze-
ker is, iii) dat subjectieve criteria de omvang van de benadeling zelf niet veranderen en in die zin voor de bena-
deelde schuldeisers niet relevant zijn en iv) dat subjectieve criteria een element van moreel verwijtbaar hande-
len in zich bergen waardoor nieuwe conflicten ontstaan.

460 Zie over de achtergrond van dit criterium § 4.2.1.4.
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Toegepast op rechtshandelingen die een doorbreking van de paritas creditorum
vormen leidt dit tot het volgende beeld. Bij de gevallen van incongruente voldoe-
ningen, dient er, wil sprake zijn van wetenschap van benadeling, een zekere
bekendheid te bestaan met een naderend faillissement. De bekendheid van de
wederpartij met een naderend faillissement van de schuldenaar hoeft m.i. niet
voor alle gevallen ‘sterk’ te zijn. Hierbij is van belang dat de incongruente vol-
doening zelf reeds een teken is van financiële problemen aan de zijde van de
schuldenaar. Naarmate de handeling meer incongruent is, zullen minder zware
eisen aan de voorzienbaarheid van de insolventie gesteld hoeven te worden. Ook
speelt hier een temporeel aspect. Hoe korter voor de insolventverklaring de incon-
gruente voldoening heeft plaatsgevonden, hoe minder strenge eisen gesteld hoe-
ven te worden aan de concrete voorzienbaarheid van het faillissement.461

Ook kan een ‘over het graf-rechtshandeling’ een inbreuk maken op de paritas cre-
ditorum. Een voorbeeld daarvan zou zijn een bepaling dat een vordering verdub-
belt door de faillietverklaring van de schuldenaar. M.i. kunnen rechtshandelingen
die voorzien in het creëren van extra aanspraken in faillissement bestreden wor-
den met de pauliana. In deze gevallen is niet vereist dat de wederpartij een zeke-
re bekendheid had met het naderende faillissement.462

Het toepassen van een flexibele benadering kan eenvoudig in de rechtspraak
geschieden door te accepteren dat er een veelheid van onverplichte rechtshande-
lingen mogelijk is die tot benadeling van schuldeisers leidt.

4.5.3.3.3 Achtste aanbeveling: codificatie van bewijsvermoedens
Opvallend is dat artikel 47 Fw geen enkele omkering van de bewijslast kent. Een
dergelijk bewijsvermoeden wordt inmiddels wel in beperkte mate in de recht-
spraak toegepast. In HR Cikam liet de Hoge Raad het oordeel van het hof in stand
waarbij het hof, behoudens tegenbewijs, samenspanning had aangenomen op
grond van de zeer nauwe verbondenheid tussen schuldeiser en schuldenaar, als-
mede van de kennis van beide partijen van de slechte financiële positie van de
schuldenaar.463 Deze aanpak wordt in lagere rechtspraak gevolgd.

De bepalingen ten aanzien van verplichte rechtshandelingen dienen te onderken-
nen dat niet alle schuldeisers gelijk zijn. Ten aanzien van gerelateerde schuldeisers
zou ook bij artikel 47 Fw een bewijsvermoeden moeten worden opgenomen dat
bepaalt dat aan de criteria van artikel 47 Fw wordt vermoed voldaan te zijn voor
zover de wederpartij een gerelateerde persoon is en de voldoening plaatsvond in
een bepaalde periode voorafgaand aan de insolventverklaring. De rechter heeft
hier reeds geopend, zodat de wetgever nu aan zet is.

461 Zie § 4.2.1.4.3.
462 Zie § 4.2.1.4.6.
463 Zie § 4.2.3.3.2.
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4.5.3.3.4 Negende aanbeveling: inperking voorrechten
De rechtvaardiging van het ingrijpen in verplichte rechtshandelingen wordt onder
meer gevonden in een onwenselijk en onrechtvaardig geachte doorbreking van de
paritas creditorum.464 De schuldeiser die voldaan wordt, kan in abstracto tegen-
geworpen krijgen dat hij geen handelingen dient te verrichten die hij zelf als onac-
ceptabel zou beschouwen indien een andere schuldeiser deze ten nadele van hem-
zelf zou verrichten. Verder zou de schuldeiser die nog net voldaan is, tegengewor-
pen kunnen worden dat alle schuldeisers in gelijke mate moeten kunnen delen in
het tekortschietende actief. Een uitwerking daarvan zou dan ook in beginsel die-
nen te zijn dat de schuldeiser het ontvangen bedrag dient terug te betalen aan de
boedel waarna alle schuldeisers gelijkelijk kunnen delen, inclusief de aanvanke-
lijk bevoordeelde schuldeiser. De gelijkheid van crediteuren en de regeling van de
faillissementspauliana kan dan ook gezien worden als een vorm van gedwongen
solidariteit van crediteuren onderling. Deze gedwongen solidariteit werkt niet
slechts in faillissement, maar door de pauliana ook reeds daarvoor, zij het in
beperkte mate.

Voorrechten verstoren nu de gelijkheid van schuldeisers aanzienlijk. In de regel
zal het zo zijn dat wanneer een concurrente schuldeiser op de valreep voldaan
wordt en gedwongen wordt het bedrag terug te betalen, hij dit bedrag geenszins
zal delen met de overige concurrente schuldeisers. Veelal bestaan in insolventie
omvangrijke preferente schulden zodat de opbrengst van een geslaagde pauliana-
actie in de regel in de eerste plaats ten goede komt (aan de curator, andere boe-
delschuldeisers en dan) aan de Ontvanger en het UWV als belangrijkste preferen-
te schuldeisers. Pas als dan nog wat over blijft, delen de concurrente schuldeisers
mee. Het is moeilijk van concurrente schuldeisers solidariteit te verwachten en af
te dwingen, indien deze solidariteit bestaat uit de omstandigheid dat deze in de
regel niets ontvangen en al het actief naar een preferente schuldeiser gaat. Voor
zover de faillissementspauliana is gegrondvest op een gedwongen solidariteit van
schuldeisers onderling, zou men hier een element van wederkerigheid verwachten.
In de praktijk ontbreekt deze wederkerigheid echter in het gros van de gevallen.
De inbreuken die de wetgever zelf heeft gemaakt op de paritas creditorum maakt
dat de faillissementspauliana veel minder is gegrondvest in de solidariteit van de
schuldeisers onderling. Veelal heeft artikel 47 Fw als effect dat voorrechten ook
reeds voor insolventie wordt afgedwongen. Ironisch hierbij is dat onder curatoren
het fiscale voorrecht weinig populair is, en dat hun inspanningen in verband met
de pauliana juist dit voorrecht voeden.

464 Zie hierover hoofdstuk 1 (§ 1.4.2).
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De commissie Kortmann heeft de invloed van de fiscus op de positie van concur-
rente crediteuren ook weer aangekaart. Zij bepleit een afschaffing van het fiscale
voorrecht465 en daarop vooruitlopend, bepleit zij een uitkering aan preferente cre-
diteuren in de verhouding tot concurrente crediteuren van 2 staat 1. Indien het
voorstel van de commissie Kortmann niet integraal wordt overgenomen, maar wel
op onderdelen, dient goed de samenhang van de verschillende onderdelen bezien
te worden. Indien men de werking van artikel 47 Fw wel zou uitbreiden, maar niet
de positie van de fiscus zou terugdringen, zal de uitbreiding van artikel 47 Fw
resulteren in een belangrijke versterking van de positie van de fiscus. Hierbij past
goed het citaat van Mokal ten aanzien van de werking van preference law ten aan-
zien van het wettelijke systeem van voorrechten.

‘The avoidance provisions serve to preserve pari passu distribution to no
greater an extent than they serve to preserve distribution to say, preferential
claimants. The reverse is in fact the case, since, as noted, these provisions con-
tinue to guard non-pari passu elements of the distribution scheme in those
majority of proceedings where nothing will go pari passu.’466

Ik zou dan ook menen dat van een algehele467 oprekking van de werking van arti-
kel 47 Fw alleen sprake kan zijn indien dit daadwerkelijk ten goede komt aan de
concurrente crediteuren. Vereist daarvoor is dat het voorrecht van de fiscus wordt
afgeschaft of in elk geval ingeperkt. Een enkele oprekking van artikel 47 Fw zon-
der dergelijke maatregel leidt in totaal tot een verdere verzwakking van de positie
van concurrente crediteuren ten gunste van de fiscus.

4.5.4 Bescherming tegen dubbele opstelling van aandeelhouders

Aandeelhouders kunnen door inbreuk te maken op de uitgangspunten van het
financieren van kapitaalvennootschappen schuldeisers benadelen. Twee subvor-
men kunnen worden geïdentificeerd:
a. De aandeelhouder financiert de vennootschap niet met kapitaal maar met

leningen en bedingt hier mogelijk zekerheden voor.
b. De aandeelhouder stelt zich garant jegens schuldeisers van de vennootschap

en de schuldenaar voldoet (juist) de schulden waar de aandeelhouder zich
sterk voor heeft gemaakt.

465 Toelichting Voorontwerp, p. 152: ‘In het voorontwerp worden de gewone schuldeisers reeds – vooruitlopend op
de bepleite afschaffing – tegemoetgekomen, doordat preferente vorderingen niet langer volledig zullen voor-
gaan boven concurrente vorderingen. In plaats daarvan zullen uitdelingen steeds ook aan concurrente
schuldeisers ten goede komen, met dien verstande dat preferente schuldeisers een tweemaal zo groot percen-
tage van hun vordering ontvangen als concurrente schuldeisers.’

466 Mokal, Corporate Insolvency Law, p. 328.
467 Een uitzondering zou dienen te gelden voor zover artikel 47 Fw wordt opgerekt ten aanzien van gerelateerde

partijen, waarbij m.i. een bewijsvermoeden op zijn plaats is. Zie vorige subparagraaf.
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4.5.4.1 Leningen en zekerheden
Het Nederlandse recht kent noch in de Faillissementswet noch in het vennoot-
schapsrecht regels die een hybride opstelling van aandeelhouders als kapitaalver-
schaffer en schuldeiser reguleert. Het gebrek aan regelgeving op dit terrein wordt
in het kader van de flexibilisering van de BV weliswaar als lacune gezien,468 maar
het onderwerp blijft in het Wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering BV-
recht verder onaangeroerd.

Achterstelling vormt een inbreuk op de paritas creditorum en is daarom in begin-
sel slechts mogelijk indien een wettelijke grondslag bestaat. Toch lijkt de deur
voor achterstelling buiten partijafspraak niet geheel gesloten. De commissie
Kortmann ziet blijkens de Toelichting op haar Voorontwerp wel ruimte voor ont-
wikkeling van het leerstuk van achterstelling van aandeelhoudersleningen, maar
laat dit over aan de ‘rechtsontwikkeling’.469 De commissie Kortmann ziet kenne-
lijk geen onoverkomelijke dogmatische bezwaren tegen achterstelling door de
rechter buiten partijafspraak. Rechtbank en Hof Amsterdam hebben inzake de
homologatie van het akkoord in de zaak Carrier 1,470 ook reeds geoordeeld dat
achterstelling buiten partijafspraak mogelijk is. Het betrof hier echter een speci-
fiek geval waarbij een akkoord werd aangeboden. In een latere uitspraak van
Rechtbank Amsterdam inzake One.Tel471 wordt geoordeeld dat leningen van aan-
deelhouders niet achtergesteld kunnen worden. Ik zou echter, mede op grond van
de Toelichting van de commissie Kortmann, en de beschikkingen inzake Carrier
1, willen concluderen dat ongeacht het verdere traject van het Voorontwerp,
schuldeisers en curatoren nu reeds de verificatie van bepaalde aandeelhoudersle-
ningen als concurrente vordering kunnen betwisten. Het is echter aan de wetgever
of de Hoge Raad een einde te maken aan de bestaande onzekerheid.

Het Nederlandse recht kent verder geen speciaal regime ten aanzien van de terug-
betaling van leningen verstrekt door aandeelhouders in de aanloop naar de fail-
lietverklaring van de schuldenaar. Terugbetalingen worden getoetst aan artikel 42
Fw en artikel 47 Fw. In de regel zullen terugbetalingen van leningen als verplich-
te rechtshandeling kwalificeren. Hoewel de rechtspraak wel bereid is om onder
omstandigheden te komen tot een omkering van de bewijslast onder artikel 47 Fw,
is deze regel niet gecodificeerd.

Het Nederlandse recht kent ook geen specifieke regels ten aanzien van afdwing-
baarheid van zekerheidsrechten verstrekt aan aandeelhouders ter meerdere zeker-
heid van terugbetaling van hun vordering. Onder omstandigheden kan de aan-
deelhouder onrechtmatig handelen jegens de gezamenlijke schuldeisers, waarbij
de onrechtmatige daad mede wordt ingevuld door de verstrekte zekerheden.

468 Zie M.L. Lennarts en J.N. Schutte-Veenstra, Versoepeling van het BV-kapitaalbeschermingsrecht, Eindrapport,
d.d. 31 maart 2004, p. 127 en 132.

469 Toelichting Voorontwerp, p. 311.
470 Rechtbank Amsterdam 26 juli 2005, Homologatie akkoord Carrier 1 en Hof Amsterdam 5 november 2005, JOR

2007/51, m.nt. Bartman. 
471 Rechtbank Amsterdam 17 december 2008, LJN BI2613.
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4.5.4.2 Garanties
Het Nederlandse recht kent binnen de faillissementspauliana geen regeling die de
curator een rechtstreekse vordering geeft voor het geval de schuldenaar een vor-
dering betaalt waarvoor een aandeelhouder zich garant heeft gesteld. Hoewel de
betaling van de schuldenaar aan de schuldeiser de aansprakelijkheid van de aan-
deelhouder jegens de schuldeiser teniet doet gaan en de aandeelhouder daarmee
een rechtstreeks voordeel heeft bij de betaling, bestaat er geen wettelijke bepaling
die de curator de mogelijkheid biedt deze bevoordeling ongedaan te maken.

De Nederlandse faillissementspauliana houdt vast aan de tweepartijenverhouding
van schuldenaar tot wederpartij. Mogelijk zou men kunnen oordelen dat de com-
plicatie van de bewuste bevoordeling van een derde (de borg), in de relatie van de
schuldenaar tot schuldeiser verdisconteerd dient te worden. Zo heeft Rechtbank
Utrecht gronden gezien om een betaling aan de derde paulianeus te achten door
samenspanning aan te nemen, mede omdat de bestuurder zich jegens deze schuld-
eiser borg had gesteld.472 Hier komt de curator echter nog steeds niet rechtstreeks
bij de aandeelhouder uit. De vraag daarbij is of het wenselijk is om de garantstel-
ling door een derde (bestuurder of aandeelhouder) op deze wijze te laten door-
werken in de relatie schuldenaar-schuldeiser.

4.5.4.3 Aanbevelingen
Het Nederlandse insolventierecht (en ook het vennootschapsrecht) is vrijwel blind
voor een dubbele, opportunistische opstelling van aandeelhouders. Handelingen
met aandeelhouders die leiden tot benadeling van schuldeisers worden getoetst
aan de bepalingen van artikel 42 Fw en artikel 47 Fw, waarbij de hoedanigheid van
het zijn van aandeelhouder hooguit een verdachte bijkomende omstandigheid is.
Drie aanbevelingen kunnen hierin verbetering brengen.

4.5.4.3.1 Tiende aanbeveling: vooruit met de achterstelling!
De belangrijkste aanbeveling ten aanzien van de positie van aandeelhouders is dat
leningen van aandeelhouders als kapitaal moeten worden behandeld. De recht-
spraak heeft hier met de uitspraken in Carrier 1 reeds belangrijke stappen gezet,
en het woord is nu aan de wetgever.

Bij de bepalingen in het Voorontwerp ten aanzien van de verificatie van vorderin-
gen zou bepaald kunnen worden dat de rechter bevoegd is om zonder partijaf-
spraak een vordering van een aandeelhouder achter te stellen. Het Voorontwerp
bepaalt in afdeling 5.1 wat boedelvorderingen zijn en in afdeling 5.2 welke vor-
deringen in faillissement kunnen worden geverifieerd. Aan de voorgestelde afde-
ling 5.2 kan dan een artikel toegevoegd worden dat een wettelijke grondslag biedt
voor de achterstelling van vorderingen van aandeelhouders. Een nieuw artikel
5.2.3 Voorontwerp473 zou als volgt kunnen luiden:

472 Rechtbank Utrecht 6 juni 2007, JOR 2008/19.
473 In het huidige recht zou een dergelijke regel aan artikel 3:277 BW zelf toegevoegd kunnen worden.
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‘Vorderingen van aandeelhouders van de schuldenaar kunnen in de insolven-
tie van de schuldenaar als achtergesteld worden geverifieerd op grond van
artikel 3:277 lid 2 BW en de redelijkheid.’

De hier door mij voorgestelde wettelijke regeling geeft de rechter zeer veel vrij-
heid. Bij het nader invullen van het leerstuk van achterstelling moeten nog belang-
rijke keuzes gemaakt worden. De belangrijkste vraag is welke leningen van aan-
deelhouders nu precies moeten worden achtergesteld. Zijn dit enkel de leningen
die verstrekt zijn op een moment van onderkapitalisatie, oftewel op een moment
dat een arm’s length financier niet meer tegen marktvoorwaarden krediet zou ver-
schaffen? Een dergelijke regel wordt gehanteerd in de fiscale rechtspraak474 en
was tot voor kort het geldende recht in Duitsland.475 Of gaat men verder en bepaalt
men dat alle leningen verstrekt door een aandeelhouder achtergesteld moeten wor-
den in faillissement? Dit is de regel die in het nieuwe Duitse recht is opgeno-
men.476 Een tweede vraag is of de achterstelling van aandeelhoudersvorderingen
zal gelden voor alle aandeelhouders, of slechts voor aandeelhouders met een
meerderheidsbelang of een belang boven een bepaald percentage, zoals 10%.
Deze aanbeveling doet geen afbreuk aan de eerdere conclusie, dat achterstelling
door de rechter onder omstandigheden als toegestaan moet worden beschouwd en
reeds heeft plaatsgevonden.

4.5.4.3.2 Elfde aanbeveling: terugbetaling aandeelhouders onverplicht
Een regeling die bepaalde vorderingen in faillissement achterstelt, is echter
incompleet indien niet een separaat regime van toepassing is op de betalingen ver-
richt op deze vorderingen voor faillissement. De paulianaregeling dient daarom
ook aangepast te worden.477

Waar de aandeelhouder in voorkomende gevallen in faillissement een stapje terug
moet doen, moet hij dat m.i. in dezelfde gevallen ook voor faillissement doen. Dit
kan men eenvoudig vormgeven door terugbetalingen van leningen die buiten de
verhouding schuldenaar-aandeelhouder als verplicht zouden hebben te gelden, als
onverplicht te bestempelen. Terugbetalingen van leningen zijn dan vernietigbaar
indien de schuldenaar en de aandeelhouder wisten of behoorden te weten dat
schuldeisers hierdoor benadeeld zouden worden. Eveneens kunnen de bewijsver-
moedens ex artikel 3.2.4 VO/artikel 43 Fw van toepassing geacht worden.478

474 Zie § 4.3.1.
475 Zie hoofdstuk 2 (§ 2.3.1).
476 Zie hoofdstuk 2 (§ 2.3.1).
477 Zie § 4.3.1.2.
478 Zie § 4.3.1.2.
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4.5.4.3.3 Twaalfde aanbeveling: zekerheden aandeelhouder niet afdwingbaar
Het Nederlandse recht kent geen regeling die het verstrekken van zekerheden aan
aandeelhouders verbiedt. Zekerheden verstrekt aan aandeelhouders verstoren ech-
ter in vergaande mate een evenwichtige verdeling van risico’s in verband met
financiering van de vennootschap. In het Nederlandse recht zou mijns inziens een
regeling moeten worden opgenomen die eenvoudigweg zekerheden verstrekt aan
aandeelhouders tot zekerheid van de terugbetaling van een lening niet afdwing-
baar maakt. Een voorstel daartoe is uitgewerkt in de Appendix § 6.6. Ingrijpen van
de wetgever is hier op zijn plaats. Tot die tijd dienen de open normen van de pau-
liana en de onrechtmatige daad ruimhartig in het voordeel van de benadeelde
schuldeisers te worden geïnterpreteerd.479

4.5.4.3.4 Dertiende aanbeveling: directe vordering jegens aandeelhouder
Indien in de aanloop naar faillissement (juist) die schuldeisers worden betaald
waarvoor de aandeelhouder zich sterk had gemaakt, staat dat in economische zin
gelijk aan het onttrekken van risicodragend kapitaal. Waar een daadwerkelijke
onttrekking in de aanloop naar de insolventverklaring nimmer onaantastbaar zou
kunnen geschieden en in de regel ook een onrechtmatige daad van de aandeel-
houder zou vormen, zou de aandeelhouder die zich niet actief mengt in de be-
talingen vrijuit gaan. De bestuurders die bij naderende insolventie juist de belan-
gen van de schuldeisers zouden moeten dienen, zouden op deze manier toch nog
het belang van de aandeelhouder kunnen dienen.

Mijns inziens verdient de problematiek, net als in Duitsland en Engeland, een wet-
telijke regeling. De regeling dient erin te voorzien dat de curator een rechtstreek-
se vordering krijgt op de aandeelhouder ten belopen van de vermindering van
diens exposure. Hoe een dergelijke regeling eruit zou moeten zien is uitgewerkt in
de Appendix § 6.6.

479 Zie § 4.3.1.3.
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5 Rechtsvergelijking en conclusies 

5.1 Inleiding

De variëteit van handelingen die leiden tot schuldeisersbenadeling is zeer groot.
De onderzochte landen verschillen niet alleen qua gehanteerde normen aanzien-
lijk, maar ook qua onderverdeling naar typen van benadelende handelingen.1

Alvorens de gehanteerde normen met elkaar te kunnen vergelijken zal steeds dui-
delijk moeten zijn voor welke gevallen deze normen gelden. Er is steeds een
onderverdeling naar drie vormen van benadeling gemaakt:

i) benadeling door inbreuken op de integriteit van het verhaalsvermogen,
ii) benadeling door doorbreking van de paritas creditorum, en
iii) benadeling door een dubbele opstelling van aandeelhouders.

Paragraaf § 5.3 bespreekt aan de hand van een vergelijking van het Duitse,
Engelse en Nederlandse recht2 de noodzaak van een helder onderscheid tussen de
verschillende vormen van benadeling, en dan met name de afbakening van i)
benadeling door inbreuken op de integriteit van het verhaalsvermogen tot ii) bena-
deling door doorbreking van de paritas creditorum. Gezien zal worden dat zodra
verschillende vormen van benadeling onder een en dezelfde regeling worden
gebracht, dit tot open en vage normen leidt, hetgeen resulteert in rechtsonzeker-
heid. In die zin is de hier gepresenteerde driedeling niet enkel instrumenteel voor

1 Zie over de moeilijkheid van de vergelijking van alleen reeds het Duitse en het Engelse recht, F. Steffek, ‘Das
Englische Recht der Insolvenzanfechtung – ein funktionaler Vergleich unter besonderer Berücksichtigung kap-
italgesellschaftsrechtlicher Aspekte’, Zeitschrift für Insolvenzrecht 2007, p. 475. ‘Das Deutsche
Insolvenzanfechtungsrecht unterscheidet sich in seinem systematischen und dogmatischen Strukturen so stark
vom Englischen, dass ein unmittelbar gegenüberstellender Vergleich der Rechtsregeln in ein Dickicht nicht
mehr überschaubarer Unterschiede im Großen wie im Kleinen führen würde.’

2 Het onderzoek en de rechtsvergelijking is beperkt tot deze drie landen, met af en toe een blik op het
Amerikaanse recht. Zie verder rechtsvergelijkend ten aanzien van dezelfde landen het proefschrift van Van
Dijck, De Faillissementspauliana. Revisie van een relict. Het boek Principles of European Insolvency Law
geeft een overzicht van het insolventierecht van tien Europese landen, met ook telkens een bespreking van het
leerstuk van de aantastbaarheid van handelingen wegens schuldeisersbenadeling. (W.W. McBryde and A.
Flessner, ‘Principles of European Insolvency Law and General Commentary’, in: W.W. McBryde, A. Flessner
en S.C.J.J. Kortmann (red.), Principles of European Insolvency Law, Deventer: Kluwer 2003). Zie verder
rechtsvergelijkend A. Boraine, Avoidance Provisions in a local and a cross-border Context: A Comparative
Overview, Londen: Insolad International 2008 en J.J. Forner Delaygua (red.), La protección del crédito en
Europa: La acción pauliana, Barcelona: Tesys 2000. 



rechtsvergelijking, maar dient deze driedeling ook binnen een rechtsstelsel te wor-
den gehanteerd. 

De paragrafen 4 tot en met 6 beantwoorden de centrale onderzoeksvraag, in hoe-
verre het per vorm van benadeling mogelijk en wenselijk is tot een objectieve rege-
ling te komen.

Bij het beantwoorden van de vraag in hoeverre het mogelijk is wordt eerst bezien
in hoeverre een van de onderzochte rechtsstelsels per vorm van benadeling een
objectieve regeling hanteert. Voor zover hier een objectieve regeling wordt gehan-
teerd, wordt vervolgens bezien of de regeling haar doel bereikt en geen onevenre-
dige inbreuk maakt op andere belangen. Vier belangen die haaks staan op die van
de schuldeisers zijn geïdentificeerd: i) respect voor het handelen van de schulde-
naar, ii) contractuele finaliteit, iii) geen benadeling van derden zonder verwijt en
iv) geen belemmering van reorganisatiemogelijkheden. Indien een bestaande
objectieve regeling haar doel bereikt zonder onevenredig inbreuk te maken op
botsende belangen, kan geoordeeld worden dat het mogelijk is tot een objectieve
regeling te komen.

Voor zover wordt vastgesteld dat een objectieve regeling mogelijk is, wordt bezien
in hoeverre het ook wenselijk is tot een objectieve regeling te komen. In de inlei-
ding zijn de respectievelijke voor- en nadelen van subjectieve en objectieve crite-
ria in het algemeen besproken.3 Uiteengezet is dat subjectieve criteria i) moeilijk
en kostbaar in rechte zijn vast te stellen, ii) dat de uitkomst van procedures daar-
mee veelal onzeker is, iii) dat subjectieve criteria de omvang van de benadeling
zelf niet veranderen en in die zin voor de benadeelde schuldeisers niet relevant
zijn en iv) dat subjectieve criteria een element van moreel verwijtbaar handelen in
zich bergen waardoor nieuwe conflicten kunnen ontstaan zodra de bewindvoerder
de aantastbaarheid van een handeling inroept. Per vorm van benadeling zal bezien
worden in hoeverre deze nadelen zich manifesteren en hoe zwaar hier aan getild
dient te worden. Voor zover per vorm van benadeling een objectieve regeling
mogelijk is, en deze objectieve regeling nadelen verbonden aan het hanteren van
subjectieve criteria wegneemt zonder zelf nieuwe nadelen te creëren, dient geoor-
deeld te worden dat een objectieve regeling ook wenselijk is.

Aan de hand van een nadere onderverdeling van de drie hoofdvormen van bena-
deling, worden in § 5.4, § 5.5 en § 5.6 negen te onderscheiden vormen van bena-
deling geanalyseerd.4 Per vorm van benadeling wordt geanalyseerd in hoeverre
een objectieve regeling mogelijk en wenselijk is. Deze aanpak, waarbij helaas een

3 Hoofdstuk 1 (§ 1.2.2).
4 Achtereenvolgens komen aan de orde: i) handelingen om niet, ii) handelingen anders dan om niet met een waar-

deverschil, iii) handelingen die middellijk tot benadeling leiden, iv) voldoeningen anders dan waartoe gehou-
den, v) voldoeningen waartoe gehouden, vi) aandeelhoudersleningen in formele insolventie, vii) terugbetaling
van aandeelhoudersleningen voor formele insolventie, viii) zekerheden voor aandeelhoudersleningen en ix)
garanties door aandeelhouders.
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element van herhaling onvermijdelijk is, vormt een probaat middel tegen atavisti-
sche neigingen voor de aantastbaarheid van benadelende handelingen terug te
grijpen op subjectieve criteria. Neigingen waar het Nederlandse recht geen weer-
stand aan heeft weten te bieden nu het voor de aantastbaarheid van benadelende
rechtshandelingen altijd subjectieve criteria hanteert. Vooral de telkens herhaalde
vraag of ofwel het doel ofwel de bescherming van belangen die haaks staan op die
van de schuldeisers, nu daadwerkelijk vergen dat subjectieve criteria gehanteerd
worden, strekt ertoe inzichtelijk te maken dat subjectieve criteria veelal niet
gehanteerd hoeven te worden.

Alvorens in § 5.3 tot en met § 5.6 op de verschillende vormen van benadeling en
hun onderlinge verhouding in te gaan, trek ik in § 5.2 drie algemene rechtsverge-
lijkende conclusies.

5.2 Algemene rechtsvergelijkende conclusies

5.2.1 Geen eenduidige keuzes voor objectieve of subjectieve criteria

Voor zover men criteria opstelt ten aanzien van de aantastbaarheid van benade-
lende handelingen, zou men binnen een rechtsstelsel mogelijk verwachten dat een
stelsel in het algemeen een keuze maakt, maar voor meer subjectieve of meer
objectieve criteria.5 Het Nederlandse recht volgt in artikel 42 Fw en artikel 47 Fw
een dergelijke uniforme benadering. In het Nederlandse recht is voor aantastbaar-
heid altijd6 vereist dat aan bepaalde subjectieve criteria is voldaan. Hooguit wordt
met een bewijsvermoeden gewerkt. Zelfs ten aanzien van rechtshandelingen om
niet, is nog immer vereist dat de schuldenaar handelde met de wetenschap van
benadeling. Het Duitse en het Engelse recht zijn niet eenduidig. Niet gezegd kan
worden dat het ene recht ten aanzien van de aantastbaarheid van benadelende han-
delingen in alle gevallen een meer objectieve of een meer subjectieve benadering
volgt.

Het Engelse systeem hangt de bescherming van de paritas creditorum in artikel
239 IA vrijwel volledig op aan de subjectieve gesteldheid van de schuldenaar.7

Deze moet gehandeld hebben met a desire to prefer.8 Bij de bewaking van de inte-

5 Benadeling door een dubbele opstelling van aandeelhouders is een probleem met een ander karakter dan de eer-
ste twee en wordt in deze subparagraaf buiten beschouwing gelaten.

6 De uitzondering ten aanzien van de terugwerkende kracht van het faillissement tot 0.00 uur wordt hier buiten
beschouwing gelaten. De terugwerkende kracht wordt veelal gezien als een uitwerking van het fixatiebeginsel,
maar zou ook gezien kunnen worden als een soort ‘superpauliana’ die alle handelingen verricht op de dag van
faillietverklaring aantastbaar maakt.

7 Artikel 239 IA vereist immers ‘desire to prefer’ aan de zijde van de schuldenaar. De commissie Cork ziet in
deze subjectieve gesteldheid van de schuldenaar ‘the true principle’ dat ten grondslag ligt aan artikel 239 IA.

8 Een uitzondering geldt voor de ‘late floating charges’ waar bijna een zuiver objectieve benadering wordt gehan-
teerd, met weer een uitzondering voor de zogenoemde conduit pipe cases, waar toch wetenschap aan de zijde
van de wederpartij weer binnensluipt. Zie hoofdstuk 3 (§ 3.2.4).
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griteit van het verhaalsvermogen in artikel 238 IA verdwijnt de subjectieve
gesteldheid van de schuldenaar echter vrijwel geheel uit beeld en is ook de sub-
jectieve gesteldheid van de wederpartij irrelevant.9 Bij de bescherming van de
paritas creditorum hanteert het Engelse systeem dus een subjectieve benadering,
terwijl het bij de bescherming van de integriteit van het verhaalsvermogen een
overwegend objectieve benadering volgt.

In het Duitse recht is de situatie juist andersom. In het Duitse recht wordt de bewa-
king van de integriteit van het vermogen door artikel 133 InsO vrijwel geheel
opgehangen aan subjectieve criteria.10 Vereist is dat komt vast te staan dat de
schuldenaar heeft gehandeld met het opzet (Vorsatz) te benadelen terwijl de
wederpartij hiervan wist. De bescherming van de paritas creditorum gaat daaren-
tegen vrijwel11 geheel voorbij aan de subjectieve gesteldheid van de schuldenaar
en gaat ook in belangrijke gevallen12 voorbij aan de subjectieve gesteldheid van de
wederpartij. Bij de bescherming van de paritas creditorum hanteert het Duitse
systeem dus een overwegend objectieve benadering, terwijl het bij de bescherming
van de integriteit van het verhaalsvermogen een overwegend subjectieve benade-
ring toont.

Doordat het Engelse en het Duitse recht niet een eenduidige keuze maken voor
subjectieve of objectieve criteria, is het ook moeilijk in het algemeen te zeggen in
welk land het eenvoudiger is voor de bewindvoerder om een benadelende hande-
ling aan te tasten. Zie in deze zin Steffek:

‘Eine vergleichende Aussage über die Strenge des englischen und des deut-
schen Anfechtungsrecht wird durch die unterschiedliche Systematik und das
uneinheitlich Oszillieren zwischen objektiven und subjektiven Tatbestands-
merkmalen erschwert.’13

Het is mijns inziens weinig zinvol om te stellen dat het Engelse recht of het Duitse
recht meer of minder zware subjectieve vereisten stelt. Wil men de stelsels verge-
lijken, dan zal men dit per vorm van benadeling moeten doen.

9 In artikel 423 IA, ten aanzien van transactions defrauding creditors wordt weer aangesloten bij de subjectieve
gesteldheid van de schuldenaar. Zie hoofdstuk 3 (§ 3.2.5).

10 Artikel 133 InsO vereist voor de aantastbaarheid van handelingen dat de schuldenaar handelde met het opzet
tot benadeling en dat de wederpartij daarvan wist. Zie hoofdstuk 2 (§ 2.2.4).

11 Indien de doorbreking van de paritas creditorum meer dan drie maanden voor de aanvraag tot insolventver-
klaring heeft plaatsgevonden, is artikel 133 InsO nog van toepassing, welk artikel opzet aan de zijde van de
schuldenaar en wetenschap daarvan aan de zijde van de schuldeiser vereist.

12 Artikel 131 InsO ten aanzien van incongruente voldoeningen stelt voor handelingen verricht in de maand voor
de aanvraag tot insolventverklaring en daarna geen subjectieve criteria. Verder zijn op grond van artikel 131
InsO ook alle incongruente voldoeningen aantastbaar indien deze verricht zijn in de twee tot drie maanden voor
de aanvraag tot insolventverklaring indien de schuldenaar toen reeds in betalingsonmacht verkeerde.

13 Steffek, Das Englische Rech der Insolvenzanfechtung – ein funktionaler Vergleich unter besonderer
Berücksichtigung kapitalgesellschaftsrechtlicher Aspekte, p. 483.
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5.2.2 Voor zover gehanteerd, belang subjectieve criteria wederpartij
beperkt

Het leerstuk van aantastbaarheid van handelingen wegens schuldeisersbenadeling
is een drie-partijenprobleem, maar vertaalt zich in de regel in een twee-partijen-
procedure. Het probleem ziet op een handeling verricht door de schuldenaar met
zijn wederpartij ten nadele van zijn schuldeisers. In een procedure staat de
bewindvoerder tegenover de wederpartij. Hoewel het geschil zich toespitst op de
wederpartij, is het belang van diens rol en diens wetenschap bij het verrichten van
de gewraakte handeling in het algemeen in de onderzochte landen beperkt tot de
rol van correctie, waarbij de benadelende handeling reeds op andere gronden in
principe aantastbaar is. De wetenschap van de wederpartij is in de regel niet zelf
de omstandigheid die de aantastbaarheid draagt.

In het Engelse recht speelt de subjectieve gesteldheid van de wederpartij in het
algemeen geen rol van betekenis. Artikel 238 IA (transactions at an undervalue),
artikel 239 IA (preferences) en artikel 423 IA (transactions defrauding creditors)
gaan voorbij aan de subjectieve gesteldheid van de wederpartij en richten zich
juist op de subjectieve gesteldheid van de schuldenaar.14 Bij herhaling is erop
gewezen dat een belangrijke verklaring hiervoor is dat het Engelse recht gericht is
op het ongedaan maken van de bevoordeling van de wederpartij.15 In het Engelse
recht is de wederpartij in de regel uiteindelijk niet slechter af indien men zijn posi-
tie na aantasting van de benadelende handeling vergelijkt met de positie waarin
deze verkeerd zou hebben zonder het verrichten van de gewraakte handeling.

In het Duitse recht wordt aanzienlijk meer belang gehecht aan de subjectieve
gesteldheid van de wederpartij dan in het Engelse recht. Echter ook in het Duitse
recht speelt de subjectieve gesteldheid van de wederpartij in het algemeen hoog-
uit de rol van correctie. In artikel 131 InsO ten aanzien van incongruente voldoe-
ningen, wordt in het geheel geen subjectief criterium ten aanzien van de weder-
partij gesteld voor zover de handeling in de maand voor de aanvraag tot insol-
ventverklaring of daarna plaatsvond. Artikel 131 InsO stelt ook dat alle incongru-
ente voldoeningen verricht in de twee tot drie maanden voor de aanvraag tot insol-
ventverklaring aantastbaar zijn indien de schuldenaar toen reeds in betalingson-
macht verkeerde. Artikel 130 InsO vergt voor de aantastbaarheid van congruente
voldoeningen wel een subjectief vereiste. Vereist is dat de schuldenaar in be-
talingsonmacht verkeerde en dat de wederpartij hiervan wist.16 Het is hier steeds

14 Voor een geslaagd beroep op artikel 239 IA ten aanzien van preferences is immers vereist dat het handelen van
de schuldenaar was beïnvloed door a desire to prefer (zie § 3.2.2.3). Voor een geslaagd beroep op artikel 423
IA is vereist dat de schuldenaar het doel had om verhaal te bemoeilijken of onmogelijk te maken of anderszins
het doel had schuldeisers te benadelen (zie § 3.2.5.3). Een uitzondering dient echter gemaakt te worden ten aan-
zien van de te bepalen sanctie. Hierbij heeft de rechter grote vrijheid en kan hij eventuele goede en kwade trouw
van de wederpartij verdisconteren.

15 Zie hoofdstuk 3 (§ 3.2.1.3).
16 Bij gerelateerde partijen wordt deze wetenschap vermoed te hebben bestaan. Zie hoofdstuk 2 (§ 2.2.1.3).
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de betalingsonmacht (Krise) die de aantastbaarheid draagt. De wetenschap van de
wederpartij van deze betalingsonmacht is de rechtvaardiging dat de gevolgen van
de aantastbaarheid hem kunnen worden tegengeworpen. In die zin heeft de weten-
schap van de wederpartij meer het karakter van een niet te goeder trouw zijn, dan
het te kwader trouw zijn. Artikel 133 InsO voorziet in de aantastbaarheid van han-
delingen waarmee de schuldenaar opzettelijk zijn schuldeisers benadeelt. Vereist
is dat de wederpartij wist van deze opzet, welk subjectieve vereiste aan de zijde
van de wederpartij dus een secundaire rol speelt ten opzichte van de intentie aan
de zijde van de schuldenaar.

Het Nederlandse recht werkt exclusief met subjectieve criteria en lijkt van de
onderzochte landen nog het meest relevantie toe te kennen aan de subjectieve
gesteldheid van de wederpartij. Behoudens rechtshandelingen om niet, is telkens
een bepaalde subjectieve gesteldheid van de wederpartij vereist. Hoewel artikel 42
Fw stelt dat beide partijen moeten hebben gehandeld met de wetenschap van bena-
deling, kan bij nadere analyse toch gesteld worden dat de subjectieve gesteldheid
van de wederpartij ook hier conceptueel een meer secundair karakter heeft.17 Voor
zover een verplichte handeling aantastbaar is wegens samenspanning, dient de
parlementaire geschiedenis mijns inziens ook zo gelezen te worden dat de betrok-
kenheid van de wederpartij weliswaar een belangrijke en noodzakelijke voor-
waarde vormt voor de vernietigbaarheid van verplichte voldoeningen, maar dat
deze betrokkenheid niet de grondslag voor de pauliana in artikel 47 Fw vormt. Het
is niet zozeer de wens en het handelen van de schuldeiser om buiten de concursus
te blijven welke de vernietiging rechtvaardigen, maar het gegeven dat deze wens
het handelen van de schuldenaar heeft bepaald.18

5.2.3 Karakter van het leerstuk

5.2.3.1 Geen onrechtmatige daad…
In het Nederlandse recht wordt door enkele auteurs de pauliana beschouwd als een
lex specialis van de onrechtmatige daad.19 Het gaat dan voornamelijk om de ver-
nietigbaarheid van rechtshandelingen anders dan om niet waar zowel de schulde-
naar als diens wederpartij wisten of behoorden te weten dat de gezamenlijke
schuldeisers benadeeld zouden worden.

In Engeland wordt een lex specialis – lex generalis verband tussen de aantast-
baarheid van handelingen en de onrechtmatige daad niet aangenomen.20 Een der-
gelijk verband ligt ten aanzien van het handelen van de wederpartij ook niet voor
de hand, omdat in het Engelse recht in de belangrijkste bepalingen (artikel 238 IA
en artikel 239 IA) de subjectieve gesteldheid van de wederpartij irrelevant is.

17 Zie hierover hoofdstuk 4 (§ 4.2.1.1).
18 Zie hoofdstuk 4 (§ 4.2.3.1).
19 Zie hoofdstuk 4 (§ 4.4).
20 Zie hoofdstuk 3 (§ 3.4).

382 Rechtsvergelijking en conclusies



In het Duitse recht zou men eerder toekomen aan de vraag of de wederpartij bij
het aangaan van een anfechtbare handeling ook aansprakelijk is op grond van
onrechtmatige daad. In het Duitse recht speelt immers, anders dan in het Engelse
recht, de subjectieve gesteldheid van de wederpartij in de regel wel een rol. Dit
geldt echter niet voor alle gevallen en men kan dan ook een onderverdeling maken
tussen bepalingen waarbij wel en waarbij niet een bepaalde subjectieve gesteld-
heid van de wederpartij wordt vereist. Echter ook bij de bepalingen waarbij sub-
jectieve vereisten aan de zijde van de wederpartij worden gesteld, wordt niet aan-
genomen dat de wederpartij met het enkele verrichten van een anfechtbare han-
deling reeds een onrechtmatige daad (unerlaubte Handlung) heeft gepleegd.21 Ook
in de rechtspraak is expliciet uitgemaakt dat de Anfechtungs-bepalingen niet een
wettelijk voorschrift vormen waarvan schending automatisch een onrechtmatige
daad oplevert.22 Daarbuiten is de onrechtmatige daad in Duitsland beperkt tot die
gevallen waarin de laedens opzettelijk schade toebrengt.23

In het hoofdstuk ten aanzien van het Nederlandse recht is een aantal argumenten
genoemd waarom de zienswijze dat de actio pauliana een lex specialis van de
onrechtmatige daad zou zijn, verworpen dient te worden.24 Conceptueel is het
belangrijkste argument dat deze zienswijze de rol en betekenis van de wetenschap
van benadeling van de wederpartij miskent. Net als in het Duitse recht ten aanzien
van het subjectieve vereiste ten aanzien van de wederpartij in artikel 130 InsO
(wetenschap van betalingsonmacht van de schuldenaar), artikel 131 InsO (weten-
schap van benadeling in lid 3) en artikel 133 InsO (wetenschap van opzet te bena-
delen van de schuldenaar), geldt voor het Nederlandse recht dat de wetenschap
van benadeling aan de zijde van de wederpartij in artikel 42 Fw niet de primaire
grondslag voor de vernietigbaarheid is. Het is de subjectieve gesteldheid van de
schuldenaar die in artikel 42 Fw de reden voor de vernietiging is. De wetenschap
van benadeling van de wederpartij is niet de grond voor de vernietigbaarheid,
maar bovenal de rechtvaardiging dat de nadelige gevolgen van de vernietiging van
de rechtshandeling aan de wederpartij kunnen worden tegengeworpen.

5.2.3.2 …maar een rechtsfiguur sui generis met een goederenrechtelijk
karakter

Nu kan er nog wel meer gezegd worden over het karakter van het leerstuk dan dat
het geen lex specialis van de onrechtmatige daad is. Het leerstuk ziet op een drie-
partijen-verhouding waarin in principe een handeling van de schuldenaar centraal
staat. Het leerstuk vormt daarmee een uitzondering op het beginsel dat de schuld-
eisers en de bewindvoerder het vermogen van de schuldenaar dienen te accepte-
ren zoals zij dat aantreffen. Het leerstuk kan dan worden gezien als een beperking
van de vrije bevoegdheid van de schuldenaar wijzigingen in zijn vermogen aan te

21 Zie hoofdstuk 2 (§ 2.4).
22 Kirchhof, Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, p. 423.
23 Zie verder uitgebreid hoofdstuk 2 (§ 2.4).
24 Zie hoofdstuk 4 (§ 4.4).
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brengen. Deze beperking kan aan derden worden tegengeworpen en heeft een
sterk goederenrechtelijk karakter. De benadering van het leerstuk als een beper-
king in de vrije beschikkingsbevoegdheid van de schuldenaar treft men aan in
zowel het Engelse, het Duitse als het Nederlandse recht.

In Re Braemar Investments Ltd25 overwoog rechter Hoffman ten aanzien van een
onderneming die niet langer going concern was maar nog wel op de valreep ze-
kerheidsrechten vestigde, dat de ongesecureerde schuldeisers een goederen-
rechtelijke aanspraak hadden die nog niet ‘technically crystallised’ was.26 Bridge
schrijft ten aanzien van dit oordeel het volgende:

‘The difficulty with this view, however, is to know at what point such an uncrys-
tallised proprietary interest arises, given the absence of a unitary twilight peri-
od for all challenges to pre-liquidation transactions and the fact that they do
not all require the company to be insolvent at the time. It is, moreover, a pro-
prietary interest that can only be recognised in hindsight with the commence-
ment of winding-up proceedings. Nevertheless, Hoffman J’s view has a valu-
able function in explaining why the legislator has chosen to reach back into
pre-liquidation transactions and in accommodating the relevant legislative
provisions within the pari passu rule.’27

Ook in het Duitse recht is de visie te vinden dat de anfechtungsbepalingen, in elk
geval ten dele, kunnen worden verklaard door een soort van goederenrechtelijke
beperking van de vrije beschikkingsbevoegdheid van de schuldenaar. Het Duitse
recht oordeelt dat met het intreden van ‘die Krise’ het vermogen van de schulden-
aar ten behoeve van de schuldeisers als het ware beslagen is. Zie in deze zin bij-
voorbeeld Dauernheim:

‘Die besondere Insolvenzanfechtung beruht auf dem Gedanken, daß schon vor
Eröffnung des Insolvenzverfahrens mit der Zahlungsunfähigkeit, dem Eröffnungs-
antrag oder innerhalb eines bestimmten Zeitraumes vor Verfahrenseröffnung 
(§ 131 InsO) das Vermögen des Schuldners der Allgemeinheit der Gesamt-
gläubigerschaft verhaftet ist.’28

25 Re Braemar Investments Ltd [1988] BCC 366, § 371.
26 Een min of meer goederenrechtelijke verklaring dan wel metafoor treft men in het Engelse recht ook wel aan

om aan te geven dat bestuurders van een onderneming op de rand van insolventie niet enkel meer de belangen
van aandeelhouders hebben te dienen, maar steeds meer een verplichting jegens crediteuren krijgen. Zie West
Mercia Safetywear, [1988] B.C.L.C, sub 253. ‘Where a company is insolvent, the interest of the creditors
intrude [and] they become prospectively entitled (to displace) the power of the (…) directors to deal with the
company’s assets …[because] in a practical sense the company’s assets are their assets.’ Zie hierover D.W.
McKenzie-Skene, ‘Directors’ duty to creditors of a financially distressed company; a perspective from across
the pond.’, Journal of Business & Technology law 2007, p. 501.

27 Bridge, Collectivity, Management of Estates and the Pari Passu Rule, p. 5.
28 Dauernheim, Das Anfechtungsrecht in der Insolvenz, p. 53.
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Het Nederlandse recht is eigenlijk nog het meest uitgesproken in deze richting. De
Nederlandse wetgever stelt dat de vrije beschikkingsbevoegdheid zijn begrenzing
vindt in de belangen van schuldeisers. Zo stelt de parlementaire geschiedenis het
volgende:

‘Is bijgevolg een ieder, ook hij die schulden heeft, volkomen bevoegd naar
goeddunken over zijn vermogen te beschikken en moet derhalve de toestand
waarin de schuldenaar zijn vermogen, krachtens dat beschikkingsrecht, heeft
gebracht, door zijne schuldeisers bij executie op de meest volstrekte wijze
geëerbiedigd worden, aan den anderen kant rust evenzeer op elken schulde-
naar de plicht het onderpand zijner schuldeisers niet willens en wetens te hun-
nen nadeele te verminderen of weg te maken. Dit doende mag hij gezegd wor-
den te kwader trouw te handelen.’29

De hele rechtsfiguur van aantastbaarheid van handelingen wegens schuldeisers-
benadeling heeft in de verschillende stelsels dan ook sterk goederenrechtelijke
trekken en kan in belangrijke mate verklaard worden als een inperking van de vrije
beschikkingsbevoegdheid van de schuldenaar. Hoewel de rechtsfiguur veelal als
een titelgebrek, althans een gebrek in de overeenkomst, wordt gezien, kan gecon-
stateerd worden dat dit gebrek in belangrijke mate verklaard wordt of gezien kan
worden als een wettelijke beperking van de vrije beschikkingsbevoegdheid van de
schuldenaar ten aanzien van zijn vermogen. Deze zienswijze verheldert ook waar-
om niet altijd een onrechtmatige daad van de wederpartij vereist is voor een
geslaagd beroep op het leerstuk. Bij een beperking van de vrije beschikkingsbe-
voegdheid is in de regel voldoende dat de wederpartij niet te goeder trouw is en is
niet vereist dat de wederpartij met kwade opzet heeft gehandeld of te kwader
trouw was of in algemene zin ook aansprakelijk zou zijn op grond van onrecht-
matige daad.30

5.3 Gevolgen gebrekkig onderscheid inbreuk integriteit en door-
breking paritas

Teneinde de verschillende rechtsstelsels goed te kunnen vergelijken, is een onder-
verdeling naar drie vormen van benadeling gemaakt. Betoogd is dat dit onder-
scheid, met name tussen handelingen die een inbreuk maken op de integriteit van
het verhaalsvermogen en handelingen die een doorbreking van de paritas credito-
rum vormen, ook binnen een rechtsstelsel zou moeten worden gehanteerd. Het
onderscheid tussen deze twee vormen van benadeling is in de verschillende lan-
den wel terug te vinden, maar is nergens rigoureus doorgevoerd.31 Geconstateerd

29 Memorie van toelichting bij art. 42 Fw, Van der Feltz, Geschiedenis van de Wet op het faillissement en de
surséance van betaling, p. 433.

30 Zie over het onderscheid tussen niet te goeder trouw en te kwader trouw, Snijders en Rank-Berenschot,
Goederenrecht, p. 73.

31 Zie § 2.5.1, § 3.5.1 en § 4.5.1.
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kan worden dat zodra het onderscheid onduidelijk wordt en bepaalde wetsartike-
len zowel van toepassing zijn op handelingen die een inbreuk maken op de inte-
griteit van het verhaalsvermogen als op handelingen in strijd met de paritas cre-
ditorum, het recht terzake onduidelijk wordt. Drie gevallen tonen dit aan: i) inpas-
sing van quid pro quo handelingen, ii) het ontbreken van een temporele begren-
zing van de werking van de paritas creditorum en iii) de problematische kwalifi-
catie van het stellen van zekerheden voor eigen schulden als een handeling om niet
of anders dan om niet.

5.3.1 Problematische inpassing van quid pro quo handelingen

De inpassing van quid pro quo handelingen is gecompliceerd. Voorbeelden van
deze handelingen zijn de koop van grondstoffen door de schuldenaar tegen con-
tante betaling of het inschakelen van een advocaat op voorschotbasis ter afwering
van een aanvraag tot insolventverklaring. De vraag is hoe een betaling van de
schuldeiser in dat kader moet worden beschouwd. Dient deze betaling ook als een
doorbreking van de paritas creditorum te worden beschouwd? Het antwoord zou
ontkennend moeten zijn. De paritas creditorum ziet op de gelijkheid van schuld-
eisers onderling. De wederpartij heeft tot het moment van het aangaan en gelijk-
tijdig uitvoeren van de handeling, in het geheel niet de hoedanigheid van schuld-
eiser en is ook niet gebonden aan de regels van schuldeisers onderling. Hiermee
is niet gezegd dat deze handelingen nooit aantastbaar zouden zijn. Indien de han-
delingen tot benadeling leiden (de verwerkte grondstoffen zijn niet meer aanwe-
zig en de inschakeling van de advocaat heeft alleen maar tot kosten en niet tot
resultaat geleid) dienen deze betalingen getoetst te worden aan de bepalingen die
waken over de integriteit van het verhaalsvermogen en niet aan bepalingen die
waken over de paritas creditorum.

Zolang de voldoening van een opeisbare schuld niet of nauwelijks aantastbaar is,
leidt de inpassing van het aangaan en vrijwel onmiddellijk uitvoeren van nieuwe
overeenkomsten zelden tot vragen. In het Duitse recht is echter ook de voldoening
van een opeisbare schuld in vrij ruime mate aantastbaar.32 Het Duitse recht heeft
dan ook in artikel 142 InsO (Bargeschäft) een regeling opgenomen die duidelijk
maakt dat dergelijke quid pro quo betalingen niet een doorbreking van de paritas
creditorum vormen. Indien de handeling toch tot benadeling leidt, kan deze naar
Duits recht onder nadere voorwaarden (alleen) bestreden worden met artikel 133
InsO.33

Het Nederlandse en het Engelse recht kennen niet een dergelijk gecodificeerde
regeling die het werkingsgebied van de bepaling die waakt tegen een doorbreking
van de paritas creditorum, respectievelijk artikel 47 Fw (verplichte rechtshande-

32 Zie voor de aantastbaarheid van congruente voldoeningen op grond van artikel 130 InsO, hoofdstuk 2 (§ 2.2.1).
33 Artikel 133 InsO vergt opzet tot benadeling zijdens de schuldenaar en wetenschap daarvan zijdens de weder-

partij. Zie hoofdstuk 2 (§ 2.2.4).
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lingen) en artikel 239 IA (preferences), expliciet beperkt en bepaalt dat deze zich
niet tevens uitstrekt tot het aangaan van en vrijwel onmiddellijk uitvoering geven
aan nieuwe overeenkomsten. In het Engelse recht wordt in de literatuur wel
betoogd dat artikel 239 IA niet van toepassing is op zogenoemde new value trans-
actions, maar dit heeft niet tot een gecodificeerde bepaling geleid.34 Het Neder-
landse recht worstelt met deze gevallen. In de rechtspraak worden de betalingen
door de schuldenaar voor nieuwe prestaties wel getoetst aan artikel 47 Fw. Artikel
47 Fw biedt echter conceptueel niet het juiste toetsingskader zodat men vastloopt.
De oplossing is dan de introductie van een buitenwettelijke rechtvaardigings-
grond, zoals het recht op rechtsbescherming ten aanzien van de inschakeling van
een advocaat.35 Ook het Voorontwerp voor een nieuwe Insolventiewet voor het
Nederlandse recht heeft onvoldoende het onderscheid gemaakt. Het gevolg hier-
van is dat in de bepaling die primair ziet op de paritas creditorum (artikel 3.2.5
VO) veel nadere criteria zijn opgenomen om aan een veelheid van gevallen recht
te doen, met name gevallen die met een doorbreking van de paritas creditorum
niets van doen hebben.36

Indien in een rechtsstelsel niet een regel is ontwikkeld die ziet op een nadere afba-
kening van gevallen van een inbreuk op de integriteit van het verhaalsvermogen
tot gevallen van een doorbreking van de paritas creditorum, ziet men dat de
rechtspositie van partijen onzeker wordt indien zij kort voor insolventverklaring
gelijkwaardige en wenselijk geachte prestaties leveren.

5.3.2 Ontbreken temporele begrenzing paritas creditorum

Een tweede reden waarom het van belang is de verschillende vormen van benade-
ling te scheiden is dat, voor zover men dit niet doet, de aantastbaarheid van han-
delingen die een inbreuk maken op de paritas creditorum te veel een open karak-
ter krijgt en onvoldoende beperkt in tijd wordt. Schuldeisers die betaling hebben
ontvangen kunnen dan nog jaren na betaling aangesproken worden door de
bewindvoerder en verzeild raken in discussies.

Het Engelse recht toetst een doorbreking van de paritas creditorum aan artikel
239 IA. Hierin zijn heldere termijnen opgenomen. De werking van artikel 239 IA
is beperkt tot voldoeningen verricht in de zes maanden voorafgaand aan de aan-
vang van insolventie (onset of insolvency) en wordt verlengd tot twee jaren indien
de wederpartij een gerelateerde partij is.37

34 Zie hoofdstuk 3 (§ 3.2.2.2 en § 3.5.1).
35 Zie hoofdstuk 4 (§ 4.2.3.5).
36 Zie Toelichting Voorontwerp, p. 223, 224. Zie hierover uitgebreid hoofdstuk 4 (§ 4.2.4.2 en § 4.2.4.3).
37 Zie hoofdstuk 3 (§ 3.2.2.2).
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Het Duitse en het Nederlandse recht kennen niet een dergelijke beperking in tijd
ten aanzien van de aantastbaarheid van handelingen die een inbreuk maken op de
paritas creditorum. In het Duitse en het Nederlandse recht worden afwijkende
wijzen van voldoening, zoals een inbetalinggeving, (mede38) getoetst aan de open
geformuleerde bepalingen van respectievelijk artikel 133 InsO en artikel 42 Fw.
Artikel 133 InsO vereist voor aantastbaarheid dat de schuldenaar handelde met het
opzet (Vorsatz) te benadelen en dat de wederpartij daarvan wist. Het temporele
werkingsgebied van artikel 133 InsO strekt zich uit tot handelingen verricht tot
tien jaar voor de aanvraag tot insolventverklaring. Artikel 42 Fw vergt wetenschap
van benadeling aan de zijde van de schuldenaar en bij handelingen anders dan om
niet eveneens aan de zijde van de wederpartij. Artikel 42 Fw kent daarbij niet zelf
een beperking van het temporele werkingsgebied.

Artikel 133 InsO en artikel 42 Fw hanteren erg open criteria en stellen niet een
nader objectief vereiste (zoals dat de schuldenaar reeds insolvent was). Voor zover
in het Duitse en het Nederlandse recht ook de onverplichte voldoeningen van een
bestaande schuld worden begrepen onder de bepaling die mede ziet op de bescher-
ming van de integriteit van het vermogen van de schuldenaar (respectievelijk arti-
kel 133 InsO en artikel 42 Fw), kan geconstateerd worden dat de grenzen die het
leerstuk stelt aan deze onverplichte voldoeningen onduidelijk zijn.39 Voor zover de
wederpartij niet een gerelateerde partij is, verdient de bescherming van contractu-
ele finaliteit dat ergens een lijn wordt getrokken.

5.3.3 Problematische inpassing van zekerheden voor oude schulden

Het derde geval waaruit blijkt dat de twee vormen van benadeling bij voorkeur van
elkaar gescheiden en separaat geregeld dienen te worden, betreft de problemati-
sche inpassing van zekerheden verschaft voor oud krediet zonder verplichting
daartoe. In het Nederlandse en Duitse recht bestaat discussie of de onverplichte
zekerheidverstrekking voor eigen oude schulden als een rechtshandeling om niet
of anders dan om niet heeft te gelden.40 In het Nederlandse recht wordt wel
betoogd dat indien de schuldeiser ook een prestatie levert (zoals verlaging van het
rentepercentage of een uitstel van betaling) de handeling als anders dan om niet
heeft te gelden.41 Indien de wederpartij geen prestatie levert, geldt de handeling
als om niet, zo wordt wel verdedigd.42 In zowel het Duitse als het Nederlandse
recht is de vraag of een zekerheidverstrekking een handeling om niet is, bepalend
of de wederpartij wel of niet een bepaalde wetenschap gehad moet hebben voor

38 In het Duitse recht worden deze incongruente voldoeningen voor zover verricht in de drie maanden voor de
aanvraag tot insolventverklaring getoetst aan artikel 131 InsO. Zie hoofdstuk 2 (§ 2.2.2).

39 Zie inzake het Duitse recht kritisch over de toepasselijkheid van artikel 133 InsO op een doorbreking van de
paritas creditorum Foerste, Grenzen der Vorsatzanfechtung bei kongruenter Deckung, p. 6. Zie hierover uitge-
breider hoofdstuk 2 (§ 2.5.1).

40 Zie hoofdstuk 4 (§ 4.2.1.2.3) en hoofdstuk 2 (§ 2.5.1).
41 Zie Faber, Verrekening, p. 334.
42 Zie Faber, Verrekening, p. 334 en 335.
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een geslaagd beroep op aantastbaarheid. Indien de zekerheidverstrekking als een
handeling anders dan om niet heeft te gelden, is naar Nederlands recht op grond
van artikel 42 Fw vereist dat de zekerheidsgerechtigde heeft gehandeld met de
wetenschap van benadeling. In het Duitse recht moet de zekerheidsgerechtigde
hebben geweten van een opzet te benadelen van de schuldenaar (artikel 133 InsO).
Voor zover de onverplichte zekerheidsverstrekking als een handeling om niet
wordt gezien, is de subjectieve gesteldheid van de wederpartij niet meer van
belang in het Duitse en Nederlandse recht.

De bestaande discussie en onduidelijkheid kunnen verklaard worden doordat de
zekerheidstelling voor eigen oude schulden niet goed in het geldende Duitse en
Nederlandse systeem is in te passen. De zekerheidverschaffing voor eigen oude
schulden vormt een doorbreking van de paritas creditorum. De vraag of een han-
deling om niet of anders dan om niet is, is echter een vraag die bovenal thuishoort
bij inbreuken op de integriteit van het verhaalsvermogen en die bij een doorbre-
king van de paritas creditorum hooguit een secundaire rol heeft te vervullen. In
het Duitse recht ten aanzien van de Deckungsanfechtung in artikel 130 en 131
InsO, in het Nederlandse recht in artikel 47 Fw (verplichte rechtshandelingen)43

en in het Engelse recht in artikel 239 IA (preferences) wordt nergens een onder-
scheid gemaakt tussen voldoeningen en zekerheidsstellingen om niet en om baat.
Het verhoudt zich vervolgens slecht met de aard van het probleem, een doorbre-
king van de paritas creditorum, om wel een onderscheid te maken tussen zeker-
heidverstrekking om niet en anders dan om niet indien de onverplichte zekerheid-
verschaffing getoetst wordt aan artikel 42 Fw of artikel 133 InsO, althans om aan
een dergelijk onderscheid verstrekkende gevolgen te verbinden.

In het Engelse recht is in Re Mc Bacon uitgemaakt dat de zekerheidsverstrekking
voor een oude schuld geen handeling met een waardeverschil kan vormen.44

Daarmee valt de zekerheidverschaffing voor oude schulden geheel buiten de wer-
king van artikel 238 IA (transaction at an undervalue). Dit oordeel moet niet gele-
zen worden alsof zekerheden geen waarde vertegenwoordigen. Dit oordeel dient
begrepen te worden als een benadering waarbij ten aanzien van inbreuken op de
paritas creditorum ervan uitgegaan wordt dat de schuldeiser zijn prestatie al heeft
geleverd, en nu aanspraak heeft op voldoening van zijn vordering. De voldoening
aan de schuldeiser is dan een tegenprestatie van de schuldenaar. In die zin is alles
wat de schuldenaar doet om zijn oude schuld te voldoen, of voldoening te verze-
keren, een prestatie om baat. Of tegenover de concrete voldoening of de concrete
zekerheidsverschaffing weer een nieuwe prestatie van de schuldeiser staat, veelal
in de vorm van water bij de wijn door uitstel of verlaging van rentepercentage, is
van veel minder belang.

43 Zie hierover Faber, Verrekening, p. 334 en 336.
44 Zie Millet J in Re MC Bacon, [1990] BCLC 324, 340-341, BPIR 789, 821. Zie kritisch Arden LJ in Re

Nurkowski, [2006] BCC 646.
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Voor zover men de zekerheidverschaffing voor een oude schuld moet vangen in
het systeem van artikel 42 Fw in het Nederlandse recht of voor het Duitse recht in
het systeem van  artikel 133 InsO (opzettelijke benadeling) en artikel 134 InsO
(handelingen om niet) zou ik menen dat deze behandeld dienen te worden als een
handeling om baat. De subjectieve gesteldheid van de ontvangende schuldeiser
krijgt dan een rol toebedeeld. Beter ware het echter om de regeling die waakt tegen
inbreuken op de integriteit van het verhaalsvermogen van de schuldenaar scherp
te scheiden van de regeling die waakt over de paritas creditorum. Bij de eerste
handelingen ligt het veel meer voor de hand om het onderscheid tussen om niet en
om baat een dominante rol te laten spelen. Bij de doorbreking van de paritas cre-
ditorum hoort deze vraag eigenlijk niet thuis.

5.4 Inbreuken integriteit verhaalsvermogen

Binnen de gevallen van benadeling waarin een inbreuk wordt gemaakt op de inte-
griteit van het verhaalsvermogen, kan een nadere onderverdeling worden
gemaakt. Twee subvormen kunnen worden geïdentificeerd:

a. Handelingen om niet of met een waardeverschil.
b. Handelingen zonder waardeverschil die middellijk ten gevolge hebben dat de

verhaalsmogelijkheden worden verminderd.

Op basis van een vergelijking van het Duitse, Engelse en Nederlandse recht wordt
bezien in hoeverre het mogelijk en wenselijk is in deze gevallen een objectieve
regeling te hanteren.

5.4.1 Handeling om niet of met een waardeverschil

Hier wordt eerst de aantastbaarheid van handelingen om niet geanalyseerd 
(§ 5.4.1.1) en daarna de aantastbaarheid van handelingen anders dan om niet,
maar met een waardeverschil (§ 5.4.1.2).

5.4.1.1 Handelingen om niet
Ten aanzien van de aantastbaarheid van handelingen om niet zijn de verschillen
tussen de onderzochte landen beperkt. Handelingen om niet zijn telkens in ruime
mate aantastbaar. Het Nederlandse recht stelt hier nog wel een subjectief vereiste,
en wel dat de schuldenaar moet hebben gehandeld met de wetenschap van bena-
deling. Voor zover de rechtshandeling is verricht binnen een jaar voor de failliet-
verklaring, wordt deze wetenschap ex artikel 45 Fw vermoed te hebben bestaan.45

Het Engelse (artikel 238 IA) recht stelt geen positief geformuleerd subjectief ver-

45 Zie hoofdstuk 4 (§ 4.2.2 en § 4.5.2.1).
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eiste, maar hanteert een uitzonderingsgrond voor handelingen die de schuldenaar
te goeder trouw heeft verricht. Deze uitzonderingsgrond is in vergaande mate
geobjectiveerd, zodat de regeling vrijwel geheel geobjectiveerd is.46 Het Duitse
recht (artikel 134 InsO) hanteert in het geheel geen subjectieve vereisten. Artikel
134 InsO bepaalt dat alle handelingen om niet verricht in de vier jaren vooraf-
gaand aan de aanvraag tot insolventverklaring aantastbaar zijn.47 Ook de reik-
wijdte van wat naar Duits recht als een handeling om niet heeft te gelden is zeer
ruim. Zo kwalificeert ook het laten verlopen van een verjaringstermijn als een
handeling om niet.48

De ruime aantastbaarheid van het Duitse recht is sterk gebaseerd op redelijkheid-
overwegingen.49 Zie in deze zin bijvoorbeeld Dauernheim:

‘Die Schenkungsanfechtung bezweckt nicht die Durchsetzung des Prinzips der
gleichen Behandlung aller Gläubiger, sondern will aus Billigkeitsgründen dem
Insolvenzverwalter die Möglichkeit geben, unentgeltliche Leistungen des
Schuldners in den letzten vier Jahren vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens
zugunsten der Insolvenzgläubiger und zur Massemehrung rückgängig zu
machen.’50

Het Nederlandse recht hanteert als rechtvaardiging voor het ingrijpen ten aanzien
van rechtshandelingen om niet de subjectieve gesteldheid van de schuldenaar, in
de memorie van toelichting zelfs ‘opzettelijke benadeling’ genoemd.51 Deze sub-
jectieve gesteldheid acht de wetgever kennelijk nodig om een uitzondering te
maken op het uitgangspunt dat het vermogen van de schuldenaar op de ‘meest vol-
strekte wijze gerespecteerd dient te worden’.52

Ten aanzien van handelingen om niet kan nu bezien worden in hoeverre het moge-
lijk en wenselijk is tot een objectieve regeling te komen. Rechtsvergelijkend kan
gewezen worden op het Duitse recht dat met een volledig objectieve regeling (arti-
kel 134 InsO) in ruime mate voorziet in de aantastbaarheid van handelingen om
niet. De vraag is echter of een dergelijke objectieve regeling wel haar doel bereikt

46 In het Engelse recht waakt artikel 238 IA tegen zowel handelingen om niet als handelingen verricht met een
significant waardeverschil. Artikel 238 IA werkt vrijwel exclusief met objectieve criteria. Vereist is dat i) de
schuldenaar in administration of liquidation verkeert, ii) dat de transactie is verricht om niet of met een signi-
ficant waardeverschil, iii) in de twee jaren voor de aanvang van insolventie (buiten deze periode kan nog een
beroep worden gedaan op artikel 423 IA welk artikel voor toepasselijkheid wel een vorm van opzet aan de zijde
van de schuldenaar vereist) en iv) dat de schuldenaar toen reeds insolvent was, welke insolventie wordt ver-
moed indien de wederpartij een gerelateerde partij is. De subjectieve gesteldheid van de wederpartij is irrele-
vant. Artikel 238 IA kent slechts in lid 5 in de uitzonderingsgrond belang toe aan de subjectieve gesteldheid
van de schuldenaar. Zie verder hoofdstuk 3 (§ 3.2.1 en § 3.5.2.1).

47 Zie hoofdstuk 2 (§ 2.2.5 en § 2.5.2.1).
48 Zie hoofdstuk 2 (§ 2.2.5.2).
49 Zie hoofdstuk 2 (§ 2.2.5.1).
50 Dauernheim, Das Anfechtungsrecht in der Insolvenz, p. 82.
51 Zie hoofdstuk 4 (§ 4.2.2.1). 
52 Zie hoofdstuk 4 (§ 4.2.1.1 en § 4.2.2.1) en de verwijzingen naar de parlementaire geschiedenis aldaar.
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en niet onevenredig inbreuk maakt op belangen die haaks staan op die van de
schuldeisers, en dat in die zin toch subjectieve criteria gehanteerd zouden moeten
worden (zoals in het Nederlandse recht geschiedt).

Voor zover het doel53 is het ongedaan maken van de bevoordeling ten koste van
gezamenlijke schuldeisers, kan dit eenvoudig worden bereikt zonder subjectieve
criteria. De werking van een objectieve regeling zal echter beperkt in tijd moeten
zijn, zodat voor handelingen ver voor formele insolventie wel degelijk het hante-
ren van subjectieve criteria geboden is. Binnen een afgebakende periode voor for-
mele insolventie bereikt echter ook een objectieve regeling het doel de bevoorde-
ling van de wederpartij ten koste van de gezamenlijke schuldeisers ongedaan te
maken.

Beziet men de vier belangen die haaks staan op de bescherming van de belangen
van de gezamenlijke schuldeisers,54 te weten i) respect voor het handelen van de
schuldenaar, ii) contractuele zekerheid/finaliteit, iii) geen schade voor rekening
van derden zonder verwijt en iv) geen belemmering van reorganisatiemogelijkhe-
den, dan blijkt niet dat deze door een objectieve regeling in het gedrang komen.
Voor zover men de positie van de wederpartij te goeder trouw wenst te bescher-
men, past het wel bij de sanctie rekening te houden met eventuele goede trouw,
zoals ook reeds expliciet gebeurt in de Duitse55 en de Nederlandse regeling.56 Ook
past hier een kritische opmerking ten aanzien van wat als een aantastbare hande-
ling om niet heeft te gelden. In het Duitse recht kwalificeert het laten verlopen van
een verjaringstermijn als een aantastbare handeling om niet. Gecombineerd met
de lange termijn van vier jaren voorafgaand aan de aanvraag tot insolventverkla-
ring, komt mijns inziens toch de positie van de wederpartij57 te veel in het gedrang.
De beschermende werking die van verjaring uitgaat wordt opzij gezet zonder een
subjectief vereiste aan de zijde van de wederpartij te stellen. Voor zover men zon-
der nadere subjectieve criteria voorziet in de aantastbaarheid van handelingen om
niet, past m.i. dan ook een beperkte lezing van wat als een aantastbare handeling
om niet heeft te gelden.

53 Zie ten aanzien van de doelen die worden nagestreefd met de aantastbaarheid van handelingen die een inbreuk
maken op de integriteit van het verhaalsvermogen hoofdstuk 1 (§ 1.4.1.3). Aangegeven is dat twee te onder-
scheiden doelen worden nagestreefd. Namelijk ten eerste het ongedaan maken van de bevoordeling van een
wederpartij ten nadele van de gezamenlijke schuldeisers en ten tweede te zorgen dat schuldeisers hun legitie-
me afspraken kunnen effectueren. 

54 Zie hoofdstuk 1 (§ 1.5).
55 Zie hoofdstuk 2 (§ 2.2.5.3).
56 Zie hoofdstuk 4 (§ 4.2.2.3).
57 Smeehuijzen werkt uit dat het hier voornamelijk om twee te onderscheiden belangen aan de zijde van de weder-

partij gaat, namelijk het bewaken van diens bewijspositie en het verdisconteren van de mogelijkheid van vor-
deringen van derden bij het inrichten van zijn vermogen. Zie Smeehuijzen, De bevrijdende verjaring, p. 53:
‘Het belangrijkste verjaringsdoel is gelegen in het beschermen van de debiteur tegen (i) ongegronde vorderin-
gen waartegen hij zich wegens teloorgang van bewijsmiddelen niet meer adequaat kan verweren en (ii) gegron-
de vorderingen die hij wegens tijdsverloop niet meer verwacht.’
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Een dergelijke objectieve regeling is mijns inziens ook wenselijk. De omstandig-
heid dat de vrijgevigheid van de schuldenaar ten laste komt van zijn schuldeisers,
komt mij voor als voldoende rechtvaardiging om in te grijpen. In die zin lijkt geen
grond te bestaan om een subjectief vereiste ten aanzien van de schuldenaar te stel-
len. Het stellen van dergelijke criteria bemoeilijkt de positie van de curator en
zorgt ervoor dat de uitkomst van een procedure aanzienlijk onzekerder wordt.58

Vooral het bezwaar dat de bevoordeling van de wederpartij ten koste van de geza-
menlijke schuldeisers niet verandert, vormt een belangrijk argument tegen het
hanteren van subjectieve criteria.

Toch kan niet met een volledig objectieve regeling worden volstaan. Handelingen
om niet kunnen niet eeuwig aantastbaar zijn. De werking van objectieve regelin-
gen zal dan ook beperkt in tijd zijn. In het Duitse recht is de werking van artikel
134 InsO beperkt tot vier jaren voor de aanvraag tot insolventverklaring. In het
Engelse recht is de werking van artikel 238 IA beperkt tot handelingen verricht
twee jaren voor de aanvang van insolventie. Hier ziet men de grenzen van de
mogelijkheden van het werken met objectieve regelingen. Partijen kunnen jaren
voorafgaand aan de insolventverklaring reeds handelingen verrichten met het doel
schuldeisers te benadelen. Om toch ook dergelijke handelingen te kunnen aantas-
ten, vormt een verdere oprekking of uitbreiding van de temporele werking van
objectieve criteria geen optie meer, omdat anders te ver wordt teruggegrepen en
onder de regeling ook handelingen zullen vallen die niet meer in een relevante
relatie tot de insolventie staan. Om handelingen met het kennelijke doel schuldei-
sers te benadelen verricht ver voor formele insolventie te kunnen aantasten, zal de
objectieve regeling aangevuld moeten worden met een subjectieve regeling. Dit
ziet men ook in het Duitse recht waar artikel 133 InsO ziet op alle handelingen
(handelingen om niet incluis) waarmee de schuldenaar zijn schuldeisers opzette-
lijk benadeelde en de wederpartij hiervan wist verricht in de tien jaren voor de
aanvraag tot insolventverklaring.59 In het Engelse recht voorziet artikel 423 IA in
de aantastbaarheid van handelingen om niet (of met een waardeverschil) indien de
schuldenaar handelde met de intentie vermogensbestanddelen te onttrekken aan
verhaal of anderszins handelde met het doel zijn schuldeisers te benadelen. Hierbij
wordt geen beperking in tijd gesteld.60

58 Zie in het algemeen kritisch ten aanzien van het vereiste van wetenschap van benadeling opgenomen in artikel
42 Fw (zowel van toepassing op onverplichte handeling om niet en anders dan om niet), Van Dijck,
Faillissementspauliana, Revisie van een relict, p. 63 en 64 en zie ook in algemene zin Wessels, Actio Pauliana
en wetenschap van benadeling: drie voorstellen tot verbetering, die niet een helder onderscheid maakt naar
vormen van benadeling: ‘Ik zou doorslaggevend willen vinden de idee achter de paulianaregeling van herstel
van wat oorspronkelijk voor verhaal van de schuldeisers aanwezig was dan wel zou moeten zijn. Ik meen dat
aan het belang dat crediteuren voor benadeling worden beschermd niet kan afdoen het gegeven dat de schul-
denaar wist dat van zijn (onverplichte!) rechtshandeling benadeling het gevolg zou zijn. Voorts wordt de recon-
structie van de boedel nodeloos bemoeilijkt door het stellen van het vereiste van wetenschap van benadeling
bij de schuldenaar. De benadeling voortvloeiend uit een onverplichte rechtshandeling sec, blijkend uit de enke-
le verstoring van de onderlinge rangorde in verhaalsrechten van hen die later faillissementscrediteuren blijken
te zijn, komt mij reeds als voldoende maatschappelijke rechtvaardiging voor reconstructie voor.’

59 Zie hoofdstuk 2 (§ 2.2.4).
60 Zie hoofdstuk 3 (§ 3.2.5 en § 3.5.2.1).

Hoofdstuk 5 393



De conclusie ten aanzien van handelingen om niet is dat een ten dele objectieve
regeling mogelijk en wenselijk is. Om geen ongerechtvaardigde inbreuk op de
belangen van de wederpartij te maken past hier wel i) een goede trouw verweer
ten aanzien van de sanctie, voor het geval de wederpartij zelf niet meer gebaat is
door de handeling, ii) een beperkte interpretatie van wat als een aantastbare han-
deling om niet heeft te gelden en iii) een begrenzing in tijd van de werking van de
objectieve regeling. Om ook handelingen om niet verricht ver voor formele insol-
ventie met het kennelijke doel schuldeisers te benadelen aantastbaar te laten zijn,
zal toch met subjectieve criteria gewerkt moeten worden.

5.4.1.2 Handelingen anders dan om niet met een waardeverschil
Interessanter dan de handelingen om niet (§ 5.4.1.1) zijn de handelingen waarbij
weliswaar een tegenprestatie is geleverd, maar deze minder waard is dan de pres-
tatie van de schuldenaar. De onderzochte landen tonen grote verschillen ten aan-
zien van de gehanteerde criteria voor de aantastbaarheid van handelingen met een
waardeverschil.

Opvallend is dat het Engelse recht ook bij handelingen anders dan om niet, maar
met een significant waardeverschil, geen positieve61 subjectieve vereisten aan de
zijde van de schuldenaar stelt en nog opvallender, evenmin aan de zijde van de
wederpartij (artikel 238 IA: transactions at an undervalue). Het Nederlandse recht
en het Duitse recht vergen daarentegen beide een bepaalde subjectieve gesteldheid
van zowel de schuldenaar als diens wederpartij. Het Duitse recht hanteert in arti-
kel 133 InsO als vereiste een opzet (Vorsatz) te benadelen aan de zijde van de
schuldenaar en wetenschap daarvan aan de zijde van de wederpartij.62 Het
Nederlandse recht vergt in artikel 42 Fw, ten aanzien van onverplichte rechtshan-
delingen anders dan om niet, dat zowel de schuldenaar als de wederpartij hebben
gehandeld met de wetenschap van benadeling. Wel voorziet artikel 43 Fw in een
omkering van de bewijslast voor zover het waardeverschil aanmerkelijk is en de
rechtshandeling in het jaar voorafgaand aan de insolventverklaring is verricht.63

De Engelse geobjectiveerde regeling is opvallend vergeleken met de Duitse en de
Nederlandse subjectieve regeling. Twee belangrijke nuanceringen dienen echter
gemaakt te worden. In de eerste plaats stelt artikel 238 IA als vereiste dat de schul-

61 Artikel 238 lid 5 IA kent slechts een negatief subjectief vereiste. Een transactie die voldoet aan de objectieve
vereisten, is niet aantastbaar indien de schuldenaar de transactie subjectief te goeder trouw heeft gesloten om
de onderneming voort te zetten (lid 5 sub a) én er tevens goede gronden waren om aan te nemen dat de trans-
actie positief zou uitwerken voor de schuldenaar (lid 5 sub b). Sub a bevat een overwegend subjectieve toets
terwijl sub b een objectivering aanbrengt. De toets in artikel 238 lid 5 IA is cumulatief in de zin dat zowel aan
het vereiste sub a als het vereiste sub b voldaan moet zijn. Zie hoofdstuk 3 (§ 3.2.1.3).

62 Zie hoofdstuk 2 (§ 2.2.4 en § 2.5.2.1). Verder voorziet artikel 132 InsO nog in de aantastbaarheid van hande-
lingen die onmiddellijk tot benadeling leiden in de drie maanden voorafgaand aan de insolventverklaring. Zie
hierover hoofdstuk 2 (§ 2.2.3). Vereist voor toepasselijkheid van artikel 132 InsO is dat de rechtshandeling
direct tot benadeling van schuldeisers heeft geleden en dat de wederpartij wist van de betalingsonmacht of de
aanvraag. Bij direct benadelende transacties met een gerelateerde partij wordt de vereiste wetenschap aan de
zijde van de wederpartij vermoed, waarbij echter nog wel tegenbewijs mogelijk is.

63 Zie hoofdstuk 4 (§ 4.2.1 en § 4.5.2.1).
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denaar ten tijde van de handeling reeds insolvent was of werd.64 Hoewel dus niet
vereist is dat de schuldenaar en/of de wederpartij handelden met een bepaalde
subjectieve gesteldheid, zou deze in elk geval ten aanzien van de schuldenaar in
de regel wel geconstrueerd kunnen worden. Het betreft hier immers een insolven-
te schuldenaar die handelingen met een significant waardeverschil verricht.

Een tweede nuancering is dat het Engelse recht bovenal gericht is op het ongedaan
maken van de bevoordeling van de wederpartij en niet zozeer op het ongedaan
maken van de benadeling van de gezamenlijke schuldeisers. De sanctie is in de
regel dan ook beperkt tot het ongedaan maken van deze bevoordeling. Dit gebeurt
ofwel door de wederpartij te veroordelen het verschil bij te betalen, ofwel door de
bewindvoerder te veroordelen de door de wederpartij geleverde prestatie onge-
daan te maken indien de wederpartij het goed dient te retourneren.65 Door de aan-
dacht te richten op het ongedaan maken van de bevoordeling van de wederpartij,
kan het Engelse recht de handelingen om niet en handelingen anders dan om niet
onder één bepaling en ook onder één norm brengen. Voor de toepassing van het
leerstuk van aantastbaarheid wegens schuldeisersbenadeling, licht het Engelse
recht als het ware de bevoordeling uit de handeling en behandelt deze op dezelf-
de wijze als een handeling om niet. Een belangrijk element in de rechtvaardiging
van artikel 238 IA wordt dan ook gevonden in de enkele bevoordeling van de
wederpartij ten koste van de gezamenlijke schuldeisers.66

Het Nederlandse en het Duitse recht volgen een geheel andere benadering. Zij
richten zich niet zozeer op de bevoordeling van de wederpartij, maar op de bena-
deling van de schuldeisers. De benadeling kan aanzienlijk groter zijn dan de
bevoordeling van de wederpartij. Indien een wederpartij een goed met een markt-
prijs van € 10.000 voor € 4.000 verkrijgt, en de schuldenaar vervolgens de € 4.000
verbruikt, kan men oordelen dat de schuldeisers voor uiteindelijk € 10.000 zijn
benadeeld. Dit is in elk geval de benadering van het Duitse en het Nederlandse
recht. De vraag is wat dient te gebeuren met de waarde van de prestatie van de
wederpartij. Artikel 144 InsO (Duits recht) en artikel 51 Fw (Nederlands recht)
bepalen beide dat de wederpartij voor zijn prestatie slechts een boedelvordering
heeft ‘soweit sie (…) noch unterscheidbar vorhanden ist oder soweit die Masse um
ihren Wert bereichert ist’ respectievelijk ‘voor zover de boedel is gebaat’. Voor het
overige heeft de wederpartij slechts een concurrente vordering. Meestal zal de
opbrengst (ten dele of geheel) verteerd zijn, en de wederpartij dus achterblijven
met een veelal waardeloze vordering. Omdat het Nederlandse en het Duitse recht
gericht zijn op het ongedaan maken van de benadeling van de schuldeisers, welke
aanzienlijk omvangrijker kan zijn dan de bevoordeling van de wederpartij, wekt
het geen verbazing dat het Nederlandse en het Duitse recht voor de aantasting van

64 Zie hoofdstuk 3 (§ 3.2.1.2).
65 Zie hoofdstuk 3 (§ 3.2.1.3).
66 Zie hoofdstuk 3 (§ 3.2.1.1).
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de benadelende handeling met een waardeverschil een bepaalde subjectieve
gesteldheid van de wederpartij vergen. Indien men hier niet een dergelijk subjec-
tief criterium zou stellen, zou immers de wederpartij in een aanzienlijk slechtere
positie kunnen komen, mogelijk zonder dat het verwijt gemaakt kan worden dat
deze niet te goeder trouw heeft gehandeld.

Ten aanzien van handelingen met een waardeverschil kan nu bezien worden in
hoeverre het mogelijk en wenselijk is tot een objectieve regeling te komen.
Rechtsvergelijkend kan gewezen worden op het Engelse recht dat met een vrijwel
volledig objectieve regeling (artikel 238 IA) in ruime mate voorziet in de aantast-
baarheid van deze handelingen. De vraag is echter of een dergelijke objectieve
regeling wel haar doel bereikt en niet onevenredig inbreuk maakt op belangen die
haaks staan op die van de schuldeisers.

Voor zover het doel67 is het ongedaan maken van de bevoordeling van de weder-
partij ten koste van de gezamenlijke schuldeisers, kan dit eenvoudig worden
bereikt zonder subjectieve criteria. Voor zover men het algemenere doel zou na-
streven dat schuldeisers hun legitieme afspraken kunnen effectueren, schiet een
objectieve regeling tekort en dient een nadere of zelfs andere regeling opgesteld
te worden. Zolang men hier de sanctie beperkt tot de bevoordeling van de weder-
partij en het doel ook slechts is het ongedaan maken van de bevoordeling van de
wederpartij ten koste van de gezamenlijke schuldeisers, bereikt echter ook een
objectieve regeling dit doel.

Beziet men de vier belangen die traditioneel haaks staan op de bescherming van
de belangen van de gezamenlijke schuldeisers,68 dan blijkt ook dat deze voldoen-
de beschermd worden zonder dat men subjectieve criteria hanteert. Voor zover een
inbreuk op deze belangen wordt gemaakt, is deze gerechtvaardigd mits de rege-
ling enkel voorziet in de restitutie van het behaalde voordeel. De maxime ‘one
should be just before one is generous’ rechtvaardigt voldoende dat de handeling
van de schuldenaar niet wordt gerespecteerd. Het uitgangspunt van contractuele
finaliteit wordt ook niet te veel geweld aangedaan, voor zover men de aantast-
baarheid maar beperkt in tijd en tot handelingen met een significant waardever-
schil. De wederpartij is uiteindelijk ook niet slechter af, zodat niet gezegd kan
worden dat de benadeling van de gezamenlijke schuldeisers op de wederpartij
wordt afgewenteld. Voor zover men een regeling opstelt waarin de wederpartij bij
een handeling met een waardeverschil slechts het door hem behaalde voordeel
hoeft af te staan, zonder dat deze meteen ook riskeert de door hem geleverde pres-
tatie kwijt te zijn, heeft dit positieve gevolgen voor het reorganiserend vermogen

67 Zie ten aanzien van de doelen die worden nagestreefd met de aantastbaarheid van handelingen die een inbreuk
maken op de integriteit van het verhaalsvermogen, hoofdstuk 1 (§ 1.4.1.3).

68 Zie hoofdstuk 1 (§ 1.5). Vier belangen zijn geïdentificeerd, namelijk i) respect voor het handelen van de schul-
denaar, ii) contractuele finaliteit, iii) geen schade voor rekening van derden zonder verwijt en iv) geen belem-
mering van reorganisatiemogelijkheden.
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van ondernemingen in financiële problemen. Partijen hoeven zich geen, of veel
minder, zorgen te maken dat, indien later zou worden geoordeeld dat de handeling
een waardeverschil kent, de wederpartij niet alleen het door hem behaalde voor-
deel dient af te staan, maar ook dat hij de door hem geleverde prestatie kwijt is.
Voor zover het recht partijen wel tot zulke zorgen aanleiding zou geven, zullen
partijen terugschrikken om zaken te doen met partijen in financiële moeilijkhe-
den.

Het hanteren van een objectieve regeling is hier ook wenselijk omdat het hanteren
van subjectieve criteria tot complicaties leidt.69 Opvallend is dat in een procedure
naar Nederlands en Duits recht de aandacht in belangrijke mate gericht is op het
bewijzen van de subjectieve criteria.70 Hier ziet men dan dat het vaststellen van
wetenschap een intensief, gecompliceerd en daarmee kostbaar proces is. Vooral in
het Nederlandse recht is de rechtsonzekerheid die samenhangt met de bewijspro-
blemen rond subjectieve criteria zeer duidelijk.71 Dit betreft dan niet alleen de
vraag of het bewijs kan worden geleverd, maar ook de onduidelijkheid die bestaat
wat eigenlijk bewezen moet worden. Rechtspraak en literatuur zijn nog niet tot een
eenduidige invulling van het criterium wetenschap van benadeling gekomen.72

Ook het derde bezwaar genoemd ten aanzien van subjectieve criteria doet zich hier
sterk voelen. De benadeelde schuldeisers wensen de bevoordeling die ten hunne
nadele heeft plaatsgevonden ongedaan gemaakt te zien. Zij zullen het gevoel heb-
ben dat wat zij te weinig krijgen, min of meer rechtstreeks naar de bevoordeelde
wederpartij is gegaan. In die zin zullen zij oordelen dat het irrelevant is of de derde
wist van de benadeling, in elk geval voor zover de wederpartij is bevoordeeld. Nu
er geen dwingende redenen bestaan subjectieve criteria te hanteren, en deze wel
nadelen met zich brengen, verdient een objectieve regeling de voorkeur.

Men zou kunnen oordelen dat met een geobjectiveerde regel, die beperkt is tot het
ongedaan maken van de bevoordeling, te veel een vrijbrief wordt gegeven maar
alles te doen voor insolventverklaring waarbij partijen slechts riskeren het behaal-
de voordeel te moeten afstaan. In Engeland hanteert men, als gezien, een regeling

69 In hoofdstuk 1 (§ 1.2.2) is uiteengezet i) dat subjectieve criteria moeilijk en kostbaar zijn in rechte vast te stel-
len, ii) dat de uitkomst van procedures daarmee veelal onzeker is, iii) dat subjectieve criteria de omvang van de
benadeling zelf niet veranderen en in die zin voor de benadeelde schuldeisers niet relevant zijn en iv) dat sub-
jectieve criteria een element van moreel verwijtbaar handelen in zich bergen waardoor nieuwe conflicten ont-
staan zodra de bewindvoerder de aantastbaarheid van een handeling inroept.

70 Zie voor een empirisch onderzoek naar de werking van de pauliana, Van Dijck, De faillissementspauliana.
Revisie van een relict. Ten aanzien van de vraag ‘Indien er – in of buiten rechte – geschillen ontstaan over de
vraag of de wederpartij paulianeus heeft gehandeld, hoe vaak hebben deze betrekking op wetenschap van bena-
deling?’ presenteert Van Dijk (p. 279) de volgende uitkomsten (1= nooit/heel weinig, 5 = heel vaak). In de erva-
ring van curatoren komt Van Dijck tot gemiddeld 3,82, en in de ervaring van advocaten van wederpartijen
gemiddeld 3,81. Duidelijk is dat het vereiste wetenschap van benadeling vaak tot geschillen leidt.

71 Zie in algemene zin ten aanzien van de onvoorspelbaarheid van de pauliana ten tijde van het verrichten van de
handeling J.J. van Hees, ‘Divide et impera’: verdelingsvraagstukken in het zicht van insolventie, p. 175: ‘De
vraag wie dit bewijs dient te leveren zal vaak van doorslaggevende betekenis zijn voor het al dan niet slagen
van het beroep op de pauliana. Omdat veelal niet valt te voorspellen of en zo ja binnen welke termijn een moge-
lijke actio pauliana aan de orde komt, is het paulianarisico bij rechtshandelingen die binnen het bereik van de
wettelijke regeling voor een omkering van de bewijslast vallen vaak niet of nauwelijks in te schatten.’
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die primair gericht is op restitutie van het behaalde voordeel en dergelijke bezwa-
ren worden in de Engelse literatuur niet geuit. Men zou hier mijns inziens ook
twee zaken door elkaar halen. Aangegeven is dat met de aantastbaarheid van han-
delingen die een inbreuk maken op de integriteit van het verhaalsvermogen twee
te onderscheiden doelen kunnen worden nagestreefd. Namelijk ten eerste het
ongedaan maken van de bevoordeling van een wederpartij ten nadele van de geza-
menlijke schuldeisers en ten tweede zorgen dat schuldeisers hun legitieme afspra-
ken kunnen effectueren. Voor zover het doel is het ongedaan maken van de
bevoordeling van de wederpartij, kan volstaan worden met objectieve criteria.
Voor zover daarnaast het doel is bescherming van het verhaalsvermogen, zodat
schuldeisers hun aanspraken kunnen effectueren, past een nadere of zelfs geheel
andere regeling die werkt met subjectieve criteria. Het hanteren van subjectieve
criteria is dan de enige wijze waarop daadwerkelijk ook die handelingen bestre-
den kunnen worden die buiten beperkte objectieve criteria vallen, maar waarbij
partijen wel het doel hebben schuldeisers te benadelen. Voor zover de benadeling
groter is dan de bevoordeling, en de wederpartij na aantasting van de gewraakte
handeling slechter af is, vergt de bescherming van de belangen van de wederpar-
tij ook dat hem een verwijt gemaakt kan worden. Om dit verwijt te kunnen con-
strueren zullen ook subjectieve criteria gehanteerd moeten worden.

De conclusie ten aanzien van handelingen met een waardeverschil is dat een
gedeeltelijk objectieve regeling mogelijk en wenselijk is. Vereist is dan wel dat de
regeling ten eerste beperkt is tot het ongedaan maken van de bevoordeling. Verder
zal de regeling, om geen afbreuk te doen aan het beginsel van contractuele finali-
teit, beperkt in tijd moeten zijn en gelimiteerd tot gevallen waarin het waardever-
schil aanmerkelijk of significant is. Ook hier geldt dat om handelingen te kunnen
bestrijken die ver voor formele insolventie hebben plaatsgevonden, toch met sub-
jectieve criteria gewerkt zal moeten worden.73 Verder geldt dat, voor zover het doel
niet is de bevoordeling van de wederpartij ongedaan te maken, maar te garande-
ren dat schuldeisers hun aanspraken kunnen effectueren, eveneens subjectieve cri-
teria gehanteerd moeten worden voor zover de benadeling van de schuldeisers
groter is dan de bevoordeling van de wederpartij en deze benadeling voor reke-
ning van de wederpartij wordt gebracht.

5.4.2 Handelingen die middellijk tot benadeling leiden

Ook handelingen waarbij geen waardeverschil bestaat tussen de prestaties over en
weer kunnen een inbreuk maken op de integriteit van het verhaalsvermogen.
Gedacht kan worden aan de verkoop van een goed tegen de marktprijs terwijl dui-
delijk is dat de opbrengst niet voor de schuldeisers beschikbaar zal zijn. Een ver-
gelijkbaar geval doet zich voor indien een bank krediet verschaft tegen zekerhe-

72 Zie hoofdstuk 4 (§ 4.2.1.3 en § 4.2.1.4).
73 Zie vorige paragraaf. 
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den en duidelijk is dat insolventverklaring onvermijdbaar is en ook dat het krediet
niet ten goede zal komen aan de schuldeisers of zelfs maar aan de schuldenaar
zelf, maar zal worden aangewend om een bepaalde schuldeiser te voldoen of in de
vorm van dividend aan de aandeelhouder zal worden uitgekeerd. Ook kan gedacht
worden aan het inschakelen en betalen van reorganisatieadviseurs terwijl aan-
stonds duidelijk is dat de inspanningen van deze adviseurs geen enkel effect zul-
len hebben en de betalingen aan deze adviseurs slechts het verhaalsvermogen ver-
minderen.

Het Duitse recht brengt gevallen waarin weliswaar een marktconforme prestatie
wordt geleverd, maar deze niet voor de schuldeisers beschikbaar is, onder de
Insolvenzanfechtung van artikel 133 InsO.74 Vereist voor aantastbaarheid is dat de
schuldenaar handelde met het opzet (Vorsatz) te benadelen en dat de wederpartij
hiervan wist.75 Ook in het Nederlandse recht vallen deze gevallen binnen het
bereik van de faillissementspauliana. Deze handelingen worden getoetst aan arti-
kel 42 Fw, waarbij vereist is dat zowel de schuldenaar als diens wederpartij weten-
schap van benadeling hadden.76 Voor zover de wederpartij een marktconforme
prestatie heeft geleverd, zal deze wetenschap slechts in uitzonderlijke gevallen
aangenomen kunnen worden.77 Ook hier wordt (net als ten aanzien van de hande-
lingen met een waardeverschil besproken in § 5.4.1.2) de aantastbaarheid in het
Duitse en Nederlandse recht wetsystematisch gegrondvest in een verwerpelijk
geachte subjectieve gesteldheid van de schuldenaar en is de subjectieve gesteld-
heid van de wederpartij in de eerste plaats een rechtvaardiging dat de negatieve
gevolgen tegen deze wederpartij kunnen worden ingeroepen. Nu de wederpartij
zelf niet meteen een economisch voordeel heeft bij de transactie, krijgt de subjec-
tieve gesteldheid van de wederpartij echter veel meer gewicht. Deze subjectieve
gesteldheid krijgt het karakter van onrechtmatig handelen en vormt veel minder
‘slechts’ een vorm van rechtvaardiging dat de negatieve gevolgen van de aantas-
ting aan de wederpartij kunnen worden tegengeworpen. In deze gevallen heeft de
wederpartij in de regel ofwel meegewerkt aan het opzettelijk benadelen van de
gezamenlijke schuldeisers door de activa van de schuldenaar liquide te maken, of
hij heeft ten nadele van de schuldeisers misbruik gemaakt van een schuldenaar die
zelf onvoldoende onderkende dat hij reeds in een uitzichtloze positie verkeerde.

Omdat het Engelse recht niet zozeer gericht is op het ongedaan maken van de
benadeling van de schuldeisers, maar bovenal op het ongedaan maken van de
bevoordeling van de wederpartij, vallen dergelijke handelingen in beginsel buiten
het werkingsgebied van het leerstuk van antecedent transactions. In gevallen
waarin een derde meewerkt aan het wegsluizen van verhaalsobjecten, met name

74 Zie expliciet Toelichting op Regeringsontwerp artikel 129 InsO (Balz en Landfermann, Die Neuen
Insolvenzgesetze, p. 229).

75 Zie hoofdstuk 2 (§ 2.2.4 en § 2.5.2.2).
76 Zie hoofdstuk 4 (§ 4.2.1.3, § 4.2.1.4 en § 4.5.2.2).
77 Zie hoofdstuk 4 (§ 4.2.1.4.2, § 4.2.1.4.4 en § 4.2.1.4.5).

Hoofdstuk 5 399



door deze voor een marktprijs te kopen zodat de schuldenaar over liquide midde-
len beschikt, zou hier onder omstandigheden een tort of een zogenoemde con-
structive trust kunnen worden aangenomen.78 Het zal hier echter uitzonderingsge-
vallen betreffen, waarbij de oplossing buiten het leerstuk van antecedent transac-
tions valt. Een uitzondering binnen het Engelse recht wordt gevormd door de
zogenoemde ‘conduit pipe cases’ als ontwikkeld onder artikel 245 IA (floating
charges for past value). Floating charges zijn alleen afdwingbaar voor zover deze
voor new value zijn gevestigd. Indien de bank een floating charge gevestigd krijgt
voor nieuw te verstrekken krediet, maar de bank ook weet dat het krediet niet ten
goede zal komen aan de schuldenaar, maar slechts zal worden aangewend voor de
voldoening van één schuldeiser, wordt niet aangenomen dat de floating charge for
new value is gevestigd. De zekerheden zijn dan niet afdwingbaar.79 Hoewel artikel
245 IA in principe zelf geen subjectieve criteria hanteert, gebeurt dit wel ten aan-
zien van de zogenoemde conduit pipe-gevallen.

Ten aanzien van handelingen die slechts middellijk tot benadeling leiden kan als
volgt geoordeeld worden over de vraag of het mogelijk en wenselijk is tot een
objectieve regeling te komen. Rechtsvergelijkend bestaat geen stelsel dat een
objectieve regeling voor deze gevallen kent. Ook in abstracto lijkt hier een objec-
tieve regeling niet mogelijk. Het doel dat hier wordt nagestreefd, het ongedaan
maken van de benadeling, vergt reeds het hanteren van subjectieve criteria.
Speciaal aan deze gevallen is namelijk dat de handeling met de wederpartij nog
niet zelf tot benadeling leidt. De benadeling wordt geconstrueerd door verschil-
lende handelingen samen te nemen. Het verbindende element zal bovenal een sub-
jectief element zijn. Dit ziet men in de conduit pipe cases in het Engelse recht,80

en ook in het Nederlandse recht.81 Ook de bescherming van de belangen die haaks
staan op die van de schuldeisers vergt voor aantastbaarheid dat partijen hebben
gehandeld met een bepaalde subjectieve gesteldheid. Het uitgangspunt dat de
schade van gezamenlijke schuldeisers niet voor rekening van de derde gebracht
mag worden zonder dat deze derde een verwijt gemaakt kan worden, vergt dat met
subjectieve criteria wordt gewerkt. Indien de handeling wordt aangetast zal de
derde immers vrijwel altijd slechter af zijn indien men zijn positie voor het ver-
richten van de gewraakte handeling vergelijkt met diens positie na een geslaagd
beroep op aantasting door de bewindvoerder.

78 Zie hoofdstuk 3 (§ 3.2.1.2 en § 3.5.2.2).
79 Zie hoofdstuk 3 (§ 3.2.4 en § 3.5.2.2).
80 Zie hoofdstuk 3 (§ 3.2.4).
81 Zie in deze zin HR 9 juni 2006, NJ 2007, 21, m.nt. PvS (Smit/Van Hees q.q.): ‘Opmerking verdient nog dat ter

beantwoording van de vraag of een samenhang als in rov. 3.4.2 aan de orde is, inderdaad bestaat, de bedoe-
ling van alle betrokken partijen beslissend is, die mede kan blijken uit de inhoud van de desbetreffende rechts-
handelingen, de onderlinge afstemming daarvan, mede blijkens de formulering van de daarvan eventueel opge-
maakte akten, en de samenhang tussen die rechtshandelingen wat betreft het moment waarop zij tot stand zijn
gekomen.’
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5.5 Doorbreking paritas creditorum

Binnen de gevallen van benadeling doordat een inbreuk wordt gemaakt op de
paritas creditorum kan een nadere onderverdeling worden gemaakt. Twee subvor-
men kunnen worden geïdentificeerd:

Voldoening of zekerheidverstrekking op een andere wijze of een ander tijdstip dan
waartoe de schuldenaar is gehouden.
Voldoening of zekerheidverstrekking op een wijze en tijdstip als waartoe de schul-
denaar is gehouden.

Op basis van een vergelijking van het Duitse, Engelse en Nederlandse recht wordt
bezien in hoeverre het mogelijk en wenselijk is in deze gevallen een objectieve
regeling te hanteren.

5.5.1 Voldoeningen anders dan waartoe gehouden

Voldoeningen op een andere wijze dan waartoe gehouden bestaan in veel ver-
schillende vormen. Het betreft telkens een handeling die erin resulteert dat een
bepaalde bestaande vordering wordt voldaan of dat de voldoening daarvan op een
later moment mogelijk wordt gemaakt. Hierbij valt te denken aan een inbetaling-
geving, waarbij de schuldenaar waar betaling in geld is overeengekomen ter del-
ging van zijn schuld een goed overdraagt. Verder wordt onder deze gevallen begre-
pen de voldoening, op welke wijze dan ook, van een niet opeisbare schuld. Ook
het verschaffen van zekerheden door de schuldenaar voor een bestaande schuld
zonder verplichting daartoe valt onder deze vorm van benadeling.

De benadering van de problematiek verschilt aanzienlijk per land. Het
Nederlandse recht toetst de voldoeningen anders dan waartoe gehouden aan arti-
kel 42 Fw en vergt aan de zijde van de schuldenaar, en m.i. ook altijd aan de zijde
van de schuldeiser, wetenschap van benadeling.82 Het Engelse recht ten aanzien
van preferences vergt in artikel 239 IA ‘a desire to prefer’, wat een zeer moeilijk
te bewijzen vereiste is.83 Een enigszins vreemde eend in de Engelse bijt is de bepa-
ling ten aanzien van floating charges for past value, waarin juist vrijwel exclusief
met objectieve criteria wordt gewerkt voor zover de doorbreking van de paritas
creditorum plaatsvindt door het verstrekken van een floating charge.84 Ter verge-
lijking met het Engelse recht inzake preferences dat verder vasthoudt aan subjec-
tieve vereisten, is ook kort ingegaan op de Amerikaanse regels ten aanzien van
preferences. Gezien is dat het Amerikaanse recht hier een geheel objectieve rege-

82 Zie hoofdstuk 4 (§ 4.2.1.2). De discussie of het verstrekken van zekerheden voor een oude eigen schuld ook
als een rechtshandeling anders dan om niet heeft te gelden, en daarmee samenhangend of ook de wederpartij
deze wetenschap van benadeling moet hebben gehad, is nog niet beslecht. 

83 Zie hoofdstuk 3 (§ 3.2.2.3 en § 3.5.3.1).
84 Zie hoofdstuk 3 (§ 3.2.4).
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ling kent.85 Deze regeling komt er grof gezegd op neer dat afwijkende wijzen van
voldoening, buiten de ordinary course of business, verricht binnen 90 dagen voor
de aanvraag tot insolventverklaring, aantastbaar zijn. Ook het Duitse recht kent in
artikel 131 InsO een grotendeels objectieve regeling ten aanzien van voldoenin-
gen anders dan waartoe gehouden (inkongruente Deckung), voor zover deze
plaatsvonden in de drie maanden voorafgaand aan de aanvraag tot insolventver-
klaring.86 De regeling in het Duitse recht is echter niet beperkt tot artikel 131 InsO.
Ook artikel 133 InsO is namelijk van toepassing op voldoeningen anders dan
waartoe gehouden die plaatsvonden buiten de driemaandsperiode. Vereist is dan
dat de schuldenaar handelde met het opzet te benadelen, terwijl de wederpartij
daarvan wist.87

Het meest opvallend is de tegenstelling tussen het Duitse recht en het Engelse
recht. Deze tegenstelling is terug te voeren op fundamenteel andere uitgangspun-
ten. Het Engelse recht baseert de aantastbaarheid van handelingen die een door-
breking van de paritas creditorum vormen, ook indien de voldoening op een
afwijkende wijze geschiedt, op de verwerpelijk geachte subjectieve gesteldheid
van de schuldenaar. Het Engelse recht accepteert dat er een strijd tussen crediteu-
ren bestaat. Het recht trekt de grens van het toelaatbare daar waar de schuldenaar
zelf handelt met de wens om een van zijn schuldeisers boven de anderen te bevoor-
delen (desire to prefer).88 Dit verklaart ook waarom het Engelse recht zo blijft
vasthouden89 aan de intentie aan de zijde van de schuldenaar.

In het Duitse recht wordt de aantastbaarheid van incongruente voldoeningen in de
drie maanden voorafgaand aan de aanvraag en daarna niet gegrondvest in een
bepaalde subjectieve gesteldheid van een van de partijen. Het Duitse recht gaat
ervan uit dat reeds voor de insolventverklaring het vermogen van de schuldenaar
als het ware ten behoeve van de schuldeisers is beslagen.90 Het Duitse recht han-
teert hier het begrip Krise, en de wettelijke periode van drie maanden voorafgaand
aan de aanvraag tot insolventverklaring wordt wel de wettelijke Krise genoemd.
Het is deze Krise zelf die met zich brengt dat de incongruente voldoening niet
meer onaantastbaar kan geschieden. De subjectieve gesteldheid van de schulde-
naar is in die zin irrelevant. De subjectieve gesteldheid van de wederpartij is nog
wel van belang. Echter niet zozeer als de grond die de aantastbaarheid draagt,
maar als een rechtvaardiging dat de aantasting van de voldoening tegen de weder-
partij kan worden ingeroepen. Toch stelt artikel 131 InsO in de meeste gevallen
niet als vereiste dat de wederpartij wist van de benadeling of wist van de be-

85 Zie hoofdstuk 3 (§ 3.2.2.4).
86 Zie hoofdstuk 2 (§ 2.2.2 en § 2.5.3.1).
87 Zie hoofdstuk 2 (§ 2.2.4 en § 2.5.3.1).
88 Zie Cork Report, p. 285. Kennelijk meent de commissie Cork dat de true principle dat de aantasting van een

doorbreking van de paritas creditorum draagt, de wens is bepaalde schuldeisers, met name familie en gerela-
teerde personen te behouden voor de nadelige gevolgen van de eigen insolventie. Zie hoofdstuk 3 (§ 3.2.2.1).

89 Met uitzondering van de regeling ten aanzien van floating charges. Zie hoofdstuk 3 (§ 3.2.4).
90 Zie hoofdstuk 2 (§ 2.2.1.1 en § 2.2.2.1). 
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talingsonmacht. Ten aanzien van incongruente voldoeningen wordt in artikel 131
InsO namelijk meteen onweerlegbaar vermoed dat de wederpartij niet meer te
goeder trouw kon zijn. Dit geldt in elk geval voor zover de incongruente hande-
ling binnen een maand voor de aanvraag of na de aanvraag heeft plaatsgevonden.
In die zin wordt wel gesteld dat artikel 131 InsO met een dubbel bewijsvermoe-
den werkt, namelijk zowel ten aanzien van het bestaan van betalingsonmacht die
de Krise veronderstelt als ten aanzien van het ontbreken van goede trouw van de
wederpartij.91 Voor zover de handeling in de periode van twee tot drie maanden
voor de aanvraag heeft plaatsgevonden, wordt de betalingsonmacht niet langer
verondersteld maar dient de bewindvoerder deze te stellen en te bewijzen. Indien
deze komt vast te staan wordt wederom de goede trouw aan de zijde van de weder-
partij geacht te hebben ontbroken. Het Duitse recht baseert dus de aantastbaarheid
van afwijkende voldoeningen verricht kort voor de aanvraag tot insolventverkla-
ring niet op een bepaalde subjectieve gesteldheid van partijen, maar op de Krise.

Er is één punt waar de tegenstelling tussen het Duitse en het Engelse recht preg-
nant duidelijk wordt. Dit betreft de betalingen verricht onder druk. In het Engelse
recht worden betalingen verricht ter vermijding van aangekondigde maatregelen
snel geacht in de weg te staan aan het aannemen van de vereiste desire to prefer.92

Het Duitse recht is daarentegen zeer kritisch ten aanzien van deze betalingen.
Zelfs betalingen die worden verricht op een wijze en manier waartoe de schulde-
naar is gehouden, worden beschouwd als incongruente Deckung indien de schul-
denaar niet meer geacht kan worden de betaling zelf te hebben gewild.93 Waar
druk uitgeoefend op de schuldenaar in het Engelse recht dergelijke voldoeningen
juist buiten het bereik van preferences plaatst, komen dergelijke voldoeningen
juist binnen het bereik van de Insolvenzanfechtung. Dit onderscheid kan ook wor-
den teruggevoerd op de verschillende grondslagen van de aantastbaarheid van
handelingen die een doorbreking van de paritas creditorum vormen. In het
Engelse recht wordt deze gegrondvest op een verwerpelijk geachte subjectieve
gesteldheid van de schuldenaar welke ontbreekt indien de schuldenaar gedwongen
wordt. In het Duitse recht wordt deze gegrondvest op de Krise zelf, welke Krise
alleen maar duidelijker naar voren komt doordat de schuldenaar nog slechts onder
hoge druk betaalt.

Ten aanzien van voldoeningen anders dan waartoe gehouden kan nu bezien wor-
den in hoeverre het mogelijk en wenselijk is tot een objectieve regeling te komen.
Rechtsvergelijkend kan men wijzen op het Duitse recht dat met een objectieve
regeling voorziet in de aantastbaarheid van alle voldoeningen anders dan waartoe
gehouden in de maand voor de aanvraag tot insolventverklaring en verder voor
zover deze plaatsvonden in de twee tot drie maanden voorafgaand aan de aanvraag

91 Zie hoofdstuk 2 (§ 2.2.1.2 in samenhang met § 2.2.1.1).
92 Zie hoofdstuk 3 (§ 3.2.2.3).
93 Zie hoofdstuk 2 (§ 2.2.2.2).
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indien de schuldenaar toen reeds in betalingsonmacht verkeerde (artikel 131
InsO). De vraag is echter of een dergelijke objectieve regeling wel haar doel
bereikt en of niet onevenredig inbreuk wordt gemaakt op belangen die haaks staan
op de belangen van de schuldeisers. 

In het inleidende hoofdstuk is in § 1.4.2.3.1 en § 1.4.2.3.2 bezien wat het doel is
van de bescherming van de paritas creditorum. Ten aanzien van inbreuken op de
paritas creditorum is genoemd i) het tegengaan van benadeling van de schuldei-
sers omdat de inbreuk als onrechtvaardig wordt beschouwd in relatie tot de ach-
terblijvende schuldeisers. Daarnaast zijn, aan de hand van de creditor’s bargain
theory, nog genoemd het ii) streven naar een zo hoog mogelijke opbrengst in
insolventie, iii) het streven naar een kostenefficiënt insolventierecht en iv) het
bevorderen van de mogelijkheden van een informele reorganisatie. Deze doelen
zijn evengoed, zo niet beter, te bereiken met objectieve criteria.94 In elk geval zijn
er geen gronden om te menen dat objectieve criteria niet toereikend zouden zijn
om een doorbreking van de paritas creditorum door voldoeningen anders dan
waartoe gehouden tegen te gaan.

Het hanteren van subjectieve criteria is dan ook geenszins geboden om het doel,
de bescherming van de paritas creditorum, en de daarachter liggende doelen te
realiseren. Het hanteren van subjectieve criteria zou echter geboden kunnen zijn
om andere belangen te beschermen. Beziet men de vier belangen die traditioneel
haaks staan op de bescherming van de belangen van de gezamenlijke schuldei-
sers,95 dan leggen deze onvoldoende gewicht in de schaal om te oordelen dat sub-
jectieve criteria gehanteerd moeten worden. Afwijkende voldoeningen, zoals een
inbetalinggeving, kunnen beschouwd worden als handelingen waarmee de schul-
denaar zelf reeds met de liquidatie van zijn vermogen is begonnen. Dergelijke
handelingen hoeven niet gerespecteerd te worden in een kort daaropvolgende
gerechtelijke liquidatieprocedure. Het beschermenswaardige uitgangspunt van
contractuele finaliteit wordt ook met objectieve criteria geen geweld aangedaan,
mits de afwijkende wijze van voldoening kort voor het faillissement plaatsvindt.
De schuldeiser is uiteindelijk na vernietiging ook niet slechter af indien men zijn
positie vergelijkt met de positie waarin hij verkeerd zou hebben zonder de
gewraakte handeling. Deze komt in dezelfde concurrente positie te verkeren als
waarin hij verkeerd zou hebben zonder de gewraakte handeling. In die zin kan ook
niet gezegd worden dat het nadeel van de gezamenlijke schuldeisers op deze
schuldeiser wordt afgewenteld. Ten aanzien van het punt dat de regeling niet in de
weg dient te staan aan reorganisatiemogelijkheden, kan juist verwacht worden dat

94 Zie verder hieronder in deze paragraaf de bespreking van de wenselijkheid van een objectieve regeling.
95 Zie hoofdstuk 1 (§ 1.5). Vier belangen zijn geïdentificeerd, namelijk i) respect voor het handelen van de schul-

denaar, ii) contractuele finaliteit, iii) geen schade voor rekening van derden zonder verwijt en iv) geen belem-
mering van reorganisatiemogelijkheden.
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de voorgestelde regeling hiertoe enige ruimte creëert.96 In die zin kan dus geoor-
deeld worden dat een geobjectiveerde regeling mogelijk is.

Het hanteren van een objectieve regeling is ook wenselijk en verdient de voorkeur
boven de subjectieve Engelse en subjectieve Nederlandse regeling. In de Engelse
literatuur wordt vrij algemeen geoordeeld dat het recht terzake tekortschiet. Dit
komt niet enkel door het hanteren van subjectieve vereisten, maar bovenal door-
dat een zeer streng subjectief vereiste wordt gesteld aan de zijde van de schulde-
naar; the desire to prefer. Zie bijvoorbeeld Mokal:

‘What is worse, a transaction entered into because the company was subject,
and succumbed, to commercial pressure applied by one of its creditors is held
to negate any suggestion that the company was motivated by a desire to prefer.
Needless to say, this is the very antithesis of the entire point of having a col-
lective insolvency regime in the first place. As explained elsewhere, one of the
main reasons for the existence of insolvency law is to counter the incentives
possessed by the creditors to act individualistically in pursuing their claims.’97

Ook Goode bepleit dat het Engelse recht afstand dient te nemen van subjectieve
criteria bij het bepalen of een benadelende handeling aangetast kan worden.
Goode:

‘The rules as to transactions at an undervalue and preferences are predicated
on the assumption that the purpose of the legislation is not to preserve the pari
passu principle as such but to avoid voluntary transfers which are not made in
good faith. Hence the legislation looks not to the fact of preference or loss of
value98 but to the state of mind of those acting on behalf of the company in
entering into the transaction under attack. This is in marked contrast to the
position in other jurisdictions such as Australia and the United States, where
the test of preference is an objective one. (…). If there is to be any real prospect
of improving the position of unsecured creditors it is necessary to substitute an
objective for a subjective test, while on the other hand allowing exemptions for

96 Zie hoofdstuk 1 (§ 1.4.2.3.2) waarin onder meer is gewezen op het IMF-rapport die het bevorderen van infor-
mal work outs als een mogelijk doel noemt van ruime aantastbaarheid. International Monetary Fund, ‘Orderly
& Effective Insolvency Procedures’; Key issues, Washington DC, 1999, p. 25: ‘In addition, strong avoidance
rules may, in some cases, assist the debtor in its out-of-court negotiations since it creates a disincentive for a
single creditor to take legal action to obtain an advantage, thereby facilitating collective creditor action.’

97 Mokal, Corporate Insolvency Law, p. 336, 337.
98 Mijns inziens overdrijft Goode hier zeer het belang van subjectieve elementen aan de zijde van de schuldenaar

voor wat betreft transactions at an undervalue. Ten eerste is het subjectieve vereiste in artikel 238 lid 5 IA een
negatief vereiste, in de zin dat de bepaling niet van toepassing is indien de schuldenaar te goeder trouw is. Dit
goede trouw vereiste is ook nog eens in vergaande mate geobjectiveerd in de zin dat niet alleen vereist is dat
de schuldenaar zelf meende dat de transactie ten voordele van hem zou kunnen komen, maar dat hij dit ook
mocht menen. De passage is hier dan ook opgenomen ter illustratie van het problematische karakter van het
hanteren van subjectieve criteria bij het beoordelen van handelingen die een doorbreking van de paritas cred-
itorum vormen.
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transactions on reasonable commercial terms in the ordinary course of busi-
ness.’99

Het Nederlandse recht hanteert, in vergelijking met het Engelse recht, een minder
vergaand subjectief criterium en vereist aan de zijde van de schuldenaar en aan de
zijde van de wederpartij wetenschap van benadeling. Deze wetenschap van bena-
deling is echter ook naar Nederlands recht geen rustig bezit. Ook hier draait het in
procedures veelal juist om deze wetenschap.100 Opgemerkt dient hierbij te worden
dat de invulling van de norm zelf onduidelijk is. Literatuur en rechtspraak zijn er
niet in geslaagd om tot een breed gedragen nadere invulling van het wetenschaps-
vereiste gekomen.101 Vanuit het perspectief van de achterblijvende schuldeisers is
ook niet relevant of de schuldeiser en schuldenaar al dan niet handelden met een
bepaalde subjectieve gesteldheid.

Waar de Engelse literatuur vrijwel unaniem zeer kritisch is ten aanzien van de sub-
jectieve regeling van preferences, ben ik in de Duitse literatuur geen stemmen
tegengekomen die een radicale wijzing voorstellen en bepleiten dat in het alge-
meen afstand genomen zou moeten worden van deze objectieve regeling. Dit bete-
kent echter niet dat er geen kritiek op de Duitse regeling bestaat. Opvallend
genoeg betreft deze kritiek juist het punt waar het Duitse recht aan de overwegend
objectieve regeling, subjectieve elementen toevoegt. Bij drukbetalingen die anders
als een congruente voldoening zou hebben te gelden, wordt in beginsel aangeno-
men dat sprake is van een incongruente voldoening indien de schuldenaar niet
anders kon dan betalen en in die zin geen vrije wil meer had.102 De vraag of spra-
ke is van een congruente of incongruente Deckung wordt dan in vergaande mate
door subjectieve elementen ingekleurd. Vooral Finanzämter en Socialver-
sicherungsträger liepen tegen de ruimhartige interpretatie van het begrip incon-
gruent aan, waardoor deze aanzienlijke bedragen moesten afstaan aan bewind-
voerders. Dit heeft aanvankelijk geleid tot een zeer omstreden wetsvoorstel dat in
algemene zin een einde aan deze ruime benadering beoogde te maken. Niet meer
relevant zou dan zijn de manier waarop de schuldenaar tot betaling bewogen is.
Dit voorstel is op veel kritiek gestuit en lijkt van de baan te zijn. Het stranden van
het project heeft wel tot nieuwe wetgeving geleid waarbij betalingen van sociale
zekerheidsbijdragen de facto uitgezonderd worden van de ruime interpretatie van
incongruent.103 Opvallend is dat de overigens in vergaande mate objectieve rege-
ling juist tot kritiek heeft geleid op het punt dat subjectieve elementen zijn gehan-
teerd. Hier echter niet als criteria om de handeling aan te toetsen, maar als element
om handelingen die anders aan subjectieve criteria getoetst zouden moeten wor-
den, onder de werking van de objectieve regeling te brengen.

99 Goode, Principles of Corporate Insolvency Law, p. 508.
100 Zie het empirisch onderzoek naar de werking van de pauliana, Van Dijck, De faillissementspauliana. Revisie

van een relict, p. 279.
101 Zie hoofdstuk 4 (§ 4.2.1.3 en § 4.2.1.4).
102 Zie hoofdstuk 2 (§ 2.2.2.2).
103 Zie hoofdstuk 2 (§ 2.2.2.2 en § 2.2.4.3.3).
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Voor zover de voldoening anders dan waartoe gehouden verder voorafgaand aan
de formele insolventieprocedure heeft plaatsgevonden, zal een objectieve regeling
niet mogelijk zijn. De werking van een zuiver objectieve regeling zal beperkt in
tijd zijn om niet te veel afbreuk te doen aan het beginsel van contractuele finali-
teit. Voor zover men ten aanzien van voldoeningen anders dan waartoe gehouden
verder terug wil grijpen dan een periode van een paar maanden, zullen subjectie-
ve criteria geboden zijn. Dit ziet men ook terug in het Duitse recht waar incon-
gruente voldoeningen verricht buiten de periode van drie maanden voor de aan-
vraag tot insolventverklaring nog aantastbaar zijn op grond van artikel 133
InsO,104 welk artikel zowel aan de zijde van de schuldenaar als de schuldeiser een
subjectief vereiste stelt. Ook het Nederlandse105 en het Engelse recht106 kennen een
regeling die verder teruggrijpt dan de periode van drie maanden. Ook hier worden
subjectieve criteria gehanteerd.

De conclusie ten aanzien van voldoeningen anders dan waartoe gehouden is dat
een objectieve regeling mogelijk en wenselijk is. Een dergelijke regeling zal, om
niet te zeer afbreuk te doen aan het beginsel van contractuele finaliteit, beperkt in
tijd moeten zijn. Om ook voldoeningen anders dan waartoe gehouden aantastbaar
te laten zijn indien deze verder voor formele insolventie hebben plaatsgevonden
(en daarmee buiten het bereik van een objectieve regeling zouden vallen), zal een
regeling met subjectieve criteria gehanteerd moeten worden.

5.5.2 Voldoeningen waartoe gehouden

Ten aanzien van de aantastbaarheid van voldoeningen van opeisbare vorderingen
op een wijze en tijdstip waarop de schuldenaar is gehouden, tonen de landen in de
gehanteerde criteria grote verschillen. Ook hier (net als bij onverplichte voldoe-
ningen) staan het Engelse en het Duitse recht tegenover elkaar. Het Engelse recht
focust exclusief op de intentie van de schuldenaar en gaat voorbij aan de subjec-
tieve gesteldheid van de wederpartij. Vereist is dat de schuldenaar handelde met a
desire to prefer.107 Het Duitse recht daarentegen gaat in artikel 130 InsO (kongru-
ente Deckung) geheel voorbij aan de subjectieve gesteldheid van de schuldenaar
en kijkt alleen naar de wetenschap van de wederpartij. Vereist is dat de handeling
plaatsvond in de drie maanden voor de aanvraag terwijl de schuldenaar reeds in
betalingsonmacht verkeerde en de wederpartij hiervan wist.108 In uitzonderings-
gevallen kunnen ook congruente voldoeningen die buiten de drie maanden voor
de aanvraag hebben plaatsgevonden bestreden worden met een beroep op artikel

104 Zie hoofdstuk 2 (§ 2.2.4 en § 2.5.3.1).
105 Zie hoofdstuk 4 (§ 4.2.1.2 en § 4.5.3.1).
106 Zie hoofdstuk 3 (§ 3.2.2 en § 3.5.3.1).
107 Deze desire to prefer wordt vermoed te hebben bestaan bij gerelateerde partijen indien de bewindvoerder aan-

toont dat de schuldenaar reeds insolvent was. Zie hoofdstuk 3 (§ 3.2.2).
108 De wetenschap van bestaande betalingsonmacht wordt op grond van artikel 130 lid 3 InsO vermoed bij gere-

lateerde partijen. Zie hoofdstuk 2 (§ 2.2.1).
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133 InsO.109 Het Nederlandse recht vertoont hier meer overeenkomst met het
Engelse recht dan met het Duitse recht. Het Nederlandse recht voorziet in de
mogelijkheid verplichte rechtshandelingen aan te tasten indien de schuldeiser wist
van een aanhangige faillissementsaanvraag of indien sprake is geweest van samen-
spanning. Ook de Hoge Raad neemt in HR Gispen q.q./IFN aan dat van samen-
spanning geen sprake kan zijn indien de bestuurder van de schuldenaar gezwicht
is voor een dreigende opstelling door de schuldeiser.110

De tegenstelling tussen het Engelse en Duitse recht kan verklaard worden door
hetzelfde verschil in uitgangspunten als reeds besproken is bij de aantastbaarheid
van voldoeningen anders dan waartoe gehouden (§ 5.5.1). In het Engelse recht
heeft de schuldenaar de bevoegdheid zijn schulden naar eigen believen te betalen.
Slechts indien hij handelt met de wens een bepaalde schuldeiser voor te trekken,
oordeelt het Engelse recht dat de betaling niet toelaatbaar is.111 In het Duitse recht
stelt het intreden van de Krise grenzen aan de handelingsvrijheid van de schulde-
naar. De aantastbaarheid van de voldoening is in die zin gegrondvest in de Krise
zelf. De wetenschap van de wederpartij van de bestaande betalingsonmacht is de
rechtvaardiging dat de nadelige gevolgen van het terugdraaien van de handeling
aan hem kunnen worden tegengeworpen.112

Het moet ervoor gehouden worden dat ten aanzien van de aantastbaarheid van vol-
doeningen waartoe gehouden een objectieve regeling niet mogelijk en evenmin
wenselijk is. Geen van de onderzochte landen kent hier een objectieve regeling.
Hoewel het Duitse recht de minst zware subjectieve eisen stelt, is wel vereist dat
de wederpartij wist van bestaande betalingsonmacht. Een regeling die ook vol-
doeningen waartoe gehouden aantastbaar zou achten zonder nadere subjectieve
criteria te stellen, zou onvoldoende recht doen aan het uitgangspunt van contrac-
tuele finaliteit.

5.6 Dubbele opstelling aandeelhouder

Aandeelhouders maken door een dubbele opstelling inbreuk op de uitgangspunten
van het financieren van kapitaalvennootschappen en kunnen daardoor schuldei-
sers benadelen.113 Twee subvormen kunnen worden geïdentificeerd:

a. De aandeelhouder financiert de vennootschap niet met kapitaal, maar met
leningen en bedingt hier mogelijk zekerheden voor.

b. De aandeelhouder stelt zich garant jegens schuldeisers van de vennootschap
en de vennootschap voldoet (juist) de schulden waar de aandeelhouder zich
sterk voor heeft gemaakt.

109 Zie hoofdstuk 2 (§ 2.2.4.3.3).
110 HR 24 maart 1995, NJ 1995, 628 (Gispen q.q./IFN), m.nt. PvS.
111 Zie hoofdstuk 3 (§ 3.2.2).
112 Zie hoofdstuk 2 (§ 2.2.1.1).
113 Hoe de benadeling van schuldeisers in deze gevallen haar beslag krijgt is uiteengezet in hoofdstuk 1 (§ 1.4.3).

408 Rechtsvergelijking en conclusies



Op basis van een vergelijking van het Duitse, Engelse en Nederlandse recht wordt
bezien in hoeverre het mogelijk en wenselijk is in deze gevallen een geobjecti-
veerde regeling ter bescherming van de belangen van schuldeisers te hanteren.

5.6.1 Leningen en zekerheden

De onderzochte rechtsstelsels verschillen aanzienlijk ten aanzien van de mate
waarin een dubbele opstelling van aandeelhouders als aandeelhouder én als
schuldeiser aan banden wordt gelegd. Een drietal kwesties kan hier worden onder-
scheiden. De eerste is in hoeverre leningen van aandeelhouders in insolventie van
de vennootschap als concurrente vordering of als achtergestelde vordering geveri-
fieerd dienen te worden (§ 5.6.1.1). De tweede is in hoeverre op terugbetalingen
van aandeelhoudersleningen in de aanloop naar formele insolventie de gewone
bepalingen ter bewaking van de paritas creditorum van toepassing zijn, of dat hier
een speciaal regime van toepassing is (§ 5.6.1.2). De derde kwestie is of zekerhe-
den verstrekt aan aandeelhouders ter verzekering van leningen afdwingbaar zijn
(§ 5.6.1.3).

5.6.1.1 Aandeelhoudersleningen in formele insolventie
In de vorige twee paragrafen is ingegaan op benadeling van schuldeisers door een
inbreuk op de integriteit van het verhaalsvermogen en door een doorbreking van
de paritas creditorum. Hoewel de gehanteerde criteria per rechtsstelsel aanzienlijk
verschillen, blijkt dat het Nederlandse, Engelse en Duitse recht telkens een rege-
ling kennen. Opvallend is dat dit niet het geval is bij de bescherming van schuld-
eisers tegen een dubbele opstelling van aandeelhouders waarbij aandeelhouders de
vennootschap niet met eigen vermogen financieren, maar met leningen. 

De argumenten voor achterstelling van aandeelhoudersleningen zijn m.i. overtui-
gend. In de inleiding114 en het hoofdstuk Nederland115 is een viertal argumenten
aangevoerd. Ten eerste heeft de aandeelhouder een zekere macht over de ven-
nootschap, welke een gewone crediteur niet heeft. Ten tweede heeft de aandeel-
houder een betere kennis van de stand van zaken van de vennootschap dan ande-
re crediteuren. Ten derde, als belangrijkste argument, hebben aandeelhouders een
aandeel in de upside van de schuldenaar, hetgeen gewone crediteuren niet hebben.
En ten vierde wordt in de praktijk veelal achterstelling overeengekomen indien
aandeelhouders, naast arm’s length financiers zoals banken, zelf ook deels met
leningen financieren. Indien en zodra partijen de vraag naar de positie van lenin-
gen van aandeelhouders onderwerp van hun verhouding laten zijn, ziet men dus
dat achterstelling overeengekomen wordt. Dit vormt een argument om dezelfde
regel van toepassing te laten zijn indien partijen, met name vanwege ongelijke
machtsposities, niet over de vraag onderhandelen. Op deze vier gronden kan, nog

114 Hoofdstuk 1 (§ 1.4.3).
115 Hoofdstuk 4 (§ 4.3.1).
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los van de vraag of een dergelijke regeling objectieve of subjectieve criteria dient
te hanteren, geoordeeld worden dat achterstelling van aandeelhoudersleningen in
elk geval onder omstandigheden geboden is.116

Van de onderzochte Europese rechtsstelsels kent enkel het Duitse recht een uitge-
breid regime dat een dubbele opstelling van aandeelhouders aan banden legt.117

Voor zover de aandeelhouder leningen verstrekt, worden deze in formele insol-
ventie de facto als kapitaal behandeld. Leningen verstrekt door aandeelhouders
worden op grond van artikel 39 lid 5 InsO in formele insolventie achtergesteld
geverifieerd (indien deze reeds geverifieerd worden).118 De regeling hanteert daar-
bij in het geheel geen subjectieve criteria.

Het Nederlandse recht kent geen wettelijke bepaling die voorziet in de achterstel-
ling van vorderingen van aandeelhouders in faillissement van de vennootschap.
Wel lijkt het Nederlandse recht zich langzaam open te stellen119 voor een regeling
zoals die in Duitsland gold voor MoMiG.120 Het Voorontwerp voor een nieuwe
Insolventiewet gaat er in elk geval kennelijk vanuit dat een rechter nu reeds de
bevoegdheid heeft om leningen achter te stellen indien deze zijn verstrekt in con-
cernverband, op een moment en onder voorwaarden die een willekeurige derde
geldverstrekker niet zou aanvaarden.121 In het hoofdstuk Nederland is mede op
grond van het Voorontwerp en de uitspraken inzake Carrier 1,122 geoordeeld dat
achterstelling nu reeds mogelijk is, maar dat de grenzen onduidelijk zijn.123

Het Engelse recht kent geen regels die vorderingen van aandeelhouders achter-
stellen in formele insolventie.124 In formele insolventie kunnen vorderingen van
aandeelhouders voortvloeiend uit leningen dan ook gewoon worden geverifieerd.
De commissie Cork was een groot voorstander van achterstelling van aandeel-
houdersleningen en meende dat het gebrek aan wetgeving op dit gebied als een
belangrijke tekortkoming van het Engelse recht had te gelden.125 In het Engelse
recht wordt af en toe, met verwijzing naar het Amerikaanse recht, gepleit voor
achterstelling. In het hoofdstuk ten aanzien van het Engelse recht is dan ook deze
verwijzing gevolgd.

116 Wel zullen nadere criteria gesteld moeten worden, onder meer aan de omvang van het aandelenbezit. Dit om te
voorkomen dat een min of meer toevallige gerechtigdheid van een schuldeiser tot een aandeel in de schulde-
naar tot achterstelling van een vordering zou leiden.

117 Zie hoofdstuk 2 (§ 2.3).
118 De regeling is beperkt tot aandeelhouders die meer dan 10% van de aandelen houden of betrokken zijn bij de

leiding over de onderneming. Zie hoofdstuk 2 (§ 2.3.1).
119 Zie hoofdstuk 4 (§ 4.3.1 en § 4.5.4.1).
120 Zie voor het Duitse recht tot inwerkingtreding van MoMiG in 2008, hoofdstuk 2 (§ 2.3.1.1).
121 Toelichting Voorontwerp, p. 311. Zie hierover hoofdstuk 4 (§ 4.3.1.1.2).
122 Rechtbank Amsterdam 26 juli 2005, niet gepubliceerd (Homologatie akkoord Carrier 1). Zie voor het hoger

beroep Hof Amsterdam 5 november 2005, JOR 2007/51, m.nt. Bartman.
123 Zie hoofdstuk 4 (§ 4.3.1.1.4).
124 Zie hoofdstuk 3 (§ 3.3).
125 Zie het Cork Report, p. 435, 436 en 441. Zie hierover hoofdstuk 3 (§ 3.3.1 en § 3.5.4.1).
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Het Amerikaanse recht kent wel het leerstuk van achterstelling van aandeelhou-
dersleningen. Hoewel niet met een duidelijk subjectief criterium wordt gewerkt, is
wel vereist dat de aandeelhouder zich schuldig heeft gemaakt aan inequitable con-
duct.126 Enkele onderkapitalisatie van de schuldenaar is onvoldoende om inequi-
table conduct van de aandeelhouder aan te nemen. Verder is vereist dat het gedrag
van de aandeelhouder zelf heeft geleid tot benadeling127 van de schuldeisers en dat
achterstelling past in het systeem van het insolventierecht. Het Amerikaanse recht
stelt daarbij geen vereisten in de zin van wetenschap van benadeling, maar stelt
dus wel als vereiste dat de aandeelhouder een verwijt ten aanzien van zijn gedrag
kan worden gemaakt. Hierdoor heeft de gehele regeling toch een sterk subjectief
karakter.128

Hoewel het Duitse en het Amerikaanse recht beide een regeling kennen ten aan-
zien van achterstelling van aandeelhoudersleningen, worden geheel andere crite-
ria gehanteerd. Het Duitse recht ziet de achterstelling als een uitvloeisel van het
principe dat de aandeelhouder de schuldenaar met risicodragend kapitaal dient te
financieren. Het Amerikaanse recht zoekt de reden voor achterstelling in het
gedrag van de aandeelhouder. Het lijkt alsof het Amerikaanse recht bij de eerste
twee hierboven genoemde argumenten voor achterstelling, te weten zeggenschap
over en inzicht in de schuldenaar, ophoudt en de equitable subordination baseert
op hoe de aandeelhouder zich opstelt en gedraagt tegen deze achtergrond. Het
derde argument voor achterstelling, namelijk dat aandeelhouders, anders dan
gewone crediteuren, een aandeel hebben in het upside potentieel van de schulde-
naar, lijkt slechts een beperkte rol te spelen bij de achterstelling in het
Amerikaanse recht.129

Ten aanzien van leningen verstrekt door aandeelhouders kan nu bezien worden in
hoeverre het mogelijk en wenselijk is tot een objectieve regeling te komen.
Rechtsvergelijkend kan men wijzen op het Duitse recht dat met een volledig
objectieve regeling in ruime mate voorziet in de achterstelling van leningen van
aandeelhouders. De vraag is echter of een dergelijke objectieve regeling wel haar
doel bereikt en niet onevenredig inbreuk maakt op belangen die haaks staan op die
van de schuldeisers.

126 Zie over het Amerikaanse recht hoofdstuk 3 (§ 3.3.1.1.1).
127 Mogelijk is er een tendens te bespeuren waarbij minder waarde wordt gehecht aan dit tweede vereiste. Zie hier-

over A.V. Tezner en K.E. McDonald, ‘Court subordinates claims without finding harm’, American Bankruptcy
Institute Journal, maart 2008.

128 Zie hoofdstuk 3 (§ 3.3.1.1.1).
129 Zie voor een nadere rechtsvergelijking tussen het Duitse en Amerikaans recht, A. Cahn, ‘Equitable

Subordination of Shareholders Loans?’, European Business Organization Law Review 2006/7, p. 287-300 en
D.A. Skeel en G. Krause-Vilmar, ‘Recharacterization and the Nonhindrance of Creditors’, European Business
Organization Law Review 2006/7 (beide bijdragen bespreken het Duitse recht zoals dat gold voor de inwer-
kingtreding van MoMiG in 2008).
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In de inleiding is als doel van het tegengaan van benadeling van schuldeisers door
een dubbele opstelling van aandeelhouders genoemd een evenwichtige verdeling
van risico’s bij investeringen in vennootschappen. Het bereiken van dit doel vergt
geenszins het hanteren van subjectieve criteria. Het probleem dat hier aan de orde
is, is bovenal dat aandeelhouders de ondernemersrisico’s ten dele afwentelen op de
gezamenlijke crediteuren. De aandeelhouder financiert, maar niet met risicodra-
gend vermogen. Het uitgangspunt is dat de aandeelhouder het volledige upside
potentieel krijgt. Daartegenover staat dat een aandeelhouder in een downside sce-
nario achteraan moet aansluiten. Door niet met risicodragend vermogen te finan-
cieren maar met leningen, probeert de aandeelhouder echter ook in een downside
scenario mee te delen. Door zich ook als schuldeiser op te stellen, draagt de aan-
deelhouder een masker dat hem niet past. De analyse verandert niet afhankelijk
van de vraag of de aandeelhouder wel of niet met een bepaalde subjectieve
gesteldheid de lening heeft verstrekt.

Het na te streven doel vergt dus niet dat subjectieve criteria worden gehanteerd.
Mogelijk dient geoordeeld te worden dat men andere belangen dan die van de
gezamenlijke schuldeisers slechts voldoende kan beschermen door subjectieve
criteria te hanteren. Vier belangen zijn geïnventariseerd die traditioneel haaks
staan op de belangen van de schuldeisers.130 Het uitgangspunt dat in principe
rechtshandelingen van de schuldenaar gerespecteerd dienen te worden, komt in
deze context weinig gewicht toe. Het zou ongerijmd zijn indien de aandeelhouder
zich ook ten aanzien van de wijze van financieren onverkort op het standpunt zou
kunnen stellen dat de afspraken die hij met de vennootschap als zelfstandige
rechtspersoon heeft gemaakt, onverkort van kracht blijven en door de schuldeisers
gerespecteerd dienen te worden. Het probleem is namelijk juist dat de vennoot-
schap niet als zelfstandige rechtspersoon los van de aandeelhouder zelfstandig in
haar financiering kon voorzien. Het enige doorslaggevende bewijs dat een ven-
nootschap in haar eigen financiering kan voorzien is dat zij dat doet. Zodra de
vennootschap leningen of garanties van de aandeelhouder verkrijgt, kan zij ken-
nelijk niet op eigen benen staan. Om dezelfde reden komt ook het uitgangspunt
van contractuele finaliteit tussen aandeelhouder en vennootschap in een latere
insolventieprocedure aanzienlijk minder gewicht toe dan wanneer de schuldenaar
met een daadwerkelijke derde handelt, vooral indien het gaat om de wijze van
financiering. De vraag is of het nadeel van de gezamenlijke schuldeisers niet te
veel op de aandeelhouder wordt afgewenteld zonder dat hem een verwijt kan wor-
den gemaakt. Mijns inziens is dat niet het geval. Dat de vordering wordt achter-
gesteld, is een gevolg van een risicoverdeling gekoppeld aan wie de winsten krijgt
indien het goed gaat. Niet vereist is dan dat de aandeelhouder nog een verwijt
gemaakt kan worden dat deze zich onbehoorlijk heeft gedragen.

130 Zie hoofdstuk 1 (§ 1.5).
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Slechts het belang dat een regeling van schuldeisersbescherming niet aan het reor-
ganiserend vermogen van de schuldenaar in de weg dient te staan, roept mijns
inziens serieuze vragen op. Een regeling die aandeelhoudersleningen zonder nade-
re subjectieve criteria achterstelt, zou ertoe kunnen leiden dat de aandeelhouder
minder snel bereid zal zijn extra geld in de vennootschap te steken, juist op een
moment dat deze vennootschap extra geld het hardst nodig heeft. De aandeelhou-
der zal bij de vraag of hij nog extra geld in de onderneming steekt immers bezien
wat hij krijgt indien de onderneming weer gezond wordt en wat de kosten zijn
indien een reorganisatie strandt. Bij dit laatste zal hij berekenen wat hij nog terug-
ziet van een lening. Hoe minder de aandeelhouder terugkrijgt op de lening, hoe
groter daarmee de kosten zijn. Indien en voor zover men oordeelt dat een aan-
deelhouder juist moet worden aangemoedigd extra geld in een onderneming in
nood te steken om te proberen deze weer gezond te krijgen, zou men kunnen oor-
delen dat deze vorderingen juist niet achtergesteld moeten worden. Een uitzonde-
ring zou dan slechts op zijn plaats zijn indien de aandeelhouder wist of behoorde
te weten dat de schuldeisers zouden worden benadeeld, omdat de aandeelhouder
wist of behoorde te weten dat de reorganisatie niet zou slagen. Opmerkelijk in dit
verband is dat het Duitse recht voor inwerkingtreding van MoMiG slechts die aan-
deelhoudersleningen achterstelde die verstrekt waren op een moment dat volgens
een redelijk koopman extra kapitaal nodig was.131 Het Duitse recht rechtvaardig-
de de achterstelling van leningen verstrekt op een dergelijk kritiek moment met
het argument dat indien een onderneming in financieel zwaar weer wordt voort-
gezet, de voordelen bovenal voor de aandeelhouder zijn en dat indien het misgaat
de risico’s ook in de eerste plaats voor de aandeelhouder dienen te komen.

De investeringsbeslissing van de aandeelhouder zal echter slechts in beperkte
mate afhangen van hoeveel hij terugkrijgt indien de vennootschap in nood alsnog
insolvent wordt verklaard. Stel een aandeelhouder heeft reeds € 10 miljoen geïn-
vesteerd in een vennootschap door kapitaal op aandelen te storten. Indien de ven-
nootschap insolvent wordt verklaard, zal de aandeelhouder alles kwijt zijn. Indien
hij nog € 1 miljoen investeert, kan een turn around poging worden ondernomen.
Wanneer deze succesvol is, zal de vennootschap op termijn € 11 miljoen waard
kunnen worden. Als de vennootschap failleert zal de aandeelhouder niet alleen de
reeds geïnvesteerde € 10 miljoen kwijt zijn, maar ook nog de extra € 1 miljoen
voor zover deze als achtergesteld wordt behandeld. Indien de vordering niet ach-
tergesteld zou worden, ontvangt de aandeelhouder mogelijk nog een uitkering, zeg
40%, op zijn verstrekte concurrente lening. Indien men uitgaat van een slagings-
kans van de reorganisatie van 50%, dan is, ongeacht of het wettelijk regime voor-
ziet in achterstelling of niet, het doorzetten van de reorganisatie in dit scenario een
economisch verstandige beslissing. Indien de waarde van de voorliggende inves-
tering bezien wordt, en daarmee geabstraheerd wordt van de in het verleden reeds
gedane investering, leidt dit tot het volgende beeld. Zonder regime van achterstel-

131 Zie hoofdstuk 2 (§ 2.3.1.1).
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ling heeft de aandeelhouder 50% kans € 10 miljoen te verdienen met de investe-
ring van € 1 miljoen en 50% kans € 600.000 te verliezen. Onder een regime met
achterstelling heeft de aandeelhouder nog steeds 50% kans € 10 miljoen te ver-
dienen, maar heeft de aandeelhouder nu 50% kans € 1 miljoen te verliezen.132

Zolang er reële kansen op succes bestaan, zal de vraag naar de rang van de vor-
dering uit het noodkrediet in insolventie van minder belang zijn dan de vraag naar
de verwachte waarde van de onderneming indien de reorganisatie slaagt.

Ook dient een onderscheid gemaakt te worden tussen reorganisatie en voortbe-
staan van de onderneming enerzijds en reorganisatie en voortbestaan van de
rechtspersoon waarin de onderneming wordt gedreven anderzijds. Het voortbe-
staan van de onderneming is iets waar ook werknemers en leveranciers en andere
derden voordeel bij hebben. Het voortbestaan van de rechtspersoon is echter
bovenal in het belang van de aandeelhouder. Voor zover de onderneming zelf
levensvatbaar is, zal de aandacht ook meer gericht moeten zijn op de reorganisa-
tie van de onderneming. Dit kan eventueel door een doorstart waarbij een derde
de onderneming van de bewindvoerder uit de insolventieprocedure koopt. Indien
de aandeelhouder echter ook de rechtspersoon waarin de onderneming wordt
gedreven wenst te behouden, en daarmee zijn kans om in de toekomst weer de
reeds gedane investering terug te verdienen, zal het risico van het falen van die
poging ook in de eerste plaats voor rekening van de aandeelhouder dienen te
komen.

Mijns inziens zal er dus wel een drukkend effect zijn op het reorganiserend ver-
mogen van de vennootschap, maar dient dit niet overschat te worden. Het is
onwaarschijnlijk dat de achterstelling van aandeelhoudersleningen ertoe zal leiden

132 Indien men het reorganisatiescenario beziet vanuit de schuldeisers, blijkt dat zij in de regel veel meer te ver-
liezen en veel minder te winnen hebben bij een reorganisatie, vooral indien leningen van aandeelhouders niet
achtergesteld worden. Het eerdere voorbeeld wordt daartoe uitgebreid. De aandeelhouder heeft reeds € 10 mil-
joen geïnvesteerd in de vennootschap door kapitaal op aandelen te storten. Tegelijkertijd heeft de vennootschap
enkel ongesecureerde, niet preferente schuldeisers van in totaal € 1 miljoen en een vrij actief van € 800.000.
Indien de vennootschap insolvent wordt verklaard zal de aandeelhouder alles kwijt zijn. De schuldeisers krij-
gen 80% op hun vordering uitbetaald. Indien de aandeelhouder nog € 1 miljoen investeert, kan een turn around
poging worden ondernomen. Indien deze succesvol is, zal de onderneming op termijn € 11 miljoen waard kun-
nen worden. Indien de vennootschap failleert zal de onderneming niet alleen de € 10 miljoen kwijt zijn, maar
ook nog de extra € 1 miljoen voor zover deze als achtergesteld wordt behandeld. Beziet men het scenario waar-
bij de slagingskans van reorganisatie 50% is vanuit de schuldeisers, en waarbij het uitgangspunt is dat de reor-
ganisatie volledig betaald wordt vanuit het noodkrediet van de aandeelhouder, dan leidt dit tot het volgende
beeld. Indien de reorganisatie slaagt krijgen de schuldeisers 100% op hun vordering betaald. Indien de reorga-
nisatie mislukt, krijgen de schuldeisers, afhankelijk van de vraag of de vordering van de aandeelhouder is ach-
tergesteld 40% op hun vordering indien de vordering niet is achtergesteld en 80% indien de vordering wel is
achtergesteld. Hoewel de reorganisatie kansrijk is, en voor de aandeelhouder een economisch verstandige
beslissing, is dit niet het geval vanuit het perspectief van de schuldeisers indien de vordering van de aandeel-
houder niet wordt achtergesteld. Zonder achterstelling hebben zij 50% kans om 20% te verdienen door in te
stemmen met een reorganisatie (indien deze slaagt zullen zij niet 80% op hun vordering uitbetaald krijgen,
maar de volle 100%), maar een even grote kans om 40% te verliezen (het uitkeringspercentage zal zonder ach-
terstelling en bij een mislukte reorganisatie dalen van 80% naar 40%). In die zin is in dit voorbeeld reorgani-
satie vanuit het perspectief van de gezamenlijke schuldeisers economisch niet rendabel. Zie over deze dyna-
miek ook Olaerts, Vennootschappelijke beleidsbepaling in geval van financiële moeilijkheden; de positie van
bestuurders en aandeelhouders, p. 37-41 met uitgebreide verwijzingen naar Engelse en Amerikaanse literatuur.
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dat het reorganiserend vermogen van de schuldenaar te veel wordt belemmerd. Dit
geldt ook wanneer deze achterstelling gebeurt op objectieve gronden waarbij dus
niet vereist is dat de aandeelhouder wist of behoorde te weten dat er geen reële
reorganisatiemogelijkheden waren. In die zin brengt ook de bescherming van
andere belangen, het niet belemmeren van reorganisatiemogelijkheden incluis,
niet met zich dat het hanteren van subjectieve criteria geboden is.133

Het hanteren van een objectieve regeling is ook wenselijk omdat het hanteren van
subjectieve criteria tot complicaties leidt. Vooral het derde134 genoemde bezwaar
tegen subjectieve criteria, dat de benadeling niet verandert afhankelijk van de sub-
jectieve gesteldheid van partijen, is hier van groot belang. De aandeelhouder
maakt een uitzondering op de uitgangspunten van de financiering van vennoot-
schappen. In plaats van met risicodragend eigen vermogen te financieren, finan-
ciert de aandeelhouder met leningen. Hierdoor wentelt de aandeelhouder het
ondernemersrisico ten dele af op de gezamenlijke crediteuren. Hierbij is veel min-
der van belang of de aandeelhouder bij het verstrekken van de lening reeds voor-
zag dat de vennootschap zou failleren en dat schuldeisers dan door de gekozen
wijze van financieren benadeeld zouden worden. Civielrechtelijk is het onder-
scheid tussen het verstrekken van een lening en het verstrekken van risicodragend
vermogen pas echt van belang in insolventie. In die zin is het logisch tegenstrij-
dig135 om bij het beoordelen van de rang van de verstrekte lening doorslaggevend
te laten zijn in hoeverre partijen voorzagen dat dit insolventiescenario zich zou
voordoen, omdat de waarde van de gekozen vorm juist gelegen is in de rang in
insolventie.136

133 De vraag is hier bezien in hoeverre verwacht kan worden dat de aandeelhouder van een reorganisatie met goede
kansen op succes af zal zien indien zijn noodkrediet in insolventie wordt achtergesteld. Met andere woorden of
de reorganisatiemogelijkheden van schuldenaren in moeilijkheden worden beperkt. Dit lijkt niet waarschijnlijk.
De vraag is niet gesteld of het ‘eerlijk’ is dat de schuldeisers in het hiervoor geschetste scenario alleen maar de
kans hebben te ‘verdienen’. Immers bij achterstelling hebben zij in dit specifieke scenario (zie vorige noot) de
kans 20% te verdienen, en ontvangen zij ook in een mislukte reorganisatie dezelfde 80%. Om de schuldeisers
te beschouwen als free riders bij een reorganisatie zou m.i. te ver gaan. In dit verband is de redenering die in
het Duitse recht voor MoMiG gehanteerd werd navolgenswaardig. Indien een onderneming in financieel zwaar
weer wordt voortgezet, zijn de voordelen bovenal voor de aandeelhouder en indien het misgaat dienen de gere-
aliseerde risico’s ook in de eerste plaats voor rekening van de aandeelhouder te komen.

134 In hoofdstuk 1 (§ 1.2.2) zijn vier bezwaren tegen het hanteren van subjectieve criteria genoemd, namelijk i) dat
subjectieve criteria moeilijk en kostbaar zijn in rechte vast te stellen, ii) dat de uitkomst van procedures daar-
mee veelal onzeker is, iii) dat subjectieve criteria de omvang van de benadeling zelf niet veranderen en in die
zin voor de benadeelde schuldeisers niet relevant zijn en iv) dat subjectieve criteria een element van moreel ver-
wijtbaar handelen in zich bergen waardoor nieuwe conflicten ontstaan zodra de bewindvoerder de aantastbaar-
heid van een handeling inroept.

135 De problematiek doet erg denken aan de zogenoemde over het graf-rechtshandelingen, zoals boetes afhanke-
lijk van het faillissement (zie § 4.2.1.4.6). Verstijlen wijst er ook op dat men bij dergelijke handelingen vast-
loopt indien men de aantastbaarheid afhankelijk maakt van de mate waarin de insolventie reeds voorzien kon
worden. Zie Verstijlen (Materieel faillissementsrecht: de betrekkelijke continuïteit van het contract binnen fail-
lissement, Preadvies 2006, p. 141): ‘Een boetebeding gekoppeld aan het faillissement is geen normale trans-
actie met een reële economische betekenis, maar dient er slechts toe de positie van de wederpartij in een fail-
lissement te verbeteren. Ik zou juist willen aannemen dat hier uit de aard der zaak sprake is van wetenschap
van benadeling.’

136 Nu zijn er, naast fiscale gevolgen, ook nog wel andere ‘voordelen’ verbonden aan het verstrekken van leningen
in plaats van eigen vermogen. Zie hierover J. Barneveld, ‘PCM & Private equity – Over de rol van het ven-
nootschappelijk belang bij vermogensonttrekkingen’, WPNR 2009/6791, p. 237. Barneveld noemt o.a. als 
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De eerste conclusie ten aanzien van de positie van aandeelhoudersleningen is dat
een wettelijke regeling, in afwijking van het Engelse en Nederlandse recht, wen-
selijk is. Ten aanzien van de vraag of dit een objectieve of een subjectieve rege-
ling zou moeten zijn, is de conclusie dat een objectieve regeling mogelijk en wen-
selijk is. Aandeelhouders dienen in insolventie van de vennootschap als achterge-
steld te worden geverifieerd, ongeacht of de vennootschap en de aandeelhouder
ten tijde van het verstrekken van de lening voorzagen dat hierdoor schuldeisers
benadeeld zouden worden. Hierbij is niet relevant of de lening is verstrekt op een
moment van financiële nood of ver voor de insolventverklaring. Hiermee is geens-
zins gezegd dat de aandeelhouder geen leningen zou mogen verstrekken. Slechts
wordt aangegeven dat indien en voor zover de aandeelhouder leningen heeft ver-
strekt, deze in insolventie als achtergesteld bij andere vorderingen dienen te wor-
den geverifieerd.

Nu kan ook de vraag beantwoord worden die in de inleiding is opgeworpen:137 Is
er een belang mee gediend dat aandeelhouders niet alleen beperkte aansprake-
lijkheid wordt geboden, maar ook de mogelijkheid zich als schuldeiser van de ven-
nootschap op te stellen zodat zij ook meedelen in het downside scenario? Het ant-
woord luidt mijns inziens ontkennend. Kennelijk heeft de vennootschap niet zelf-
standig in haar financiering kunnen voorzien. Voor zover de vennootschap is
gesteund met leningen van de aandeelhouder, dienen deze leningen als kapitaal te
worden behandeld en dient de vordering van de aandeelhouder uit hoofde van de
lening achtergesteld te worden geverifieerd. Ook dient voorbijgegaan te worden
aan een verweer dat de vennootschap de lening bij een derde zou hebben kunnen
betrekken. De test is of de vennootschap op eigen kracht in haar financiering heeft
kunnen voorzien. In insolventie is het enige relevante bewijs daartoe dat de ven-
nootschap dat ook volledig heeft gedaan.

5.6.1.2 Terugbetaling aandeelhoudersleningen voor formele insolventie
Enkel het Duitse recht kent een zelfstandige regeling ten aanzien van de terugbe-
talingen van leningen van aandeelhouders in de aanloop naar formele insolventie.
Terugbetalingen van leningen van aandeelhouders voorafgaand aan formele insol-
ventie worden niet getoetst aan de Deckungsanfechtung (artikel 130 InsO en arti-
kel 131 InsO) en artikel 133 InsO, maar aan artikel 135 InsO.138 Dit artikel bepaalt
dat alle terugbetalingen van aandeelhoudersleningen verricht in het jaar vooraf-
gaand aan de aanvraag tot insolventverklaring aantastbaar zijn.139 Dit is een hel-
dere regeling zonder subjectieve criteria.

verschil dat bij een lening met een hoge rentevergoeding eenvoudig vermogen kan worden onttrokken terwijl
een gewaarborgde procedure doorlopen zou moeten worden indien de onttrekking in de vorm van dividend-
betalingen zou plaatsvinden. Ook is herfinanciering makkelijker doordat de aandeelhouder makkelijker zijn
lening kan overdragen. 

137 Zie hoofdstuk 1 (§ 1.4.3.1).
138 Zie hoofdstuk 2 (§ 2.3.1.2).
139 Wel geldt dat de aandeelhouder minimaal 10% van de aandelen moet houden of betrokken is bij de leiding van

de vennootschap. Zie hoofdstuk 2 (§ 2.3.1.2).
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In het Engelse recht worden terugbetalingen van leningen van aandeelhouders in
de aanloop naar de insolventverklaring niet aan een separate wettelijke regeling
getoetst en vallen zij gewoon onder artikel 239 IA (preferences).140 Daarmee is
onder meer vereist dat de schuldenaar is beïnvloed door een wens tot bevoorde-
ling (desire to prefer). Wel is ten aanzien van controlerend aandeelhouders een
bewijsvermoeden van toepassing ten aanzien van de desire to prefer en zijn de ter-
mijnen langer (2 jaren in plaats van 6 maanden). Het Engelse recht ziet het zijn
van aandeelhouder dus slechts als een verdachte omstandigheid en onderkent niet
de fundamenteel andere positie van de aandeelhouder voor zover deze een lening
heeft verstrekt, vergeleken met andere schuldeisers. De aantastbaarheid van de
terugbetaling is volledig afhankelijk gemaakt van subjectieve criteria, waarbij
echter wel een bewijsvermoeden bestaat.

In het Nederlandse recht worden terugbetalingen van leningen van aandeelhou-
ders in de eerste plaats gewoon getoetst aan artikel 42 Fw en artikel 47 Fw. Deze
betalingen worden dus niet door een separate wettelijke regeling bestreken. Voor
zover de terugbetaling als een onverplichte rechtshandeling kwalificeert, kan
onder omstandigheden het bewijsvermoeden van artikel 43 Fw van toepassing
zijn.141 Opvallend hierbij is dat er niet eens een wettelijk bewijsvermoeden bestaat
ten aanzien van controlerende aandeelhouders voor de werking van artikel 47 Fw.
Wel groeit in de jurisprudentie ten aanzien van het vereiste van samenspanning
een bewijsvermoeden uit het Cikam-arrest ten aanzien van gerelateerde partij-
en.142

De regeling ten aanzien van de terugbetalingen van aandeelhoudersleningen voor
formele insolventie is in belangrijke mate een sequeel van de regeling (of het ont-
breken daarvan) van de positie in formele insolventie. Een regeling die voorziet in
achterstelling van leningen in formele insolventie is niet compleet zonder een
separate regeling ten aanzien van de terugbetaling van leningen voor formele
insolventie.143 De analyse van de mogelijkheid en de wenselijkheid van een objec-
tieve regeling ten aanzien van de terugbetaling volgt dan ook grotendeels de ana-
lyse van de mogelijkheid en wenselijkheid van de achterstelling van aandeelhou-
dersleningen in de vorige paragraaf. Belangrijk is separaat te noemen het effect op
het reorganiserend vermogen van een schuldenaar in financiële problemen. Een
regeling die (overeenkomstig het Duitse recht) in ruime mate de terugbetaling van
aandeelhoudersleningen aantastbaar doet zijn, belet de aandeelhouder vermogen
aan de vennootschap te onttrekken. Hierdoor wordt het reorganiserend vermogen

140 Zie hoofdstuk 3 (§ 3.2.2, § 3.3.1.2 en § 3.5.4.1).
141 Zie hoofdstuk 4 (§ 4.3.1.2 en § 4.5.4.1).
142 HR 7 maart 2003, JOR 2003/102 (Cikam/Siemon q.q.). Zie hierover hoofdstuk 4 (§ 4.2.3.3.2).
143 Zie in deze zin ten aanzien van het Duitse recht De Bra, Insolvenzordnung, Kommentar, p. 876: ‘Könnten die

Gesellschafter in diesem Falle die zurückgezahlten Gelder behalten (…), so würde dies die Einstufung der
durch den Gesellschafter gewährten Leistungen als kapitalersetzend und die daraus folgende, allenfalls nach-
rangige Befriedigung im Insolvenzverfahren gem. § 39 Abs 1 Ziff. 5 in der Praxis leerlaufen lassen. § 135 gibt
daher dem Insolvenzverwalter das Recht, solche Rückzahlungen bzw. Sicherstellungen anzufechten.’
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van de vennootschap versterkt. Verder verdient het uitgangspunt van contractuele
finaliteit, anders dan bij de achterstelling van leningen in insolventie, een zekere
bescherming. Ten aanzien van de achterstelling van leningen van aandeelhouders
in insolventie is betoogd dat het niet uitmaakt of de lening kort of lang voor de
insolventverklaring was verstrekt en of de schuldenaar toen wel of niet reeds in
financiële problemen verkeerde. Bij het opstellen van een regime ten aanzien van
terugbetalingen van leningen van aandeelhouders zal de werking van een objec-
tieve regeling wel beperkt in tijd moeten zijn om niet te veel afbreuk te doen aan
het beginsel van contractuele finaliteit. 

De conclusie is dat, overeenkomstig het Duitse recht, een geobjectiveerde regeling
ten aanzien van terugbetalingen van leningen van aandeelhouders mogelijk en
wenselijk is. Voor zover ook terugbetalingen die verder (dan bijvoorbeeld een jaar)
voor aanvang van insolventie hebben plaatsgevonden aantastbaar geacht worden,
past het hier subjectieve criteria te hanteren.

5.6.1.3 Zekerheden voor aandeelhoudersleningen
Om de gedachten te bepalen over de grenzen aan de toelaatbaarheid van het ver-
strekken van zekerheden aan aandeelhouders, is het illustratief te bezien wat
mogelijk is indien men zekerheidsrechten van aandeelhouders onbeperkt zou toe-
staan. Stel een 100%-aandeelhouder financiert een kapitaalvennootschap met 
€ 18.000 eigen vermogen door het storten op aandelen. Vervolgens gaat de ven-
nootschap activiteiten ontwikkelen. Deze koopt grond, gebouwen en machines.
Voor dit alles is geld nodig. De aandeelhouder wil dit geld best lenen, maar wil
niet boven de € 18.000 nog verder risico lopen. De aandeelhouder verstrekt daar-
om leningen aan de vennootschap ten belope van € 25 miljoen voor een beschei-
den rente van 5% per jaar. Voor de leningen en de rente bedingt de aandeelhouder
zekerheidsrechten op alle activa. Het bestuur doet echt zijn best en de aandeel-
houder bemoeit zich verder in het geheel niet met de gang van zaken. De aan-
deelhouder heeft nu een dubbele hoedanigheid: die van aandeelhouder en die van
gesecureerde schuldeiser. Indien het goed gaat, krijgt de aandeelhouder boven zijn
5% rente nog dividend of worden zijn aandelen meer waard. Het gehele upside
potentieel gaat zo naar de 100%-aandeelhouder. Indien het slecht gaat, zet de aan-
deelhouder zijn schuldeisermasker op en executeert hij zijn zekerheidsrecht en
krijgt zo zijn volledige lening inclusief rente terug. Het ondernemersrisico wordt
volledig op de schuldeisers afgewenteld. Nu is dit een extreem voorbeeld. Bedacht
dient echter te worden dat bij elke euro die de aandeelhouder leent aan de ven-
nootschap tegen zekerheden, het ondernemersrisico wordt afgewenteld op de
gezamenlijke schuldeisers.

Zie ook kritisch ten aanzien van gesecureerde aandeelhoudersleningen Skeel en
Krause-Vilmar:

‘The shareholder/secured creditor does not bear the risk of default on her loan
due to the security, but still receives the profits if the company succeeds. As a
result, the security enables the shareholder to have her cake and eat it to. If
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anything, a secured loan may exacerbate the conflict between the sharehold-
er’s incentives and the interests of the outside creditors and the company as a
whole.’144

Het Nederlandse145 en Engelse146 recht kennen geen regels die specifiek gericht
zijn op de geldigheid en afdwingbaarheid van zekerheidsrechten verstrekt aan
aandeelhouders. Het Duitse recht kent in artikel 135 InsO wel een regeling ten
aanzien van zekerheidsrechten gevestigd ten gunste van aandeelhouders. Deze
hanteert enkel objectieve criteria. Artikel 135 InsO bepaalt dat alle zekerheids-
rechten verstrekt in de tien jaren voor de aanvraag tot insolventverklaring aan-
vechtbaar zijn indien deze zekerheidsrechten strekken tot zekerheid van de terug-
betaling van aandeelhoudersleningen.147

Een regeling ten aanzien van zekerheden ten behoeve van aandeelhouders is net
als een regeling ten aanzien van terugbetaling van deze leningen voor insolventie
in belangrijke mate een sequeel van de regeling van de positie van aandeelhou-
dersleningen in formele insolventie. De analyse in hoeverre het mogelijk en wen-
selijk moet worden geoordeeld dat een objectieve regeling wordt gehanteerd ten
aanzien van zekerheden ten gunste van aandeelhoudersleningen is dan ook gro-
tendeels hetzelfde als hiervoor ten aanzien van de achterstelling van aandeelhou-
dersleningen in en voor formele insolventie, met dien verstande dat de problema-
tiek ten aanzien van zekerheden extremer is. De verdeling van risico’s rond de
vennootschap komt te zeer onder druk te staan indien men de aandeelhouder toe-
staat zekerheden te bedingen voor verstrekte leningen. Dit staat haaks op het uit-
gangspunt dat de winsten en de verliezen voor rekening komen van de aandeel-
houders als verschaffers van risicodragend vermogen. In de problematiek van
zekerheidsrechten verstrekt aan aandeelhouders valt meteen een extra argument te
vinden waarom leningen van aandeelhouders zouden moeten worden achterge-
steld. Indien men oordeelt dat de aandeelhouder geen zekerheden mag bedingen
voor leningen aan de vennootschap, wordt duidelijk dat de aandeelhouder geen
gewone schuldeiser is, ook al verstrekt hij een lening. In die zin onderstreept de
wenselijkheid van een verbod op zekerheden aan aandeelhouders, de wenselijk-
heid van achterstelling van ongesecureerde aandeelhoudersleningen.

144 D.A. Skeel en G. Krause-Vilmar, ‘Recharacterization and the Nonhindrance of Creditors’, European Business
Organization Law Review 2006/7, p. 283. 

145 Het Nederlandse recht kent geen regel die stelt dat zekerheidsrechten verstrekt aan aandeelhouders categorisch
aantastbaar zijn. Slechts voor zover deze onverplicht zijn verstrekt, is ten aanzien van een aandeelhouder die
ten minste 50% van de aandelen houdt of die als een groepmaatschappij kwalificeert het bewijsvermoeden van
artikel 43 Fw van toepassing voor zover de zekerheidsverstrekking heeft plaatsgevonden in het jaar vooraf-
gaand aan de faillietverklaring. Verder worden zekerheidsverschaffingen aan aandeelhouders getoetst aan de
onrechtmatige daad. Zie uitgebreid hoofdstuk 4 (§ 4.3.1.3).

146 Het Engelse recht kent geen regels die stellen dat aandeelhouders geen zekerheden kunnen bedingen voor ver-
strekte leningen. Wel geldt ten aanzien van floating charges for past value voor de aantastbaarheid een ruimer
regime indien de aandeelhouder een controlerend aandeelhouder was (24 maanden in plaats van 12 maanden).
Zie hoofdstuk 3 (§ 3.2.4). Verder kent ook artikel 239 IA een ruimer regime ten aanzien van preferences ten
gunste van controlerend aandeelhouders. Zie hoofdstuk 3 (§ 3.2.2, § 3.3.1 en § 3.5.4.1).

147 Zie hoofdstuk 2 (§ 2.3.1.3).
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De conclusie is dan ook dat het mogelijk en wenselijk is een regeling op te stellen
die de vrijheid van aandeelhouders om zekerheden te bedingen aan banden legt of
geheel wegneemt en dat het eveneens mogelijk en wenselijk is dat deze regeling
exclusief objectieve criteria hanteert.

5.6.2 Garanties

Aandeelhouders kunnen de schuldenaar ook nog op een andere manier financieel
steunen (naast het verschaffen van kapitaal of het verstrekken van leningen),
namelijk door zich jegens bepaalde schuldeisers van de vennootschap sterk te
maken. In de aanloop naar formele insolventie bestaat er voor de schuldenaar vaak
een incentive juist die schuldeisers te voldoen jegens wie de aandeelhouder zich
heeft sterk gemaakt.148 Voor de achterblijvende schuldeisers blijft minder over dan
zonder de gewraakte handeling. Hoewel de aandeelhouder door de betaling aan de
schuldeiser jegens wie hij zich had sterk gemaakt, zijn exposure ziet afnemen en
dus voordeel heeft bij deze transactie, vindt er geen rechtstreekse betaling van de
schuldenaar aan de aandeelhouder plaats.

Het Nederlandse recht kent geen regeling die onderkent dat een betaling aan een
derde de aandeelhouder die zich jegens deze derde heeft borggesteld, bevoordeelt.
Door het volledig ontbreken van een regeling terzake neemt het Nederlandse recht
een uitzonderingspositie in.149 Het Duitse en het Engelse recht kennen wel elk een
regeling. Onderkend wordt in deze rechtsstelsels dat de betaling aan een derde
jegens wie de aandeelhouder zich had sterk gemaakt, economisch gezien kan wor-
den als een prestatie van de schuldenaar aan de aandeelhouder ten nadele van de
schuldeisers. Beide regelingen voorzien onder omstandigheden in een recht-
streekse vordering van de bewindvoerder op de aandeelhouder.

De Engelse en Duitse regelingen contrasteren echter ook hier weer scherp. In
Engeland is de problematiek in artikel 239 IA ten aanzien van preferences opge-
nomen. Indien de schuldenaar een schuldeiser heeft voldaan jegens wie de aan-
deelhouder zich had sterk gemaakt, wordt dit in de relatie tot zowel de ontvan-
gende schuldeiser als de aandeelhouder als een preference beschouwd. Betalingen
zijn definitief zonder mogelijkheid van regres op de garantor, behalve indien de
schuldenaar met de wens handelde juist de garantor te bevoordelen.150 In het

148 In het midden- en kleinbedrijf zijn de bestuurder en de aandeelhouder vaak dezelfde persoon (dga, directeur-
grootaandeelhouder) zodat hier de prikkel geheel duidelijk is. Ook indien aandeelhouder en bestuurder niet
dezelfde persoon zijn, bestaat veelal een nauwe band tussen bestuur en aandeelhouder in het midden- en klein-
bedrijf. Bij grotere ondernemingen is de band tussen de bestuurder en de aandeelhouder vaak minder nauw.
Wel is er veelal sprake van een groep van vennootschappen. Indien de bestuurder binnen deze groep werkzaam
wil blijven, zal hij mogelijk willen trachten het verlies van de aandeelhouder verband houdende met de insol-
ventie van de vennootschap zo beperkt mogelijk te houden. De bestuurder zal dan ook eigener beweging
geneigd zijn juist die vorderingen te voldoen waarvoor de aandeelhouder zich heeft sterk gemaakt.

149 Zie verder over het Nederlandse recht op dit gebied hoofdstuk 4 (§ 4.3.2).
150 Zie hoofdstuk 3 (§ 3.2.2.2, § 3.2.2.3, § 3.3.2 en § 3.5.4.2).
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Duitse recht wordt in het geheel niet met subjectieve criteria gewerkt. Op grond
van artikel 135 InsO heeft de bewindvoerder een rechtstreekse vordering op de
aandeelhouder ten belope van de afname van zijn exposure voor zover de voldoe-
ning van de schuldeiser jegens wie de aandeelhouder zich had sterk gemaakt,
plaats heeft gevonden in het jaar voorafgaand aan de aanvraag tot insolventver-
klaring.151 De garantie verstrekt door de aandeelhouder heeft het karakter van
kapitaalvervangende krediethulp. Het is dan ook de wijze van financiering en niet
de subjectieve gesteldheid van aandeelhouder of schuldenaar die de basis vormt
voor de vordering op de aandeelhouder naar Duits recht.

Ten aanzien van problematiek van garanties door de aandeelhouder kan nu bezien
worden in hoeverre het mogelijk en wenselijk is tot een objectieve regeling te
komen. Een objectieve regeling voorziet dan in een plicht tot bijdragen van de
aandeelhouder aan de boedel voor het bedrag waarmee zijn exposure voorafgaand
aan de insolventverklaring is afgenomen, zonder deze bijdrageplicht afhankelijk
te stellen van subjectieve criteria. Rechtsvergelijkend kan gewezen worden op het
Duitse recht dat met een objectieve regeling voorziet in een dergelijke recht-
streekse aanspraak. De vraag is echter of een dergelijke objectieve regeling wel
haar doel bereikt en niet onevenredig inbreuk maakt op belangen die haaks staan
op die van de schuldeisers.

Voor zover met een regeling een evenwichtige verdeling van risico’s wordt nage-
streefd, kan men dit doel bereiken door objectieve criteria te hanteren. Een even-
wichtige verdeling van risico’s wordt niet beter gediend door aan te sluiten bij sub-
jectieve criteria.

Ook vergen de belangen die traditioneel haaks staan op de belangen van de geza-
menlijke schuldeisers,152 niet dat hier subjectieve criteria worden gehanteerd. De
handeling van de schuldenaar met de derde schuldeiser blijft in tact. Slechts in de
relatie tot de aandeelhouder wordt een inbreuk gemaakt op de uitgangspunten van
respect voor het handelen van de schuldenaar en contractuele finaliteit. Kennelijk
heeft de vennootschap niet als zelfstandige rechtspersoon los van de aandeelhou-
der in haar financiering kunnen voorzien. In dat verband komen de, al dan niet
impliciete, afspraken die de vennootschap met haar aandeelhouder heeft gemaakt
ten aanzien van haar financiering, jegens derden weinig gewicht toe. Ook lijkt hier
geen inbreuk gemaakt te worden op het reorganiserend vermogen van de ven-
nootschap. Waarschijnlijker is juist dat dit versterkt wordt. De aandeelhouder kan
immers ook niet op meer indirecte wijze het exposure afbouwen en zich nog tij-
dig uit de vennootschap terugtrekken. Wel dient hier een beperking in tijd opge-

151 Zie hoofdstuk 2 (§ 2.3.2).
152 Zie hoofdstuk 1 (§ 1.5). Vier belangen zijn geïdentificeerd, namelijk i) respect voor het handelen van de schul-

denaar, ii) contractuele finaliteit, iii) geen schade voor rekening van derden zonder verwijt en iv) geen belem-
mering van reorganisatiemogelijkheden.
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nomen te worden om het uitgangspunt van contractuele finaliteit geen geweld aan
te doen. In die zin past ten aanzien van een geobjectiveerde regeling een beper-
king in tijd (zoals bijvoorbeeld in het Duitse recht geschiedt tot een jaar). De rege-
ling kan echter uitgebreid worden met een subjectieve regeling voor zover de
afbouw van het exposure meer dan een jaar voor het faillissement heeft plaatsge-
vonden.

Het hanteren van een dergelijke objectieve regeling is ook wenselijk. Naast de
omstandigheid dat het veelal moeilijk en kostbaar is de vervulling van subjectie-
ve criteria te bewijzen, dat de uitkomst van procedures onzeker zal zijn en dat er
een onnodig beschuldigend effect in het hanteren van subjectieve criteria schuilt,
doet zich hier duidelijk voelen dat het voor de benadeelde schuldeisers weinig uit-
maakt of de schuldenaar en/of de aandeelhouder bij de vermindering van het
exposure van de aandeelhouder handelden met een bepaalde subjectieve gesteld-
heid. De hele opzet waarbij de aandeelhouder onderkent dat de vennootschap niet
zelfstandig in haar financiering kan voorzien, maar niet extra kapitaal verschaft,
is erop gericht het uiteindelijke risico van de aandeelhouder zo beperkt mogelijk
te houden. Dit alles ten koste van de gezamenlijke schuldeisers. Het is de inrich-
ting van de financiering die incentives geeft om in de aanloop naar insolventie
juist die vorderingen te voldoen waarvoor de aandeelhouder zich heeft borg
gesteld.

De conclusie ten aanzien van de problematiek waarbij aandeelhouders de ven-
nootschap met garanties financieren in plaats van met risicodragend eigen ver-
mogen is dus dat een objectieve regeling mogelijk en wenselijk is. Een dergelijke
regeling voorziet in een rechtstreekse aanspraak van de bewindvoerder op de aan-
deelhouder voor zover het exposure van de aandeelhouder is afgebouwd in een
bepaalde periode voorafgaand aan de formele insolventie.

5.7 Conclusie

De centrale onderzoeksvraag is in hoeverre het mogelijk en wenselijk is tot een
regeling van aantastbaarheid van handelingen wegens schuldeisersbenadeling te
komen met enkel objectieve criteria. De conclusie is dat, indien men een helder
onderscheid hanteert tussen verschillende vormen van benadeling, het telkens per
vorm van benadeling mogelijk en wenselijk is tot een ten dele objectieve regeling
te komen. Op onderdelen zullen nog steeds subjectieve criteria gehanteerd moeten
worden. Een volledig objectieve regeling is dan ook niet mogelijk, maar een ver-
gaand geobjectiveerde regeling wel.

Een heldere onderverdeling naar vormen van benadeling is een cruciale stap naar
een geobjectiveerde regel. Drie vormen van benadeling zijn onderscheiden, waar-
bij steeds uiteengezet is dat een gedeeltelijke objectieve regeling mogelijk en wen-
selijk is.
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i) benadeling door inbreuken op de integriteit van het verhaalsvermogen,
ii) benadeling door doorbreking van de paritas creditorum, en
iii) benadeling door een dubbele opstelling van aandeelhouders bij de financie-

ring van kapitaalvennootschappen.

Het Engelse recht toont dat, in afwijking van het Duitse en het Nederlandse recht,
ten aanzien van inbreuken op de integriteit van het verhaalsvermogen, ook bij han-
delingen anders dan om niet, in vergaande mate een objectieve regeling mogelijk
is. Het gaat hier om handelingen die in principe voor de schuldenaar zelf nadelig
zijn, zoals een transactie met een waardeverschil. De belangrijkste stap om hier tot
een objectieve regeling te kunnen komen is de sanctie te beperken tot het onge-
daan maken van het voordeel dat de wederpartij geniet bij de transactie. Zo kan
men in een regeling voorzien die bepaalt dat de wederpartij gehouden is het voor-
deel dat hij geniet aan de bewindvoerder af te staan indien de handeling in een
bepaalde periode voor de insolventverklaring heeft plaatsgevonden. Betoogd is
dat een dergelijke objectieve regeling ook wenselijk is. Om echter ook die hande-
lingen die geruime tijd voor de aanvang van de insolventieprocedure hebben
plaatsgevonden te kunnen bestrijden, evenals die handelingen waarbij de benade-
ling groter is dan de bevoordeling, zal men moeten teruggrijpen op subjectieve
criteria, zoals wetenschap van insolventie of wetenschap van benadeling.

Het Duitse recht toont dat, in afwijking van het Engelse en Nederlandse recht, ten
aanzien van een doorbreking van de paritas creditorum, in vergaande mate een
objectieve regeling mogelijk is. Het gaat hier om handelingen met een bestaande
schuldeiser die in principe voor de schuldenaar zelf waardeneutraal zijn, maar wel
nadelig zijn voor de achterblijvende schuldeisers. De mogelijkheden van een
objectieve regeling zien voornamelijk op handelingen waarbij een bestaande
schuld op een afwijkende wijze wordt voldaan (zoals inbetalinggeving) of vol-
doening mogelijk wordt gemaakt (zoals het onverplicht verstrekken van zekerhe-
den). Om geen afbreuk te doen aan het uitgangspunt van contractuele finaliteit, zal
een objectieve regeling beperkt in tijd moeten zijn. Betoogd is dat een dergelijke
objectieve regeling ook wenselijk is. Voor incongruente inbreuken op de paritas
creditorum die verder voorafgaand aan de insolventverklaring hebben plaatsge-
vonden en ten aanzien van voldoeningen op een wijze en tijdstip als waartoe de
schuldenaar was gehouden, zal moeten worden teruggegrepen op subjectieve cri-
teria. Zodoende kan men ook die handelingen bestrijden waarbij partijen opzette-
lijk schuldeisers benadelen door een inbreuk te maken op de paritas creditorum.

Het Duitse recht toont ook, wederom in afwijking van het Engelse en het
Nederlandse recht, dat ten aanzien van benadeling van schuldeisers door een dub-
bele opstelling van aandeelhouders een in vergaande mate objectieve regeling
mogelijk is. Het uitgangspunt is dan dat voor zover aandeelhouders de vennoot-
schap op een andere wijze financieren dan door het verschaffen van risicodragend
kapitaal, met name door leningen of garanties, deze financiering zo veel mogelijk
als kapitaal wordt behandeld. Leningen worden achtergesteld en zekerheden zijn
niet afdwingbaar. Het verminderen van exposure onder garanties wordt daarbij
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gezien als een vorm van onttrekking van vermogen aan de vennootschap.
Hiervoor is niet van belang of partijen handelden met een bepaalde wetenschap of
intentie indien deze handelingen in een bepaalde periode voor de insolventverkla-
ring hebben plaatsgevonden. Betoogd is dat een dergelijke objectieve regeling niet
alleen mogelijk, maar ook wenselijk is. Ten aanzien van de aantastbaarheid van de
terugbetaling van aandeelhoudersleningen en de aantastbaarheid van een vermin-
dering van exposure onder garanties zal, buiten een bepaalde periode, dienen te
worden teruggegrepen op subjectieve criteria teneinde het uitgangspunt van con-
tractuele finaliteit geen geweld aan te doen.
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6 Appendix: nadere invulling European
Principles of Insolvency Law

6.1 Inleiding

De centrale vraag in dit onderzoek is in hoeverre het mogelijk en wenselijk is tot
een regeling van aantastbaarheid van handelingen wegens schuldeisersbenadeling
te komen met enkel objectieve criteria. In de landenhoofdstukken is bezien in hoe-
verre het Duitse, Engelse en Nederlandse recht subjectieve of objectieve criteria
hanteren. In het slothoofdstuk zijn de verschillende stelsels vergeleken en is de
conclusie onderbouwd dat, indien men een helder onderscheid hanteert tussen
verschillende vormen van benadeling, het telkens per vorm van benadeling moge-
lijk en wenselijk is tot een ten dele objectieve regeling te komen. In principe is
daarmee de onderzoeksvraag beantwoord.

Om de conclusie kracht bij te zetten, wordt in deze Appendix uitgewerkt hoe per
vorm van benadeling een gedeeltelijk objectieve regeling er op hoofdlijnen uit zou
kunnen zien en hoe de verschillende bepalingen zich tot elkaar zouden moeten
verhouden. Deze regeling wordt gepresenteerd als een nadere invulling van de
Principles of European Insolvency Law voor zover deze zien op het leerstuk van
aantastbaarheid wegens schuldeisersbenadeling. Bij het opstellen van de regeling
is geput uit het recht van de verschillende, onderzochte landen en wordt getracht
gesignaleerde tekortkomingen in de verschillende landen zoveel mogelijk te ver-
mijden. De regeling beperkt zich tot het geven van criteria wanneer handelingen
verricht voor formele insolventie kunnen worden aangetast. Niet gepoogd is tot
een volledige, wettelijke regeling te komen.

De uitgewerkte regeling hanteert het in het inleidende hoofdstuk geïntroduceerde
onderscheid naar drie vormen van schuldeisersbenadeling:1

i) benadeling door inbreuken op de integriteit van het verhaalsvermogen,
ii) benadeling door doorbreking van de paritas creditorum, en
iii) benadeling door een dubbele opstelling van aandeelhouders.

1 Zie hoofdstuk 1 (§ 1.4).



Alvorens in § 6.3 tot en met § 6.5 aan de hand van deze driedeling tot een nadere
regeling te komen, bezie ik in § 6.2 welke uitgangspunten ten grondslag liggen
aan de Principles of European Insolvency Law voor zover deze betrekking hebben
op de aantastbaarheid van handelingen wegens schuldeisersbenadeling en welke
vormen van benadeling daarbij onderscheiden worden.

6.2 Principles of European Insolvency Law; Juridical acts subject
to reversal

Ten aanzien van het leerstuk van aantastbaarheid wegens schuldeisersbenadeling
formuleert de Working Group het volgende als Principle of European Insolvency
Law:

§ 8.1. Reversal of juridical acts

A juridical act unfairly detrimental to the creditors performed by the debtor
within a certain period of time before the opening of the proceeding, is subject
to reversal. The administrator can recover or seek annulment of any benefit
which has been obtained from the debtor.

Ten aanzien van het vereiste dat het moet gaan om een unfaire benadeling merkt
het commentaar het volgende op:

‘The benefit must be (1) to the detriment of creditors and (2) under unfair cir-
cumstances. There are two conditions because any transfer or payment from
the debtor may diminish the debtor’s estate and to that extent is to the detri-
ment of the general body of creditors. But, prior to insolvency proceedings, the
debtor is usually allowed to continue to trade and to pay debts that are due.
Transactions that merely replace one asset with another, as when money is
replaced by goods or conversely, may not diminish the value of the estate. It is
the unfair nature of the transaction which it the hallmark of the challengeable
transaction. It is the intention, or deemed intention, to prejudice the general
body of creditors that is objectionable.’2

Voor zover de opstellers een gemene deler van het insolventierecht van de ver-
schillende Europese landen menen te geven,3 hanteren zij hier te veel een
Engelsrechtelijke benadering. Bij de toelichting wanneer sprake zou zijn van een

2 Principles of European Insolvency Law, p. 55.
3 Over de status en het tot stand komen van de principes zeggen de auteurs zelf het volgende (Principles of

European Insolvency Law, p. 2): ‘Even though the idea of establishing in the short term one single universal
insolvency proceeding for the entire European Union may perhaps seem illusive, this does not mean that
national insolvency laws do not share common characteristics. On the contrary, when looking beyond the dif-
ferences in structure and formulation, the insolvency laws of the various countries appear to have many com-
mon elements. The Principles of European Insolvency law try to capture these common elements. They can be
seen as the essence of insolvency proceedings in Europe as they reflect, on a more abstract level, the common
characteristics of the insolvency laws of the European Member States.’
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‘unfaire benadeling’ stellen zij: ‘It is the intention, or deemed intention, to preju-
dice the general body of creditors that is objectionable.’ Deze insteek doet in elk
geval onvoldoende recht aan bijvoorbeeld de Duitse regeling van de
Deckungsanfechtung. Gezien is hoe bij de Deckungsanfechtung de wettelijke
Krise zelf de grondslag vormt van de aantastbaarheid van handelingen en van
intenties of veronderstelde intenties geen sprake hoeft te zijn.4 Ook houdt de toe-
lichting onvoldoende rekening met de ruime mate waarin handelingen om niet
aantastbaar zijn. Bij handelingen om niet wordt de grondslag van de aantastbaar-
heid in de regel niet zozeer in een subjectief element gevonden, maar in de onwen-
selijk geachte bevoordeling van de wederpartij ten koste van de gezamenlijke
schuldeisers.5

Een tweede punt van kritiek betreft de formulering van de sanctie. De tweede zin
luidt: ‘The administrator can recover or seek annulment of any benefit which has
been obtained from the debtor’. Ook hier hanteren de opstellers te veel een
Engelsrechtelijke benadering waarin de aandacht in belangrijke mate op de
bevoordeling van de wederpartij gericht is en de sanctie op de ongedaanmaking
daarvan. Het Duitse en het Nederlandse recht stellen niet zozeer de bevoordeling
van de wederpartij centraal, maar de benadeling van de schuldeisers.6 In de sanc-
tie kan dit verschil in benadering grote gevolgen hebben.

6.2.1 Onderscheid naar vormen van benadeling

In de inleiding is een onderscheid geïntroduceerd tussen drie vormen van benade-
ling, waarbij ten aanzien van elke vorm weer twee subvormen zijn geïdentificeerd.
Binnen de Principles of European Insolvency Law wordt niet zozeer een nader
onderscheid tussen gevaltypen van benadeling gehanteerd, maar worden voor-
beelden gegeven. § 8.2 luidt als volgt:

§ 8.2 Examples
Juridical acts subject to reversal include:
a) a transaction with the intent of defrauding creditors;
b) a transaction for inadequate counter value;
c) a transaction with a creditor for which no enforceable obligation existed;
d) a transaction with a creditor after the filing of the insolvency application

or in a situation of imminent insolvency;
e) the creation of a security right to secure a pre-existing obligation.

4 Zie hoofdstuk 2 (§ 2.2.1 en § 2.2.2).
5 Zie ten aanzien van het Duitse recht hoofdstuk 2 (§ 2.2.5). Zie ten aanzien van het Engelse recht hoofdstuk 3

(§ 3.2.1).
6 Zie hierover hoofdstuk 2 (§ 2.1.2.3) en hoofdstuk 4 (§ 4.5.2.3.2).
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Indien men hier een onderscheid aanbrengt tussen b enerzijds en c, d en e ander-
zijds, dan kan het onderscheid gelezen worden in de zin dat een onderscheid
gemaakt wordt tussen handelingen die een inbreuk maken op de integriteit van het
vermogen van de schuldenaar (b) enerzijds en handelingen die een inbreuk vor-
men op de paritas creditorum (c, d en e) anderzijds. Niet geheel goed in het onder-
scheid past a) ‘a transaction with the intent of defrauding creditors’. Het betreft
hier niet zozeer een vorm van benadeling maar een norm; handelingen verricht
met de intentie crediteuren te benadelen zijn aantastbaar. Ik ga ervan uit dat met
het geval onder a) in de eerste plaats gedoeld wordt op gevallen waarin verhaals-
objecten aan het vermogen van de schuldenaar onttrokken worden en in die zin
ook nadelig zijn voor de schuldenaar zelf en daarmee (gelijk het geval onder b)
ook kwalificeren als gevallen waarin de integriteit van het vermogen van de schul-
denaar wordt aangetast.7

Opgemerkt dient nog te worden dat de Principles of European Insolvency Law de
problematiek van aandeelhoudersleningen en garanties verstrekt door aandeel-
houders niet noemen als een voorbeeld en het ook in de toelichting niet onder het
leerstuk brengen. In de inleiding is uiteengezet hoe deze dubbele opstelling van
aandeelhouders tot benadeling van schuldeisers kan leiden. In het concluderende
hoofdstuk is uitgewerkt dat het mogelijk en wenselijk is terzake een objectieve
regeling op te nemen binnen het leerstuk van aantastbaarheid van handelingen
wegens schuldeisersbenadeling.

6.3 Inbreuken integriteit verhaalsvermogen

De eerste vorm van benadeling betreft handelingen die een inbreuk maken op de
integriteit van het verhaalsvermogen. Hierbij gaat het om handelingen die, al dan
niet samengenomen, nadelig zijn voor de schuldenaar zelf. Hier zijn twee subvor-
men te identificeren, namelijk:

a. handelingen om niet of met een significant waardeverschil,
b. handelingen zonder waardeverschil die middellijk als gevolg hebben dat de

verhaalsmogelijkheden worden verminderd.

Kenmerkend voor deze gevallen is dat de wederpartij zonder het verrichten van de
gewraakte handeling niet de hoedanigheid van schuldeiser heeft, in elk geval dat
deze niet relevant is bij de gewraakte handeling.

7 Een argument voor deze lezing is dat de hele regeling en formulering een (te) sterk Engels karakter heeft. In
het Engelse recht is de term ‘transactions defrauding creditors’ opgenomen in artikel 423 IA (zie § 3.2.5).
Opvallend is dat deze bepaling als vereiste hanteert dat er sprake is van een handeling met een waardeverschil.
Handelingen met een waardeverschil worden hier steeds begrepen als handelingen die een inbreuk maken op
de integriteit van het verhaalsvermogen omdat de handeling ook voor de schuldenaar zelf benadelend is.
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In hoofdstuk 5 (§ 5.4) is uitgewerkt dat ten aanzien van de inbreuken op de inte-
griteit van het verhaalsvermogen, zowel ten aanzien van handelingen om niet als
van handelingen anders dan om niet, een objectieve regeling mogelijk en wense-
lijk is. In deze paragraaf wordt een dergelijke, objectieve regeling uitgewerkt.

6.3.1 Handelingen om niet of met een waardeverschil

Het schoolvoorbeeld van benadeling van schuldeisers wordt gevormd door de ver-
koop van een auto voor de helft van de prijs aan een familielid in de aanloop naar
de insolventverklaring. In deze gevallen zijn er, afhankelijk van de sanctie, wel of
geen dwingende redenen om voor het aantasten van de transactie te eisen dat de
bewindvoerder stelt en bewijst dat de partijen handelden met een bepaalde sub-
jectieve gesteldheid.

De vraag die in samenhang met de te hanteren criteria moet worden gesteld, is wat
de gevolgen zijn van een geslaagd beroep op aantasting wegens schuldeisersbena-
deling. De vraag die hierbij centraal staat is wat gebeurt met de prestatie geleverd
door de wederpartij. Indien de wederpartij een auto van € 10.000 heeft gekocht
voor € 4.000, heeft de wederpartij dan recht op restitutie van de € 4.000? Of kan
hij de auto behouden indien hij aanbiedt het verschil van € 6.000 tussen de markt-
prijs en de koopprijs te betalen? Wat heeft daarbij te gelden indien de € 4.000
reeds door de schuldenaar verbruikt is en niet meer traceerbaar in het vermogen
aanwezig is en ook niet indirect tot vermogensvermeerdering heeft geleid? De
vraag wat gebeurt met de prestatie geleverd door de wederpartij is cruciaal voor
het beantwoorden van de vraag welke criteria men dient te hanteren. In het
Engelse recht is de insteek bij handelingen met een waardeverschil (artikel 238
IA)8 dat de bevoordeling die heeft plaatsgevonden ongedaan gemaakt moet wor-
den. De discussie is dan ook of de wederpartij in het voorbeeld veroordeeld zou
moeten worden het waardeverschil bij te betalen,9 of dat hij het goed moet terug-
geven onder restitutie van de koopprijs.10 In het Nederlandse en het Duitse recht
wordt een geheel andere benadering gevolgd. Artikel 144 InsO (Duits recht) en
artikel 51 Fw (Nederlands recht) bepalen beide dat de wederpartij voor zijn pres-
tatie slechts een boedelvordering heeft ‘soweit sie (…) noch unterscheidbar vor-
handen ist oder soweit die Masse um ihren Wert bereichert ist’ respectievelijk
‘voor zover de boedel is gebaat’. Voor zover dit niet het geval is, heeft de weder-
partij in beide landen slechts een veelal waardeloze concurrente faillissements-
vordering. Het uiteindelijke resultaat van het aantasten van handelingen met een
waardeverschil waarbij de wederpartij nog wel een prestatie heeft geleverd, is dat
de wederpartij in de regel aanzienlijk slechter af zal zijn.

8 Zie hoofdstuk 3 (§ 3.2.1).
9 Parry, Transaction Avoidance in Insolvency, p. 109.
10 Armour, Transactions at an Undervalue, p. 85.
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6.3.1.1 Ongedaan maken van bevoordeling
De Engelse bepaling van artikel 238 IA toont dat, voor zover men enkel de
bevoordeling van de wederpartij ongedaan wenst te maken, er geen dwingende
argumenten zijn met subjectieve criteria te werken.11 Men kan dus een regeling
hanteren met daarin in de eerste plaats zuiver objectieve criteria. Een regeling die
zowel verdisconteert dat handelingen dichter bij de insolventverklaring in ruime-
re mate aantastbaar zouden moeten zijn en die tegelijkertijd die handelingen met
aantasting bedreigt die verder voor de insolventverklaring zijn verricht indien de
partijen wisten van de benadeling, ziet er als volgt uit:

6.3.1.2 Ongedaan maken van benadeling die de bevoordeling overstijgt
Het is uiteraard mogelijk dat de benadeling van de schuldeisers groter is dan de
bevoordeling van de wederpartij. De opbrengst van het goed dat onder de waarde
is verkocht, is bijvoorbeeld niet voorhanden. Men zou dit nadeel van de geza-
menlijke schuldeisers voor rekening van de wederpartij kunnen laten komen. Het
ingrijpen heeft dan niet meer enkel als doel de bevoordeling van de wederpartij
ten koste van de gezamenlijke schuldeisers terug te draaien, maar gaat verder. De
aantastbaarheid van deze handelingen beoogt te garanderen dat schuldeisers hun
aanspraken kunnen effectueren en beoogt daarmee het vertrouwen in het handels-
verkeer te stimuleren.

11 Artikel 238 lid 5 IA bevat slechts een uitzondering voor zover de schuldenaar te goeder trouw handelde. Artikel
238 IA kent in lid 5 een subjectief element. Een transactie die voldoet aan de hiervoor besproken objectieve
vereisten, is namelijk niet aantastbaar indien de schuldenaar de transactie subjectief te goeder trouw heeft
gesloten om de onderneming voort te zetten (lid 5 sub a) én er tevens goede gronden waren om aan te nemen
dat de transactie positief zou uitwerken voor de schuldenaar (lid 5 sub b).
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Artikel 1: Inbreuk integriteit verhaalsvermogen: Handelingen om niet of waar-
bij de waarde van de prestatie aan de zijde van de schuldenaar aanmerkelijk die
van de prestatie aan de andere zijde overtreft:

i) In geval van een handeling van de schuldenaar, waarbij de waarde van de
prestatie aan de zijde van de schuldenaar aanmerkelijk die van de prestatie
aan de andere zijde overtreft, of in geval van een handeling van de schulde-
naar om niet, die leidt tot benadeling van schuldeisers, kan de bevoordeling
van de wederpartij ongedaan gemaakt worden indien de handeling plaats-
vond:
a) in het jaar voor de aanvraag tot insolventverklaring en daarna.
b) in de twee jaren voor de aanvraag tot insolventverklaring en daarna,

indien de wederpartij een gerelateerde partij was, of indien de schulde-
naar ten tijde van de handeling reeds insolvent was of door de hande-
ling insolvent werd.

c) in de drie jaren voorafgaand aan de aanvraag tot insolventverklaring en
daarna, indien de wederpartij wist of behoorde te weten dat de hande-
ling zou leiden tot benadeling van schuldeisers.



Voor zover de sanctie verder gaat dan het ongedaan maken van de bevoordeling,
zou een volledig objectieve regel te zeer inbreuk maken op het uitgangspunt dat
men geen nadeel op een derde behoort af te wentelen zonder dat deze derde een
verwijt gemaakt kan worden. Hier past dan ook dat de wederpartij wist of behoor-
de te weten van de benadeling van schuldeisers. De wetenschap dient dan niet
enkel betrekking te hebben op het waardeverschil, maar ook op de omstandigheid
dat de prestatie niet voor de boedel aanwezig zou zijn. Het waardeverschil is zelf
uiteraard wel een indicatie dat er iets vreemds is. Om te verdisconteren dat de
benadeling van schuldeisers groter kan zijn dan de bevoordeling van de weder-
partij, dient de regeling te worden uitgebreid.

6.3.2 Handelingen zonder waardeverschil

Een van de moeilijkste vragen ten aanzien van het leerstuk van de aantastbaarheid
van handelingen wegens benadeling van schuldeisers, is hoe moet worden omge-
gaan met handelingen waarbij over en weer een marktconforme prestatie wordt
geleverd, maar de handeling toch tot benadeling van schuldeisers leidt. Het gaat
daarbij bijvoorbeeld om gevallen waarin een schuldenaar een actief vervreemdt
tegen de marktwaarde en de opbrengst vervolgens niet voor verhaal vatbaar is. De
opbrengst kan verbrast of verduisterd zijn, maar kan ook gebruikt zijn om een
bepaalde schuldeiser, mogelijk een gerelateerde persoon zoals een groepsmaat-
schappij, te voldoen of om een aandeelhouder nog een dividend te betalen. In deze
gevallen zal sprake zijn van benadeling van schuldeisers. De benadeling wordt
echter veroorzaakt door twee handelingen. De eerste handeling is de overdracht
tegen betaling. De tweede handeling is de aanwending door de schuldenaar van de
verkregen middelen. Andere gevallen waarbij de wederpartij een marktconforme
prestatie levert die toch tot benadeling leidt, worden gevormd door het inschake-
len van adviseurs en advocaten in het kader van een reorganisatiepoging die
strandt en door herfinancieringen in het kader van een reorganisatie. Het uit-
gangspunt bij deze handelingen is dat zolang partijen geloven en mogen geloven
dat er nog een reële kans van slagen is en de handelingen gericht zijn op conti-
nuïteit, de handelingen overeind dienen te blijven.
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Artikel 1: Inbreuk integriteit verhaalsvermogen: Handelingen waarbij de waar-
de van de prestatie aan de zijde van de schuldenaar aanmerkelijk die van de
prestatie aan de andere zijde overtreft 

ii) De wederpartij bij een handeling van de schuldenaar waarbij de waarde
van de prestatie aan de zijde van de schuldenaar aanmerkelijk die van de
prestatie aan de andere zijde overtreft, heeft een boedelvordering voor de
waarde van zijn prestatie, behalve voor zover hij wist of behoorde te weten
dat de waarde van zijn prestatie niet ten gunste van de boedel zou komen.
Voor zover de wederpartij voor de waarde van zijn prestatie geen boedel-
vordering heeft, heeft hij een insolventievordering.



De inpassing van deze handelingen in het leerstuk is om een aantal redenen
gecompliceerd. Ten eerste past de handeling niet goed in de tweedeling tussen
handelingen die een inbreuk maken op de integriteit van het vermogen enerzijds
en handelingen die een inbreuk maken op de paritas creditorum anderzijds. De
marktconforme handeling met de wederpartij zelf maakt nog geen inbreuk op de
integriteit van het vermogen en vormt ook geen doorbreking van de paritas credi-
torum. Om de overdracht van het goed voor de marktprijs of een andere, in begin-
sel markconforme prestatie te kunnen aantasten, moet een aantal handelingen
samen genomen worden. Het verbindende element zal vooral gevonden worden in
de wetenschap en bedoelingen van de betrokken partijen. Degene die als weder-
partij bij een transactie bewust meewerkt aan het teniet doen gaan van deze ver-
haalsmogelijkheden, zal onder omstandigheden ook terecht geconfronteerd kun-
nen worden met een bewindvoerder die de transactie ongedaan maakt. Het zal hier
wel om uitzonderingsgevallen gaan. Immers, waar geen bevoordeling plaatsvindt,
is ook de benadeling moeilijker toe te rekenen aan de wederpartij. De regeling
dient beperkt te zijn tot gevallen waarin duidelijk is dat insolventverklaring onver-
mijdbaar is. Een regeling die de verschillende belangen verdisconteert, luidt als
volgt.

Het tweede lid ziet erop dat voor zover de benadeling ongedaan wordt gemaakt,
de gezamenlijke schuldeisers geen voordeel hebben van de gewraakte transactie.

6.3.3 Handelingen die opzettelijk integriteit verhaalsvermogen aantasten

Ten aanzien van handelingen die een inbreuk maken op de integriteit van het ver-
mogen van de schuldenaar, geeft artikel 1 een in vergaande mate geobjectiveerde
regeling waarbij de sanctie bovenal gericht is op het ongedaan maken van de
bevoordeling. Artikel 2 waakt tegen handelingen waarbij partijen over en weer
marktconforme prestaties leveren, maar die toch leiden tot benadeling van schuld-
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Artikel 2: Inbreuk integriteit verhaalsvermogen: Middellijke benadeling

i) Een handeling die in samenhang met een of meer andere handelingen of bij-
komende omstandigheden leidt tot benadeling van schuldeisers, is aantast-
baar indien de wederpartij wist of behoorde te weten dat de insolventver-
klaring van de schuldenaar redelijkerwijs niet te vermijden was en wist of
behoorde te weten dat de handeling in samenhang met een of meer andere
handelingen of bijkomende omstandigheden benadeling van schuldeisers tot
gevolg zou hebben.

ii) Voor zover de wederpartij in verband met een handeling die op grond van
lid 1 is aangetast, zelf een prestatie heeft verricht en deze prestatie ten gun-
ste van de boedel is gekomen, heeft de wederpartij een boedelvordering.
Voor zover de wederpartij voor de waarde van zijn prestatie geen boedel-
vordering heeft, heeft hij een insolventievordering.



eisers. Artikel 2 heeft een beperkt temporeel werkingsgebied doordat het slechts
ziet op handelingen verricht terwijl partijen wisten dat insolventverklaring rede-
lijkerwijs niet te vermijden was. Er zullen echter altijd handelingen te bedenken
zijn en plaatsvinden, waarbij men met enkel objectieve criteria (artikel 1) onvol-
doende uit de voeten kan én waar een beperking in tijd (artikel 2) niet op haar
plaats is. Hierbij dient bovenal gedacht te worden aan handelingen met een
bedrieglijke opzet.

Een rechtsstelsel dient te voorzien in de aantastbaarheid van die rechtshandelin-
gen waarbij beide partijen opzettelijk schuldeisers benadelen door de integriteit
van het vermogen van de schuldenaar aan te tasten. In die zin ligt een bepaling die
aansluit bij subjectieve criteria voor de hand en waarbij het temporele werkings-
gebied in elk geval meerdere jaren dient te bestrijken.12 Het doel van een dergelij-
ke bepaling is het garanderen van verhaalsmogelijkheden. Hierbij past een regel
waarbij de intentie van partijen voorop staat. 

Artikel 3 lid 1 is ook van toepassing op zogenoemde ‘over het graf-rechtshande-
lingen’. Dit zijn handelingen en afspraken die slechts beogen te werken in geval
van een formele insolventieprocedure. Dergelijke bepalingen hebben de strekking
schuldeisers te benadelen. Hierbij kan een nadere onderverdeling gehanteerd wor-
den; namelijk tussen gevallen waarbij vermogensrechten van de schuldenaar met
insolventverklaring komen te ontvallen aan een derde c.q. vervallen enerzijds en
afspraken die nieuwe aanspraken beogen te creëren anderzijds. Hoewel deze

12 In het Engelse recht is hiervoor artikel 423 IA (transactions defrauding creditors) opgenomen, welke regeling
niet beperkt is in tijd (zie § 3.2.5). In het Duitse recht biedt artikel 133 InsO de mogelijkheid om alle hande-
lingen aan te tasten verricht in de tien jaren voorafgaand aan de aanvraag tot insolventverklaring waarbij de
schuldenaar met het opzet handelende zijn schuldeisers te benadelen, terwijl de wederpartij daarvan wist (zie
§ 2.2.4). In het Nederlandse recht voorziet artikel 42 Fw zeer algemeen in de vernietigbaarheid van onver-
plichte rechtshandelingen indien de schuldenaar en de wederpartij wisten of behoorden te weten dat benade-
ling van schuldeisers het gevolg zou zijn (zie hoofdstuk § 4.2.1). 
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Artikel 3: Inbreuk integriteit verhaalsvermogen: Handelingen met de strekking
of verricht met het doel schuldeisers te benadelen

i) Een handeling met de strekking of verricht door schuldenaar en wederpar-
tij met het doel schuldeisers te benadelen is aantastbaar.

ii) De wederpartij die zelf een prestatie heeft verricht in verband met een han-
deling die op grond van lid 1 is aangetast, heeft voor zover deze prestatie
ten gunste van de boedel is gekomen, een boedelvordering. Voor zover de
wederpartij voor de waarde van zijn prestatie geen boedelvordering heeft,
heeft hij een insolventievordering.

iii) Dit artikel is niet van toepassing op een voldoening of het verstrekken van
zekerheid in de zin van artikel 4, 5 en 6.



gevallen veel met elkaar gemeen hebben, botsen deze gevallen elk met een ander
beginsel. Afspraken waarbij vermogensrechten van de schuldenaar komen te ont-
vallen aan een derde c.q. vervallen botsen met het beginsel dat de schuldenaar met
zijn gehele vermogen instaat voor zijn schulden. Hierop ziet artikel 3. Ten aanzien
van afspraken waarbij men overeenkomt dat nieuwe aanspraken ontstaan door de
insolventverklaring valt te denken aan een boete van 50% op de hoofdsom indien
de schuldenaar insolvent wordt verklaard. Dergelijke afspraken botsen niet zozeer
met het beginsel dat de schuldenaar met zijn gehele vermogen instaat voor zijn
schulden, maar veeleer met het beginsel van de paritas creditorum. Zie hiervoor
artikel 5 lid 4 hieronder.

De vraag zou kunnen opkomen of het verschaffen van zekerheden niet altijd onder
deze bepaling zou vallen. Dat is geenszins het geval. Voor zover zekerheden wor-
den verschaft voor nieuw krediet, zullen deze zekerheden in samenhang met het
nieuwe krediet beoordeeld moeten worden en zal, behoudens extreme gevallen,
niet geoordeeld kunnen worden dat de zekerheidsverschaffing tegen krediet de
strekking heeft, of is geschied met het doel schuldeisers te benadelen. Voor zover
zekerheden worden verschaft voor oude schulden, vormt de zekerheidsver-
schaffing een doorbreking van de paritas creditorum en dient deze getoetst te
worden aan de artikelen 4 tot en met 6. Om dit laatste duidelijk te maken is lid 3
opgenomen.

6.4 Doorbreking van paritas creditorum

Van de handelingen die een inbreuk maken op de integriteit van het vermogen van
de schuldenaar dienen onderscheiden te worden handelingen die een inbreuk
maken op de paritas creditorum. Ten aanzien van de gevallen waarin een inbreuk
op de integriteit van het vermogen van de schuldenaar wordt gemaakt, is aange-
geven dat de wederpartij zonder het verrichten van de gewraakte handeling niet de
hoedanigheid van schuldeiser heeft, in elk geval dat deze niet relevant is bij de
gewraakte handeling. Bij de gevallen waarin een inbreuk wordt gemaakt op de
paritas creditorum staat deze hoedanigheid juist centraal en vormt deze hoeda-
nigheid het karakteristieke element van de handeling.

Handelingen waarbij de schuldenaar een bestaande schuld inlost of daartoe zeker-
heid stelt, of meer in algemene zin mogelijk maakt, zijn onder te verdelen in:

a. Onverplichte voldoeningen; voldoeningen of zekerheidsstellingen op een
andere wijze of een ander tijdstip dan waartoe de schuldenaar is gehouden.

b. Verplichte voldoeningen; voldoeningen of zekerheidsstellingen op een wijze
en tijdstip als waartoe de schuldenaar is gehouden.

Een belangrijk kenmerk van handelingen die een inbreuk maken op de paritas
creditorum is dat deze handelingen voor de schuldenaar in principe vermogens-
neutraal zijn.
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De voorbeelden gegeven in de Principles of European Insolvency Law tonen dat
een onderscheid wordt gemaakt binnen verschillende wijzen waarop schuldeisers
worden voldaan. Zo wordt als voorbeeld onder § 8.2 genoemd ‘a transaction with
a creditor for which no enforceable obligation existed’. Dit voorbeeld komt terug
in wat hier mede onder ‘onverplichte voldoeningen’ wordt begrepen.

In hoofdstuk 5 (§ 5.5) is uitgewerkt dat ten aanzien van de doorbreking van de
paritas creditorum een objectieve regeling mogelijk en wenselijk is. In deze para-
graaf wordt een dergelijke, objectieve regeling uitgewerkt die een onderscheid
maakt tussen verplichte en onverplichte voldoeningen. Voor zover hieronder in de
uitgewerkte regeling een regel voor voldoening wordt gegeven, geldt deze telkens
ook voor gevallen waarin de voldoening mogelijk wordt gemaakt door het ver-
schaffen van zekerheden.

6.4.1 Onverplichte voldoening

Voor zover de doorbreking van de paritas creditorum evident is en deze ook nog
buiten het normale handelsverkeer plaatsvindt, bestaat geen noodzaak subjectieve
criteria te hanteren. Vooral indien men bedenkt dat de bevoordeelde schuldeiser
uiteindelijk niet slechter af is, indien men zijn positie vergelijkt na aantasting met
de positie waarin deze zou hebben verkeerd zonder de gewraakte handeling, valt
veel te zeggen voor het hanteren van objectieve criteria. Het Duitse13 en ook het
Amerikaanse14 recht tonen dat een ten dele objectieve regeling mogelijk is. Een
dergelijke regeling zal noodzakelijkerwijs beperkt in tijd zijn, de betrokkenheid
van gerelateerde partijen willen verdisconteren en primair gericht zijn op hande-
lingen die een voldoening van een bestaande vordering vormen op een afwijken-
de, onverplichte wijze. Een open ‘ordinary course of business’ regel, zoals in het
Amerikaanse recht,15 lijkt echter slecht te passen in verband met de rechtszeker-
heid. Beter kan worden aangesloten bij het Duitse onderscheid tussen kongruente
Deckung en inkongruente Deckung16 en het Nederlandse onderscheid tussen ver-
plichte en onverplichte voldoening.17

Een regeling met enkel objectieve criteria ten aanzien van handelingen die een
inbreuk maken op de paritas creditorum waarbij de schuldenaar een handeling
verricht op een wijze of een tijdstip waartoe hij rechtens niet gehouden was, ziet
er als volgt uit.

13 Zie hoofdstuk 2 (§ 2.2.2.3).
14 Zie hoofdstuk 3 (§ 3.2.2.4).
15 Zie hoofdstuk 3 (§ 3.2.2.4).
16 Zie hoofdstuk 2 (§ 2.2.1 en § 2.2.2).
17 Zie hoofdstuk 4 (§ 4.2.1.2.2 en § 4.2.3.2.1).
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De regeling in tweede zin van lid 2 komt erop neer dat alle onverplichte voldoe-
ningen van (evenals elke onverplichte verstrekking van zekerheid aan) gerelateer-
de schuldeisers verricht in de drie maanden voor de aanvraag tot insolventverkla-
ring en daarna aantastbaar zijn.

Op lid 3 past een korte toelichting. Het artikel ziet op zekerheden verstrekt op
grond van algemene bankvoorwaarden en ziet daarmee op zekerheden voor oud
krediet. De bepaling in lid 3 zoekt aansluiting bij het Duitse recht waar een zeker-
heidsverstrekking op grond van dergelijke bepalingen als een incongruente vol-
doening wordt gezien.18 In het Nederlandse Voorontwerp voor een nieuwe
Insolventiewet heeft men ook getracht dergelijke zekerheidsverstrekkingen in rui-
mere mate aantastbaar te laten zijn dan de gewone voldoening van een opeisbare
schuld.19 Deze worden in de hier voorgestelde regeling in lid 3 dan ook als een
onverplichte handeling gekwalificeerd. De regeling is echter beperkt tot drie
maanden voor de aanvraag tot insolventverklaring en daarna.

Ten aanzien van niet gerelateerde partijen dient de regeling in aantastbaarheid te
voorzien buiten de driemaandsperiode opgenomen in artikel 4. Hierbij zullen sub-
jectieve criteria gehanteerd moeten worden om de contractuele finaliteit geen
geweld aan te doen (artikel 5 lid 1). Verder zal een regeling wenselijk zijn ten aan-
zien van gerelateerde partijen waarbij langere termijnen gelden. Langere termij-
nen zijn onder meer geboden omdat gerelateerde partijen het veelal in hun macht

18 Zie hoofdstuk 2 (§ 2.2.2.2).
19 Zie Toelichting Voorontwerp, p. 222 en 223. Zie hierover hoofdstuk 4 (§ 4.2.4).
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Artikel 4: Doorbreking van paritas creditorum: Onverplichte voldoening van
een schuldeiser en onverplichte verstrekking van zekerheid aan een schuldeiser
in de drie maanden voor de aanvraag tot insolventverklaring en daarna

i) Een onverplichte voldoening van een schuldeiser, evenals een onverplichte
verstrekking van zekerheid aan een schuldeiser, verricht binnen een maand
voor de aanvraag tot insolventverklaring en daarna is aantastbaar.

ii) Een onverplichte voldoening van een schuldeiser, evenals een onverplichte
verstrekking van zekerheid aan een schuldeiser, verricht binnen drie maan-
den voor de aanvraag tot insolventverklaring en daarna is aantastbaar,
indien de schuldeiser een gerelateerde partij was of de schuldenaar ten tijde
van de handeling reeds insolvent was.

iii) Het verstrekken van zekerheden aan een schuldeiser op grond van algeme-
ne voorwaarden of gelijke bepalingen in de drie maanden voor de aanvraag
tot insolventverklaring en daarna geldt als onverplicht, tenzij dit geschiedt
in het kader van een reorganisatie waarbij nieuw krediet aan de schulde-
naar wordt verstrekt.



hebben om samen met de schuldenaar het leven van de schuldenaar kunstmatig te
rekken, waardoor zij hun handelen buiten bereik van artikel 4 kunnen brengen.
Hier is ervoor gekozen onverplichte voldoeningen van gerelateerde schuldeisers
binnen een jaar voor de aanvraag tot insolventverklaring en daarna aantastbaar te
laten zijn indien de schuldenaar ten tijde van de handeling reeds insolvent was
(artikel 5 lid 2). 

Een regeling met ten dele subjectieve criteria vult de geobjectiveerde regeling van
artikel 4 als volgt aan. Artikel 5 is daarbij van toepassing naast artikel 4, waarbij
artikel 4 minder eisen voor aantastbaarheid stelt. Indien een handeling op grond
van artikel 4 aantastbaar is, hoeft dus niet meer bezien te worden of aan de stren-
gere eisen van artikel 5 voldaan is.
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Artikel 5: Doorbreking van paritas creditorum: Onverplichte voldoening van
een schuldeiser en onverplichte verstrekking van zekerheid aan een schuldeiser
algemeen

i) Een onverplichte voldoening van een schuldeiser, evenals een onverplichte
verstrekking van zekerheid aan een schuldeiser, verricht binnen zes maan-
den voor de aanvraag tot insolventverklaring en daarna is aantastbaar,
indien de schuldenaar ten tijde van de handeling reeds insolvent was en de
schuldeiser wist of behoorde te weten van deze insolventie.

ii) Een onverplichte voldoening van een gerelateerde schuldeiser, evenals een
onverplichte verstrekking van zekerheid aan een gerelateerde schuldeiser,
verricht binnen een jaar voor de aanvraag tot insolventverklaring en daar-
na is aantastbaar, indien de schuldenaar ten tijde van de handeling reeds
insolvent was.

iii) Een onverplichte voldoening van een gerelateerde schuldeiser, evenals een
onverplichte verstrekking van zekerheid aan een gerelateerde schuldeiser,
verricht binnen twee jaren voor de aanvraag tot insolventverklaring en
daarna is aantastbaar, indien de schuldeiser ten tijde van de handeling wist
of behoorde te weten dat benadeling van schuldeisers het gevolg zou zijn.

iv) Een onverplichte voldoening van een schuldeiser wiens vordering pas met
of na de insolventverklaring opeisbaar is geworden, evenals een onver-
plichte verstrekking van zekerheid aan een schuldeiser voor een dergelijke
vordering, is aantastbaar, indien de handeling plaatsvond in het jaar voor-
afgaand aan de aanvraag tot insolventverklaring of daarna.

v) Een bepaling welke door verhoging van aanspraken de strekking heeft in
geval van insolventie van de schuldenaar de positie van een schuldeiser te
versterken ten nadele van de overige schuldeisers kan niet aan de schuldei-
sers worden tegengeworpen.



Op lid 4 en lid 5 van artikel 5 past een korte toelichting.

Een objectieve regeling zal beperkt in tijd zijn om niet te veel afbreuk te doen aan
het beschermenswaardige uitgangspunt van finaliteit van rechtshandelingen.
Daarom is de regeling in artikel 4 beperkt tot onverplichte handelingen verricht in
de drie maanden voor de aanvraag tot insolventverklaring en daarna. Een derge-
lijke beperking in tijd past echter niet ten aanzien van onverplichte betalingen en
onverplichte zekerheidsstellingen voor vorderingen die ten tijde van de voldoe-
ning niet opeisbaar waren en pas met of na de datum van de insolventverklaring
opeisbaar werden. Hier past een regeling als voorgesteld in lid 4.

De regeling opgenomen in lid 5 geeft een algemene regel voor ‘over het graf-
rechtshandelingen’ voor zover deze beogen met de insolventverklaring additione-
le aanspraken ten gunste van een bepaalde schuldeiser te creëren. Hierbij kan
gedacht worden aan boetes afhankelijk van het faillissement. Waar artikel 3 lid 1
onder andere ziet op ‘over het graf-rechtshandelingen’ die beogen dat bepaalde
aanspraken van de schuldenaar komen te ontvallen aan een derde c.q. vervallen en
in die zin zien op de integriteit van het vermogen van de schuldenaar, ziet artikel
5 lid 4 op de passiefzijde van het vermogen van de schuldenaar en waakt dit tegen
het ontstaan van nieuwe aanspraken dan wel verhoging van bestaande aanspraken.

6.4.2 Verplichte voldoening

Zolang de schuldeiser niet een gerelateerde partij is en de schuldenaar de schuld-
eiser voldoet op een ogenblik en een wijze waarop deze gehouden was, dient
slechts in uitzonderingsgevallen de mogelijkheid te bestaan de voldoening terug
te draaien. Het past hier dan ook niet met ruime objectieve criteria te werken. Voor
zover met subjectieve criteria gewerkt wordt, dient de regeling een beperkt bereik
te hebben, met name in verband met het beginsel van finaliteit van overeenkom-
sten en rechtshandelingen. Een passend criterium is om eenvoudig aan te sluiten
bij een helder criterium als de wetenschap van een aanhangige aanvraag tot insol-
ventverklaring en (enigszins minder helder) de wetenschap van concrete stappen
daartoe.
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Artikel 6: Doorbreking van paritas creditorum: Verplichte voldoeningen van
een schuldeiser en verplichte verstrekking van zekerheid aan een schuldeiser

i) Een verplichte voldoening van een schuldeiser, evenals een verplichte ver-
strekking van zekerheid aan een schuldeiser, is aantastbaar indien de
schuldeiser wist of behoorde te weten van een aanhangige aanvraag tot
insolventverklaring of wist of behoorde te weten dat deze aanvraag gedaan
zou worden.



Bij het opstellen van een regeling en het formuleren van criteria, kan men niet de
ogen sluiten voor wat er gebeurt indien een schuldeiser de hem toekomende en
geleverde prestatie dient af te staan aan de boedel. Indien het geld gelijk over de
gezamenlijke crediteuren zou worden verdeeld, de bevoordeelde schuldeiser
incluis, zou mogelijk met een ruimere maatstaf dan hier gegeven gewerkt kunnen
worden. In een dergelijk geval zou men kunnen oordelen dat elke verplichte vol-
doening aantastbaar is, indien deze is verricht in een korte periode voor de insol-
ventverklaring wanneer de schuldenaar reeds insolvent was. De aantasting van
voldoeningen werkt in de regel echter enkel ten voordele van preferente schuldei-
sers. De gedwongen solidariteit van schuldeisers onderling ontbeert daarmee in
belangrijke mate het element van wederkerigheid. Indien de paritas creditorum en
de bewaking daarvan door het leerstuk van schuldeisersbescherming een ruime
pre-insolventiewerking wordt toegekend, zou dit erin resulteren dat de concurren-
te crediteuren nog meer verworden tot een rechteloze kaste van schuldeisers in en
ook reeds voor insolventie. De regels van de paritas creditorum leiden er dan toe
dat de concurrente crediteuren verworden tot de paria’s creditorum. Zolang nog
geen aanvraag is gedaan of stappen daartoe genomen worden, bestaan tegen deze
achtergrond geen overtuigende redenen verplichte voldoeningen aan niet gerela-
teerde schuldeisers terug te draaien.

Wel zal men een tweetal uitzonderingen willen maken op de regel dat verplichte
voldoeningen niet aantastbaar zijn, behoudens de wetenschap van een aanhangige
aanvraag tot insolventverklaring of de wetenschap van concrete stappen daartoe.
Dit betreft de als ongewenst ervaren situatie dat banken hun volledige, openstaan-
de krediet kunnen laten verzekeren door het bedingen van zekerheidsrechten op
grond van algemene bankvoorwaarden. Om recht te doen aan dit geval dient niet
de gehele regeling ten aanzien van ‘verplichte voldoeningen’ aangepast en uitge-
breid te worden,20 maar dient dit specifieke geval buiten de regeling gebracht te
worden. Dit is gedaan door dergelijke zekerheidverschaffingen op grond van alge-
mene bankvoorwaarden, voor zover verricht in de periode van drie maanden voor
de aanvraag tot insolventverklaring en daarna, als een onverplichte voldoening te
beschouwen (zie artikel 4 lid 3 hierboven).

Een tweede beperking betreft de voldoening van gerelateerde partijen. Juist deze
betalingen worden als onwenselijk beschouwd en niet zozeer de verplichte vol-
doeningen aan niet gerelateerde schuldeisers. Voor zover de schuldenaar nog in de
aanloop naar de insolventverklaring gerelateerde schuldeisers voldoet, ligt het
voor de hand hier een ruimere regeling te hanteren. Hierbij past het om in elk
geval die handelingen aantastbaar te laten zijn waarbij nog slechts een gerelateer-
de partij wordt voldaan, terwijl duidelijk was dat de insolventverklaring niet kon

20 Indien men deze weg zou bewandelen, zou de volgende stap zijn dat weer allerlei uitzonderingen voor wense-
lijk geachte transacties moeten worden geformuleerd. Het Voorontwerp voor een nieuwe Insolventiewet is wel
deze weg ingeslagen. Zie voor de complicaties waar dit toe heeft geleid, hoofdstuk 4 (§ 4.2.4).
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worden vermeden. Voor zover de betaling in een korte periode voor de aanvraag
tot insolventverklaring is verricht, past hier een ruimer regime, waarbij voldoen-
de zou dienen te zijn dat de schuldeiser wist of behoorde te weten van de bestaan-
de insolventie. Ten aanzien van gerelateerde partijen sluit deze regeling dan ook
in belangrijke mate aan bij het Duitse recht21 en eveneens bij het Nederlandse
recht als ontwikkeld in de rechtspraak.22 Een regeling die deze overwegingen ver-
disconteert, ziet er als volgt uit.

Lid 3 hanteert het criterium van wetenschap dat insolventverklaring onvermijd-
baar is. Dit is een ruimer criterium (voor de bewindvoerder makkelijker te bewij-
zen) dan het criterium in lid 1. Lid 1 hanteert als criterium dat de schuldeiser wist
van een aanhangige aanvraag tot insolventverklaring of de wetenschap dat deze
aanvraag gedaan zou worden. In lid 1 gaat het om de wetenschap van de voorbe-
reiding van een concrete aanvraag. Hierbij dient onder meer gedacht te worden
aan de opdracht aan een advocaat om een dergelijke aanvraag voor te bereiden of
het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders om een dergelijke
aanvraag te doen. Lid 3 vergt niet de wetenschap van stappen naar een concrete
aanvraag, maar stelt het lichtere vereiste dat de schuldeiser wist of behoorde te
weten dat insolventverklaring op termijn onvermijdbaar is.

Ten aanzien van de inpassing van druk op de schuldenaar hanteren het Duitse
recht23 enerzijds en het Engelse24 en het Nederlandse25 recht anderzijds een geheel
andere benadering. Aan de hand van de creditor’s bargain theory kan worden

21 Zie hoofdstuk 2 (§ 2.2.1).
22 Zie hoofdstuk 4 (§ 4.2.3.3.2).
23 Zie hoofdstuk 2 (§ 2.2.2.2).
24 Zie hoofdstuk 3 (§ 3.2.2).
25 Zie hoofdstuk 4 (§ 4.2.3.3.2).
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Artikel 6: Doorbreking van paritas creditorum: Verplichte voldoening van een
schuldeiser en verplichte verstrekking van zekerheid aan een schuldeiser

ii) Een verplichte voldoening van een gerelateerde schuldeiser, evenals een
verplichte verstrekking van zekerheid aan een gerelateerde schuldeiser, is
aantastbaar indien verricht binnen drie maanden voor de aanvraag tot
insolventverklaring en daarna, indien de schuldenaar ten tijde van de han-
deling reeds insolvent was en de schuldeiser wist of behoorde te weten van
deze insolventie.

iii) Een verplichte voldoening van een gerelateerde schuldeiser, evenals een
verplichte verstrekking van zekerheid aan een gerelateerde schuldeiser, is
aantastbaar indien verricht binnen zes maanden voor de aanvraag tot insol-
ventverklaring en daarna, indien de schuldenaar ten tijde van de handeling
reeds insolvent was en de schuldeiser wist of behoorde te weten dat insol-
ventverklaring onvermijdbaar was.



betoogd dat een van de doelen van de bewaking van de paritas creditorum is
behoud van de onderneming.26 De gedachte is dat men wil voorkomen dat een
schuldenaar belangrijke activa liquideert teneinde nog een agressieve schuldeiser
te voldoen. Duidelijk is dat de Nederlandse en de Engelse bepalingen niet gezegd
kunnen worden dit doel na te streven voor zover het gaat om de verplichte vol-
doening van opeisbare schulden.27 De vraag is of men dit in een Europese bena-
dering anders zou willen zien. Men kan dit eenvoudig doen door handelingen
waarbij de schuldenaar dermate onder druk gezet is dat deze geen vrije wil meer
had, als een onverplichte voldoening te kwalificeren indien verricht in de drie
maanden voor insolventverklaring. Dit is de Duitse oplossing.28 Deze Duitse rege-
ling wordt hier niet overgenomen. Het onderscheid tussen ‘verplicht’ en ‘onver-
plicht’ dient niet zelf weer afhankelijk te zijn van overwegend subjectieve criteria
omdat dit de toepassing van het leerstuk ongewis maakt.

Bedacht dient te worden dat de regeling in artikel 6 van toepassing is op alle ver-
plichte voldoeningen van (en zekerheidsvertrekkingen aan) gerelateerde partijen.
Voor zover de vordering van de gerelateerde wederpartij moet worden beschouwd
als een lening van een gekwalificeerde aandeelhouder, is daarnaast ook het veel
strengere regime van artikel 8 en 9 van toepassing. Voor zover een handeling
onder artikel 8 of 9 valt, zal een bewindvoerder dan ook een beroep op die bepa-
lingen doen.

6.4.3 Regeling van quid pro quo handelingen

De regeling die hiervoor in artikel 4 tot en met 6 uiteen is gezet, ziet exclusief op
die gevallen waarin een bestaande schuldeiser voldaan wordt of zijn positie ver-
beterd wordt ten nadele van de overige achterblijvende schuldeisers. Men zou de
betaling door de schuldenaar voor geleverde goederen als een voldoening kunnen
beschouwen en deze kunnen toetsen aan de hiervoor voorgestelde artikelen 4, 5 en
6. Deze regelingen zien echter op de bescherming van de paritas creditorum en
zijn gebaseerd op de normen die schuldeisers onderling in acht dienen te nemen.
De wederpartij bij geheel nieuwe transacties, waarbij partijen over en weer nog
nieuwe verplichtingen aangaan en deze vrijwel onmiddellijk en gelijktijdig uit-
voeren, is zonder de gewraakte transactie geen schuldeiser. Deze gevallen dienen
dan ook in het geheel niet aan de artikelen 4, 5 en 6 getoetst te worden. In het
Duitse recht is een dergelijke uitzondering gecodificeerd in artikel 142 InsO29 en
in het Engelse recht wordt in de literatuur aangenomen dat er een uitzondering
bestaat ten aanzien van new value transactions.30

26 Zie hoofdstuk 1 (§ 1.4.2.3.2).
27 Indien de schuldenaar onder druk op afwijkende wijze een verder opeisbare vordering voldoet, zal de voldoe-

ning naar Nederlands recht in de regel als een onverplichte rechtshandeling kwalificeren die op grond van arti-
kel 42 Fw in veel verdergaande mate aantastbaar is.

28 Zie hoofdstuk 2 (§ 2.2.2.2).
29 Zie hoofdstuk 2 (§ 2.5.1).
30 Zie hoofdstuk 3 (§ 3.5.1).
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Bij de nadere invulling van de Principles of European Insolvency Law hoort een
regeling die de verschillende vormen van benadeling met elk hun eigen criteria
helder scheidt. Een dergelijke bepaling ziet er als volgt uit.

6.5 Dubbele opstelling aandeelhouders 

Benadelende transacties zijn in de regel extra verdacht wanneer de schuldenaar
deze met een gerelateerde partij verricht. Zo is een verkoop onder de marktwaar-
de verdachter wanneer de wederpartij een groepsmaatschappij is, dan wanneer de
koper een van de vele vaste afnemers van de schuldenaar is. Ook de terugbetaling
van een vordering van een gerelateerde partij in de aanloop naar de insolventver-
klaring is verdachter dan de terugbetaling van een niet gerelateerde schuldeiser.
Het Duitse, Engelse en Nederlandse recht onderkennen het extra verdachte karak-
ter van handelingen met gerelateerde personen. De nauwe betrokkenheid wordt
veelal verdisconteerd doordat langere verdachte periodes en bewijsvermoedens
worden gehanteerd. In de hiervoor voorgestelde artikelen 1 tot en met 6 is ook
steeds een strengere (vanuit het perspectief van de wederpartij) regeling gegeven
voor handelingen met gerelateerde partijen.

Speciale aandacht vergen handelingen met aandeelhouders. In voorkomende
gevallen is het zijn van aandeelhouder niet een bijkomstige omstandigheid bij een
algemeen ‘unfair’ geachte handeling, maar vormt deze hoedanigheid de kern van
het probleem. Twee gevallen dienen hier onderscheiden te worden:

a. De aandeelhouder financiert de vennootschap niet met kapitaal maar met
leningen en bedingt hier mogelijk zekerheden voor.

b. De aandeelhouder stelt zich garant jegens bepaalde schuldeisers van de ven-
nootschap en de vennootschap voldoet (juist) de schulden waar de aandeel-
houder zich sterk voor heeft gemaakt.

In hoofdstuk 5 is uitgewerkt dat ten aanzien van benadeling van schuldeisers door
een dubbele opstelling van aandeelhouders een objectieve regeling mogelijk en
wenselijk is.
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Artikel 7: Quid pro quo handelingen

Een prestatie van de schuldenaar, waarbij de wederpartij vrijwel gelijktijdig
een prestatie ten behoeve van de schuldenaar verricht, is slechts aantastbaar op
grond van artikel 1, 2 en 3.



6.5.1 De positie van leningen van aandeelhouders

6.5.1.1 De positie van leningen van aandeelhouders in formele insolventie
Het Duitse, Engelse en Nederlandse recht verschillen aanzienlijk ten aanzien van
de inpassing van aandeelhoudersleningen. Het Duitse recht kent een uitgebreide
regeling.31 Het Engelse recht zwijgt over het onderwerp, hoewel reeds de com-
missie Cork het ontbreken van een bepaling als een belangrijke tekortkoming
zag.32 Het Nederlandse recht lijkt zich langzaam open te stellen voor achterstel-
ling.33

Er kunnen goede argumenten aangedragen worden voor achterstelling van aan-
deelhoudersleningen. De aandeelhouder heeft, anders dan gewone crediteuren,
een zekere macht over de schuldenaar. Tevens heeft de aandeelhouder betere ken-
nis ten aanzien van de stand van zaken van de schuldenaar. Verder geldt dat
schuldeisers nooit meer krijgen dan hun vordering en, anders dan aandeelhouders,
niet delen in behaalde winsten (de upside) van de vennootschap. Waar de aan-
deelhouder als het goed gaat het upside potentieel krijgt, ligt voor de hand dat in
een downside scenario de aandeelhouder ook als eerste de nadelige gevolgen
ondervindt. Een ondersteunend argument voor achterstelling van leningen van
aandeelhouders is het gedrag van professionele crediteuren. Banken bedingen
vaak niet alleen bepaalde garanties van moedervennootschappen, zij bedingen
vaak ook dat alle vorderingen van aandeelhouders bij die van de banken dienen te
worden achtergesteld. Hier ziet men dat indien crediteuren de vraag onderdeel van
hun contractuele verhouding laten zijn, in de regel achterstelling overeengekomen
wordt. Deze argumenten rechtvaardigen achterstelling, zonder dat het gedrag van
de aandeelhouder getoetst hoeft te worden.

Het doel van deze regeling is niet zozeer het tegengaan van ‘inequitable conduct’
of onbehoorlijk gedrag van de aandeelhouder, zoals in het Amerikaanse recht.34

Het doel is het verzekeren van een rechtvaardige verdeling van risico’s in verband

31 Zie hoofdstuk 2 (§ 2.3.1).
32 Zie hoofdstuk 3 (§ 3.3.1).
33 Zie hoofdstuk 4 (§ 4.3.1).
34 Zie hoofdstuk 3 (§ 3.3.1.1.1).
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Artikel 8: Leningen van aandeelhouders

i) Een vordering van een aandeelhouder voortvloeiend uit een lening wordt
achtergesteld geverifieerd.

(…)
v) Deze regeling is beperkt tot een aandeelhouder die 10% of meer van de

geplaatste aandelen houdt of betrokken is bij de leiding over de vennoot-
schap.



met investeringen in kapitaalvennootschappen. Om tot een rechtvaardige verde-
ling van risico’s samenhangend met de financiering van de vennootschap te
komen, zijn geen dwingende redenen om voor achterstelling aansluiting te zoeken
bij het voldaan zijn aan subjectieve criteria aan de zijde van de aandeelhouder of
als vereiste te stellen dat de aandeelhouder zich schuldig heeft gemaakt aan onbe-
hoorlijk gedrag jegens de schuldenaar of diens schuldeisers.

6.5.1.2 De positie van leningen van aandeelhouders voor formele 
insolventie

Een regeling die bepaalde vorderingen in formele insolventie achterstelt, is
incompleet indien niet een separaat regime van toepassing is op de betalingen ver-
richt op deze vorderingen voor insolventverklaring. Een nadere regeling ziet er als
volgt uit.

De regel in artikel 8 lid 3 vormt een verwijzing naar artikel 5 lid 3. Hierdoor is
ook de terugbetaling van aandeelhoudersleningen aantastbaar indien deze meer
dan een jaar voor de aanvraag tot insolventverklaring heeft plaatsgevonden en de
aandeelhouder ten tijde van de voldoening wist of behoorde te weten dat benade-
ling van schuldeisers het gevolg zou zijn.

6.5.1.3 Zekerheden ten behoeve van leningen van aandeelhouders
Een aandeelhouder geniet de voordelen van beperkte aansprakelijkheid.
Traditioneel wordt de aandeelhouder als verschaffer van risicodragend vermogen
gezien. Hoewel de aandeelhouder in het algemeen niet verplicht is een bepaald
percentage (van het balanstotaal) als risicodragend vermogen te verschaffen, is
anderzijds de aandeelhouder niet geheel vrij om te kiezen hoe hij wenst te finan-
cieren. Leningen in insolventie worden achtergesteld. Een uitvloeisel hiervan is
ook dat zekerheidsrechten gevestigd ten gunste van aandeelhouders niet afdwing-
baar zijn.
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Artikel 8: Leningen van aandeelhouders

ii) De terugbetaling van een lening van een aandeelhouder binnen het jaar
voor de aanvraag tot insolventverklaring en daarna is aantastbaar.

iii) De terugbetaling van een aandeelhouderslening verricht meer dan een jaar
voor de aanvraag tot insolventverklaring, geldt als een onverplichte voldoe-
ning.



6.5.2 Vermindering van exposure van aandeelhouder

Schuldeisers kunnen ook benadeeld worden doordat aandeelhouders in plaats van
kapitaal te verschaffen, zich sterk maken jegens bepaalde schuldeisers. Voor de
schuldenaar bestaat veelal een prikkel juist deze leningen nog te voldoen of deze
voldoening mogelijk te maken door het verstrekken van zekerheden. Indien juist
die vorderingen voldaan worden waarvoor de aandeelhouder zich heeft sterk
gemaakt, blijft uiteindelijk minder over voor de achterblijvende schuldeisers. Het
probleem is dat de aandeelhouder weliswaar zijn exposure ziet afnemen en in die
zin voordeel heeft bij de betalingen of zekerheidverschaffing door de schuldenaar,
maar niet zelf rechtstreeks een prestatie ontvangt. Hier past een regeling die
onderkent dat aandeelhouders op verschillende wijzen een vennootschap kunnen
financieren. Overeenkomstig het Duitse recht,35 en daarmee anders dan het
Engelse recht,36 voorziet artikel 9 in een regeling zonder subjectieve criteria.

Artikel 9 tast niet de betaling of de zekerheidsverschaffing door de schuldenaar
aan de schuldeiser zelf aan. De betaling of zekerheidverschaffing wordt ex lege
geconstrueerd als een prestatie van de schuldenaar aan de aandeelhouder, welke
de aandeelhouder dient te restitueren, althans waarvan de aandeelhouder de waar-
de dient te vergoeden aan de boedel.

35 Zie hoofdstuk 2 (§ 2.3.2).
36 Zie hoofdstuk 3 (§ 3.3.2).
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Artikel 8: Leningen verstrekt door aandeelhouders

iv) Een zekerheidsrecht verstrekt door de vennootschap aan een aandeelhouder
tot zekerheid van terugbetaling van een lening kan niet aan de schuldeisers
worden tegengeworpen.

Artikel 9: Krediethulp door aandeelhouder en vermindering exposure

Indien een aandeelhouder zich sterk heeft gemaakt jegens een schuldeiser van
de vennootschap en deze schuldeiser in het jaar voorafgaand aan de aanvraag
tot insolventverklaring of daarna is voldaan of aan deze schuldeiser nieuwe
zekerheden zijn verstrekt, heeft de boedel een vordering op de aandeelhouder
ten belope van het bedrag waarvoor de schuldeiser de aandeelhouder zou heb-
ben kunnen aanspreken zonder deze voldoening of verschaffing van zekerheids-
rechten.



6.6 Reversal of Juridical acts nader ingevuld

Indien de afzonderlijke bepalingen achter elkaar worden geplaatst leidt dit tot de
volgende regeling ter nadere invulling van de Principles of European Insolvency
Law inzake Reversal of juridical acts.37 Per vorm van benadeling voorziet de rege-
ling gedeeltelijk in de aantastbaarheid van benadelende handelingen zonder sub-
jectieve criteria te hanteren.

37 Doordat de bepalingen nu in hun onderling verband kunnen worden gepresenteerd, wijken de bewoordingen in
artikel 1 enigszins af van de eerdere bewoordingen.
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Artikel 1: Inbreuk integriteit verhaalsvermogen: Handelingen om niet of waar-
bij de waarde van de prestatie aan de zijde van de schuldenaar aanmerkelijk die
van de prestatie aan de andere zijde overtreft

i) Een handeling van de schuldenaar leidend tot benadeling van schuldeisers
om niet of waarbij de waarde van de prestatie aan de zijde van de schulde-
naar aanmerkelijk die van de prestatie aan de andere zijde overtreft, is aan-
tastbaar indien de handeling plaatsvond 
a) in het jaar voor de aanvraag tot insolventverklaring en daarna.
b) in de twee jaren voor de aanvraag tot insolventverklaring en daarna,

indien de wederpartij een gerelateerde partij was, of indien de schulde-
naar ten tijde van de handeling reeds insolvent was of door de hande-
ling insolvent werd.

c) in de drie jaren voorafgaand aan de aanvraag tot insolventverklaring en
daarna, indien de wederpartij wist of behoorde te weten dat de hande-
ling zou leiden tot benadeling van schuldeisers.

ii) De wederpartij bij een handeling van de schuldenaar, waarbij de waarde
van de prestatie aan de zijde van de schuldenaar aanmerkelijk die van de
prestatie aan de andere zijde overtreft, heeft indien de handeling op grond
van lid 1 is aangetast een boedelvordering voor de waarde van zijn presta-
tie, behalve voor zover hij wist of behoorde te weten dat de waarde van zijn
prestatie niet ten gunste van de boedel zou komen. Voor zover de wederpar-
tij voor de waarde van zijn prestatie geen boedelvordering heeft, heeft hij
een insolventievordering.

Artikel 2: Inbreuk integriteit verhaalsvermogen: Middellijke benadeling

i) Een handeling die in samenhang met een of meer andere handelingen of bij-
komende omstandigheden leidt tot benadeling van schuldeisers, is aantast-
baar indien de wederpartij wist of behoorde te weten dat de insolventver-
klaring van de schuldenaar redelijkerwijs niet te vermijden was en wist of
behoorde te weten dat de handeling in samenhang met een of meer andere
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handelingen of bijkomende omstandigheden benadeling van schuldeisers tot
gevolg zou hebben.

ii) Voor zover de wederpartij in verband met een handeling die op grond van
lid 1 is aangetast, zelf een prestatie heeft verricht en deze prestatie ten gun-
ste van de boedel is gekomen, heeft de wederpartij een boedelvordering.
Voor zover de wederpartij voor de waarde van zijn prestatie geen boedel-
vordering heeft, heeft hij een insolventievordering.

Artikel 3: Inbreuk integriteit verhaalsvermogen: Opzettelijke benadeling

i) Een handeling met de strekking of verricht door schuldenaar en wederpar-
tij met het doel schuldeisers te benadelen is aantastbaar.

ii) De wederpartij die zelf een prestatie heeft verricht in verband met een han-
deling die op grond van lid 1 is aangetast, heeft voor zover deze prestatie
ten gunste van de boedel is gekomen, een boedelvordering. Voor zover de
wederpartij voor de waarde van zijn prestatie geen boedelvordering heeft,
heeft hij een insolventievordering.

iii) Dit artikel is niet van toepassing op een voldoening of het verstrekken van
zekerheid in de zin van artikel 4, 5 en 6.

Artikel 4: Doorbreking van paritas creditorum: Onverplichte voldoening van
een schuldeiser en onverplichte verstrekking van zekerheid aan een schuldeiser
in de drie maanden voor de aanvraag tot insolventverklaring en daarna

i) Een onverplichte voldoening van een schuldeiser, evenals een onverplichte
verstrekking van zekerheid aan een schuldeiser, verricht binnen een maand
voor de aanvraag tot insolventverklaring en daarna is aantastbaar.

ii) Een onverplichte voldoening van een schuldeiser, evenals een onverplichte
verstrekking van zekerheid aan een schuldeiser, verricht binnen drie maan-
den voor de aanvraag tot insolventverklaring en daarna is aantastbaar,
indien de schuldeiser een gerelateerde partij was of de schuldenaar ten tijde
van de handeling reeds insolvent was.

iii) Het verstrekken van zekerheden aan een schuldeiser op grond van algeme-
ne voorwaarden of gelijke bepalingen in de drie maanden voor de aanvraag
tot insolventverklaring en daarna geldt als onverplicht, tenzij dit geschiedt
in het kader van een reorganisatie waarbij nieuw krediet aan de schulde-
naar wordt verstrekt.

Artikel 5: Doorbreking van paritas creditorum: Onverplichte voldoening van
een schuldeiser en onverplichte verstrekking van zekerheid aan een schuldeiser
algemeen

i) Een onverplichte voldoening van een schuldeiser, evenals een onverplichte
verstrekking van zekerheid aan een schuldeiser, verricht binnen zes maan-
den voor de aanvraag tot insolventverklaring en daarna is aantastbaar,
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indien de schuldenaar ten tijde van de handeling reeds insolvent was en de
schuldeiser wist of behoorde te weten van deze insolventie.

ii) Een onverplichte voldoening van een gerelateerde schuldeiser, evenals een
onverplichte verstrekking van zekerheid aan een gerelateerde schuldeiser,
verricht binnen een jaar voor de aanvraag tot insolventverklaring en daar-
na is aantastbaar, indien de schuldenaar ten tijde van de handeling reeds
insolvent was.

iii) Een onverplichte voldoening van een gerelateerde schuldeiser, evenals een
onverplichte verstrekking van zekerheid aan een gerelateerde schuldeiser,
verricht binnen twee jaren voor de aanvraag tot insolventverklaring en
daarna is aantastbaar, indien de schuldeiser ten tijde van de handeling wist
of behoorde te weten dat benadeling van schuldeisers het gevolg zou zijn.

iv) Een onverplichte voldoening van een schuldeiser wiens vordering pas met
of na de insolventverklaring opeisbaar is geworden, evenals een onver-
plichte verstrekking van zekerheid aan een schuldeiser voor een dergelijke
vordering, is aantastbaar, indien de handeling plaatsvond in het jaar voor-
afgaand aan de aanvraag tot insolventverklaring of daarna.

v) Een bepaling welke door verhoging van aanspraken de strekking heeft in
geval van insolventie van de schuldenaar de positie van een schuldeiser te
versterken ten nadele van de overige schuldeisers kan niet aan de schuldei-
sers worden tegengeworpen.

Artikel 6: Doorbreking van paritas creditorum: Verplichte voldoeningen van
een schuldeiser en verplichte verstrekking van zekerheid aan een schuldeiser

i) Een verplichte voldoening van een schuldeiser, evenals een verplichte ver-
strekking van zekerheid aan een schuldeiser, is aantastbaar indien de
schuldeiser wist of behoorde te weten van een aanhangige aanvraag tot
insolventverklaring of wist of behoorde te weten dat deze aanvraag gedaan
zou worden.

ii) Een verplichte voldoening van een gerelateerde schuldeiser, evenals een
verplichte verstrekking van zekerheid aan een gerelateerde schuldeiser, is
aantastbaar indien verricht binnen drie maanden voor de aanvraag tot
insolventverklaring en daarna, indien de schuldenaar ten tijde van de han-
deling reeds insolvent was en de schuldeiser wist of behoorde te weten van
deze insolventie.

iii) Een verplichte voldoening van een gerelateerde schuldeiser, evenals een
verplichte verstrekking van zekerheid aan een gerelateerde schuldeiser, is
aantastbaar indien verricht binnen zes maanden voor de aanvraag tot insol-
ventverklaring en daarna, indien de schuldenaar ten tijde van de handeling
reeds insolvent was en de schuldeiser wist of behoorde te weten dat insol-
ventverklaring onvermijdbaar was.



Hoofdstuk 6 449

Artikel 7: Quid pro quo handelingen

Een prestatie van de schuldenaar, waarbij de wederpartij vrijwel gelijktijdig
een prestatie ten behoeve van de schuldenaar verricht, is slechts aantastbaar op
grond van artikel 1, 2 en 3.

Artikel 8: Leningen van aandeelhouders

i) Een vordering van een aandeelhouder voortvloeiend uit een lening wordt
achtergesteld geverifieerd.

ii) De terugbetaling van een lening van een aandeelhouder binnen het jaar
voor de aanvraag tot insolventverklaring en daarna is aantastbaar.

iii) De terugbetaling van een aandeelhouderslening verricht meer dan een jaar
voor de aanvraag tot insolventverklaring, geldt als een onverplichte voldoe-
ning.

iv) Een zekerheidsrecht verstrekt door de vennootschap aan een aandeelhouder
tot zekerheid van terugbetaling van een lening kan niet aan de schuldeisers
worden tegengeworpen.

v) Deze regeling is beperkt tot een aandeelhouder die 10% of meer van de
geplaatste aandelen houdt of betrokken is bij de leiding over de vennoot-
schap.

Artikel 9: Krediethulp door aandeelhouder en vermindering exposure

Indien een aandeelhouder zich sterk heeft gemaakt jegens een schuldeiser van
de vennootschap en deze schuldeiser in het jaar voorafgaand aan de aanvraag
tot insolventverklaring of daarna is voldaan of aan deze schuldeiser nieuwe
zekerheden zijn verstrekt, heeft de boedel een vordering op de aandeelhouder
ten belope van het bedrag waarvoor de schuldeiser de aandeelhouder zou heb-
ben kunnen aanspreken zonder deze voldoening of verschaffing van zekerheids-
rechten.





7 Samenvatting

7.1 Drie vormen van schuldeisersbenadeling

Elk ontwikkeld rechtsstelsel voorziet in de mogelijkheid bepaalde handelingen
verricht voor de insolventverklaring aan te tasten op de grond dat de handeling
schuldeisers benadeelt. Aangezien de verscheidenheid van schuldeisersbenadelen-
de handelingen praktisch oneindig is, worden in de verschillende rechtstelsels tel-
kens onderverdelingen gemaakt naar verschillende typen van handelingen. Deze
onderverdelingen lopen echter langs verschillende lijnen. Om tot een vergelijking
van de verschillende landen te komen, heb ik een onderverdeling gemaakt naar
drie vormen van benadeling.

1) Inbreuk op integriteit van verhaalsvermogen
Handelingen die, al dan niet samengenomen, nadelig zijn voor de schuldenaar
zelf en daarmee in een latere insolventieprocedure nadelig zijn voor diens
schuldeisers. Twee subvormen kunnen worden geïdentificeerd:

a. Handelingen om niet of met een waardeverschil.
b. Handelingen zonder waardeverschil die middellijk ten gevolge hebben dat

de verhaalsmogelijkheden worden verminderd.

2) Doorbreking paritas creditorum
Handelingen waarbij de schuldenaar een bestaande schuld inlost of daartoe
zekerheid stelt. Doordat een actief wordt aangewend om een bestaande schuld
te voldoen, is de handeling voor de schuldenaar zelf vermogensneutraal. Door
de aanwending van het actief voor de voldoening van een bepaalde schuldei-
ser, worden de achterblijvende schuldeisers benadeeld. Twee subvormen kun-
nen worden geïdentificeerd:

a. Voldoening of zekerheidstelling op een andere wijze of een ander tijdstip
dan waartoe de schuldenaar is gehouden.

b. Voldoening of zekerheidstelling op een wijze en tijdstip als waartoe de
schuldenaar is gehouden.



3) Benadeling door een dubbele opstelling van aandeelhouders
Aandeelhouders kunnen door een dubbele opstelling schuldeisers benadelen.
Twee subvormen kunnen worden geïdentificeerd:

a. De aandeelhouder financiert de vennootschap niet met kapitaal maar met
leningen en bedingt hier mogelijk zekerheden voor.

b. De aandeelhouder stelt zich garant jegens bepaalde schuldeisers van de
vennootschap en de vennootschap voldoet voorafgaand aan de insolven-
tieprocedure (juist) de schulden waar de aandeelhouder zich sterk voor
heeft gemaakt.

Een onderscheid langs deze lijnen ziet men weliswaar in mindere of meerdere
mate terug in de verschillende landen, maar het is nergens consequent doorge-
voerd. Zodra men geen helder onderscheid tussen deze vormen van benadeling
aanbrengt, is het gevolg telkens dat het recht met vage normen moet gaan werken
om een veelheid van ongerelateerde gevallen te bestrijken. De toepassing van het
recht wordt daarmee ongewis. In die zin is deze driedeling niet enkel een model
om het recht van verschillende landen te vergelijken, maar tevens een onderscheid
dat binnen een rechtsstelsel aangehouden zou moeten worden.

7.2 Onderzoeksvraag: mogelijkheid en wenselijkheid van een
objectieve regeling

Enkele benadeling van schuldeisers vormt onvoldoende grondslag om een hande-
ling verricht voor formele insolventie aan te tasten. Het belang van de benadeel-
de schuldeisers botst namelijk met andere belangen, die ook bescherming verdie-
nen. Met name kan hier gedacht worden aan i) het belang van de schuldenaar om
onaantastbaar rechtshandelingen te kunnen verrichten, ii) contractuele finaliteit,1

iii) het belang van de wederpartij om niet in een slechtere positie gebracht te wor-
den en iv) de mogelijkheid voor schuldenaren in financiële mogelijkheden om te
reorganiseren. Wil een handeling aantastbaar zijn, dan zal aan nadere criteria vol-
daan moeten zijn. Deze nadere criteria vormen de weerslag van een weging van
de belangen van de benadeelde schuldeisers en de belangen die hier haaks op
staan.

Nadere criteria zijn ofwel subjectief ofwel objectief. Subjectief zijn die criteria die
betrekking hebben op de geestelijke gesteldheid van partijen, zoals bijvoorbeeld
wetenschap van benadeling, opzet tot benadeling, wens tot bevoordeling en
samenspanning. Objectieve criteria zijn die criteria die niets van doen hebben met

1 Contractuele finaliteit betreft het beginsel dat partijen bij een overeenkomst er in beginsel op moeten kunnen
vertrouwen dat het aangaan van en uitvoering geven aan overeenkomsten onaantastbaar geschiedt. Zie hierover
verder hoofdstuk 1 (§ 1.5.2). 
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de geestelijke gesteldheid van partijen. Onder objectieve criteria wordt ook de
hoedanigheid van partijen gebracht, zoals het zijn van aandeelhouder of bestuur-
der van de schuldenaar.

Aan het hanteren zowel van objectieve als van subjectieve criteria zijn voor- en
nadelen verbonden. De nadelen van subjectieve criteria zijn bovenal i) dat het tijd-
rovend en bewerkelijk is in rechte onderzoek te doen naar wat zich in het hoofd
van partijen heeft afgespeeld, ii) dat de uitkomst van procedures veelal onzeker is,
iii) dat subjectieve criteria de omvang van de benadeling van de schuldeisers zelf
niet veranderen en in die zin voor de benadeelde schuldeisers niet relevant zijn en
iv) dat subjectieve criteria een element van moreel verwijtbaar handelen in zich
bergen waardoor nieuwe conflicten ontstaan. Objectieve criteria zullen als nadeel
kunnen hebben dat i) zij onvoldoende ruimte bieden de bijzondere omstandighe-
den van het geval te verdisconteren, ii) dat zij het uitgangspunt van contractuele
finaliteit minder goed kunnen beschermen en iii) dat met enkel objectieve criteria
eenvoudig het nadeel van de benadeelde schuldeisers op de wederpartij kan wor-
den afgewenteld, zonder dat hem een verwijt kan worden gemaakt.

De centrale onderzoeksvraag van deze studie is in hoeverre het mogelijk en wen-
selijk is tot een regeling van aantastbaarheid van handelingen wegens schuldei-
sersbenadeling te komen met enkel objectieve criteria. Daartoe wordt in de eerste
plaats bezien of het Duitse, Engelse en/of Nederlandse recht voor een bepaalde
vorm van benadeling enkel objectieve criteria hanteert. Indien een dergelijke rege-
ling voorhanden is, wordt bezien of deze objectieve regeling voldoende het doel,
dat met de regeling wordt nagestreefd, bereikt en tegelijkertijd voldoende recht
doet aan belangen die haaks staan op die van de gezamenlijke schuldeisers. Voor
zover een objectieve regeling de nadelen verbonden aan subjectieve criteria weg-
neemt, zonder zelf nieuwe nadelen te creëren, kan geoordeeld worden dat een
objectieve regeling ook wenselijk is.

7.3 Ongelukkige, uniforme keuze Nederland, geen uniforme keuze
Engeland en Duitsland

Men zou binnen een bepaald rechtsstelsel mogelijk verwachten dat een stelsel in
het algemeen een keuze maakt, maar voor meer subjectieve of meer objectieve cri-
teria. Het Nederlandse recht volgt in artikel 42 Fw en artikel 47 Fw een dergelijk
uniforme benadering. In het Nederlandse recht is voor aantastbaarheid altijd ver-
eist dat aan bepaalde subjectieve criteria is voldaan. Hooguit wordt met een
bewijsvermoeden gewerkt. Zelfs ten aanzien van rechtshandelingen om niet, is
nog immer vereist dat de schuldenaar handelde met de wetenschap van benade-
ling. Hoewel het Nederlandse recht een eenduidige keuze heeft gemaakt voor sub-
jectieve criteria, is de pauliana naar Nederlands recht een berucht moeilijk leer-
stuk. De onderverdeling tussen verplichte en onverplichte rechtshandelingen, de
vraag wiens subjectieve gesteldheid wanneer van belang is, en hoe de subjectieve
criteria nader geïnterpreteerd dienen te worden, maken de Nederlandse pauliana
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tot een welhaast ondoorgrondelijk leerstuk. In het hoofdstuk Nederland zijn der-
tien voorstellen tot aanpassing gedaan. 

Het Duitse en het Engelse recht zijn niet zo eenduidig in hun benadering. Het
Engelse systeem hangt de bescherming van de paritas creditorum in artikel 239
IA vrijwel volledig op aan de subjectieve gesteldheid van de schuldenaar. Deze
moet gehandeld hebben met a desire to prefer. Bij de bewaking van de integriteit
van het verhaalsvermogen in artikel 238 IA, verdwijnt de subjectieve gesteldheid
van de schuldenaar echter vrijwel geheel uit beeld en is de subjectieve gesteldheid
van de wederpartij irrelevant. Bij de bescherming van de paritas creditorum han-
teert het Engelse systeem dus een subjectieve benadering, terwijl het bij de
bescherming van de integriteit van het verhaalsvermogen een overwegend objec-
tieve benadering volgt.

In het Duitse recht is de situatie juist andersom. In het Duitse recht wordt de bewa-
king van de integriteit van het vermogen door artikel 133 InsO vrijwel geheel
opgehangen aan subjectieve criteria. Vereist is dat komt vast te staan dat de schul-
denaar heeft gehandeld met het opzet (Vorsatz) te benadelen terwijl de wederpar-
tij hiervan wist. De bescherming van de paritas creditorum gaat daarentegen vrij-
wel geheel voorbij aan de subjectieve gesteldheid van de schuldenaar en gaat ook
in belangrijke gevallen voorbij aan de subjectieve gesteldheid van de wederpartij.
Bij de bescherming van de paritas creditorum hanteert het Duitse systeem dus een
overwegend objectieve benadering, terwijl het bij de bescherming van de integri-
teit van het verhaalsvermogen een overwegend subjectieve benadering toont.

Ten aanzien van de derde vorm van benadeling leidt de rechtsvergelijking tot nog
veel opvallender conclusies. Het Duitse recht heeft zowel voor de financiering met
aandeelhoudersleningen als voor de financiering met aandeelhoudersgaranties een
uitgebreide regeling. Deze regeling maakt een integraal onderdeel uit van de bepa-
lingen die tezamen de Insolvenzanfechtung regelen. De regeling hanteert enkel
objectieve criteria. Kort gezegd worden aandeelhoudersleningen in de insolven-
tieprocedure achtergesteld (artikel 39 InsO) en kunnen aandeelhouders voor hun
leningen geen zekerheden bedingen (artikel 135 lid 1 sub 1 InsO). De terugbe-
taling van aandeelhoudersleningen in het jaar voorafgaand aan de aanvraag tot
insolventverklaring is aantastbaar (artikel 135 lid 1 sub 2 InsO). Verder leidt de
voldoening in het jaar voorafgaand aan de aanvraag tot insolventverklaring van
een schuld waarvoor de aandeelhouder zich had sterk gemaakt, tot een recht-
streekse verplichting van de aandeelhouder jegens de boedel voor het bedrag
waarvoor de aandeelhouder door de schuldeiser aangesproken had kunnen worden
(artikel 135 lid 2 InsO). Het Nederlandse recht is daarentegen vrijwel blind voor
de benadeling van schuldeisers die plaatsvindt door financiering met aandeelhou-
dersleningen en aandeelhoudersgaranties. Ten aanzien van het Nederlandse recht
heb ik dan ook gepleit voor een regeling van achterstelling van aandeelhoudersle-
ningen in faillissement en een verscherpt regime voor de terugbetaling van aan-
deelhoudersleningen voor faillissement. Daarbij heb ik ook een regeling bepleit
die erin voorziet dat aandeelhouders niet afdwingbaar zekerheden kunnen bedin-
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gen voor hun leningen. Tevens is een regeling voorgesteld die voorziet in een resti-
tutieplicht van aandeelhouders jegens de boedel, voor zover een aandeelhouder
zich jegens een bepaalde schuldeiser heeft sterk gemaakt en de schuldenaar in de
aanloop naar de insolventverklaring (juist) deze schuldeisers voldoet. Het Engelse
recht kent wel een algemene regeling die onderkent dat met de betaling van een
schuldeiser zeer wel beoogd kan zijn een derde (de garantor) te bevoordelen (arti-
kel 239 IA). Deze regel hanteert, anders dan het Duitse recht, subjectieve criteria
en vereist dat is gehandeld met de wens juist deze derde te bevoordelen. Gelijk het
Nederlandse recht, en daarmee anders dan het Duitse recht, ontbreekt in het
Engelse recht een regeling die het financieren door een aandeelhouder met lenin-
gen aan banden legt.

7.4 Conclusie

De conclusie is dat, indien men een helder onderscheid hanteert tussen verschil-
lende vormen van benadeling van schuldeisers, het telkens per vorm van benade-
ling mogelijk en wenselijk is tot een ten dele objectieve regeling te komen. Op
onderdelen zullen nog steeds subjectieve criteria gehanteerd moeten worden. Een
volledig objectieve regeling is dan ook niet mogelijk, maar een vergaand geobjec-
tiveerde regeling wel.

Het Engelse recht toont dat, in afwijking van het Duitse en het Nederlandse recht,
ten aanzien van inbreuken op de integriteit van het verhaalsvermogen, ook bij han-
delingen anders dan om niet, in vergaande mate een objectieve regeling mogelijk
is. De belangrijkste stap om hier tot een objectieve regeling te kunnen komen, is
de sanctie te beperken tot het ongedaan maken van het voordeel dat de wederpar-
tij geniet bij de transactie. Betoogd is dat een dergelijke, objectieve regeling ook
wenselijk is. Om echter ook die handelingen die geruime tijd voor de aanvang van
de insolventieprocedure hebben plaatsgevonden te kunnen bestrijden, evenals
handelingen waarbij de benadeling van schuldeisers groter is dan de bevoordeling
van de wederpartij, zal moeten worden teruggegrepen op subjectieve criteria.

Het Duitse recht toont dat, in afwijking van het Engelse en Nederlandse recht, ten
aanzien van een doorbreking van de paritas creditorum in vergaande mate een
objectieve regeling mogelijk is. De mogelijkheden van een objectieve regeling
zien voornamelijk op handelingen waarbij een bestaande schuld op een afwijken-
de wijze wordt voldaan (zoals inbetalinggeving) of voldoening mogelijk wordt
gemaakt (zoals het onverplicht verstrekken van zekerheden). Betoogd is dat een
dergelijke, objectieve regeling ook wenselijk is. Voor de aantastbaarheid van
incongruente inbreuken op de paritas creditorum die verder voorafgaand aan de
insolventverklaring hebben plaatsgevonden, zal op subjectieve criteria moeten
worden teruggegrepen. Hetzelfde geldt voor de aantastbaarheid van voldoeningen
waartoe de schuldenaar was gehouden.
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Het Duitse recht toont ook, wederom in afwijking van het Engelse en het
Nederlandse recht, dat ten aanzien van benadeling van schuldeisers door een dub-
bele opstelling van aandeelhouders een in vergaande mate objectieve regeling
mogelijk is. Bij een dergelijke, objectieve regeling worden i) leningen van aan-
deelhouders achtergesteld, ii) zekerheden voor aandeelhoudersleningen als niet
afdwingbaar beschouwd, iii) terugbetalingen van deze leningen onderworpen aan
een speciaal regime en wordt iv) het verminderen van exposure onder garanties
gezien als een vorm van onttrekking van vermogen. Telkens is irrelevant of par-
tijen handelden met een bepaalde subjectieve gesteldheid indien deze handelingen
in een bepaalde periode voor de insolventverklaring hebben plaatsgevonden.
Betoogd is dat een dergelijke, objectieve regeling niet alleen mogelijk, maar ook
wenselijk is. Ten aanzien van de aantastbaarheid van de terugbetaling van aan-
deelhoudersleningen en de aantastbaarheid van een vermindering van exposure
onder garanties zal, buiten een bepaalde periode, dienen te worden teruggegrepen
op subjectieve criteria teneinde het uitgangspunt van contractuele finaliteit geen
geweld aan te doen.

Om de conclusie, dat een vergaand geobjectiveerde regeling mogelijk is, kracht bij
te zetten, heb ik in de Appendix uitgewerkt hoe een dergelijke, geobjectiveerde
regeling er op hoofdlijnen uit ziet.
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8 Summary

8.1 Three categories of acts prejudicing creditors

Developed legal systems provide for certain legal acts performed prior to an insol-
vency declaration to be reversed on the grounds that they were prejudicial to the
interests of creditors. There are countless ways in which a debtor can prejudice its
creditors. Legal systems group the various detrimental acts into categories, but
differ considerably in what the categories are, thereby complicating comparative
law research in this area. In this comparison of German, English and Dutch law,
the detrimental legal acts are divided into the following three categories.

1) Legal acts compromising the integrity of the estate of the debtor
Legal acts (whether alone or in combination with other acts) detrimental to the
debtor itself and therefore detrimental to its creditors in subsequent insolven-
cy proceedings. The main characteristic of a transaction in this category is that
the counterparty was not a creditor prior to the transaction. There are two sub-
categories:

a. transactions not against value received or at an undervalue; and
b. transactions not at an undervalue but intermediately prejudicial to credi-

tors.1

2) Preferences
The debtor does something, or allows something to be done, that has the effect
of putting a person into a position that will, if the company goes into insolvent
liquidation, be better than the position that person would have been in if that
thing had not been done. These cases can be further subdivided into two sub-
categories:2

1 An example of the latter is the sale of assets at an arm’s length price in order to enable the debtor to throw a
final pre-insolvency party or pay dividends to its shareholder. Although the sale is not detrimental to the cre-
ditors in itself, it is when combined with subsequent acts.

2 This further distinction is not made in English law, but is made in both German law and Dutch law. American
law also makes a similar distinction within the rules on preferences and the exception for payment of debts wit-
hin the ordinary course of business.



a. payment of an undue debt, or payment in kind instead of the agreed pay-
ment in money; and

b. payment of a debt due at the time and in the way agreed beforehand.

3) Shareholder loans and shareholder guarantees
Shareholders can prejudice creditors by not providing capital to the company,
but by choosing an alternative way of financing instead.3 There are two sub-
categories. Instead of providing capital, the shareholder provides:

a. a loan, possibly even a secured loan; and
b. a guarantee to a specific creditor of the company.

These distinctions are all found to a greater or lesser extent in the different legal
systems. No legal system has, however, fully, formally and expressly introduced
these distinctions. It has been demonstrated that the result of the failure to main-
tain clear demarcations between these different categories has been legal uncer-
tainty. These distinctions are therefore useful not just for comparing the various
legal systems, but as a potential framework for organising the law itself.

8.2 The possibility and desirability of an objective rule?

Prejudice to creditors does not, on its own and in itself, provide sufficient justifi-
cation for the reversal of legal acts. Interests other than those of the creditors are
worthy of protection as well. These conflicting interests are foremost as follows:
(i) respect for the debtor’s legal acts (especially if the debtor is a natural person)
(ii) contractual finality (iii) a counterparty’s interest in not being put in a worse
situation and (iv) the capacity of debtors in distress to reorganise their business.

3 Why is this third category considered to be an aspect of transaction avoidance in insolvencies? In English law,
the payment of a company’s creditor by the company for which the shareholder acted as a guarantor (category
3(b)), constitutes a preference in the relationship between the company and the shareholder. The mere inclu-
sion of these cases in the framework of transaction avoidance therefore needs no further explanation at this
point; what does need further explanation is the treatment of these cases as being in a different category than
preferences. The basic underlying idea is that the shareholder is an equity participant in the company, whereas
a normal creditor is not. One should therefore not view the limitation of the shareholder’s exposure under a
guarantee as the payment of a creditor, but as a divestment by the shareholder. The dynamic in payments made
to creditors for which the shareholder acted as a guarantor is rather similar to that in dividend payments. With
regard to the issue of shareholder loans (category 3(b)), the repayment of a shareholder should not be viewed
as the repayment of a creditor, but as a divestment by a shareholder. The rules about whether and to what extent
a shareholder is free to also act as an ordinary arm’s length creditor could also be dealt with by company law,
instead of as a situation of transaction avoidance under insolvency law. In German law, as part of the recent
modernisation of company law, the rules dealing with shareholder loans were removed from the German
Company Act and integrated into the Insolvency Act, mostly within provisions on transaction avoidance. Since
the ranking of different claims becomes only really relevant in a situation where not all creditors can be paid
in full, the subject fits better into insolvency law than company law.
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A balance must be struck between the interests of prejudiced creditors on one
hand and these conflicting interests on the other. Legislators are required to for-
mulate further criteria for determining which legal acts are subject to reversal and
which are to be upheld. These criteria can be either subjective or objective.
Subjective criteria are concerned with the state of mind of the parties involved.
Examples include intent, desire to prefer, good faith and bad faith. Objective cri-
teria are those that do not deal with the state of mind of the parties. The clearest
examples of these are the periods of time involved, e.g. three months before the
onset of insolvency. Also, whether the debtor was solvent or insolvent at the time
of transaction is considered an objective criterion, since it does not depend on the
state of mind of the debtor. The same goes for the capacity of the persons invol-
ved, such as the fact that a counterparty is, for example, a controlling shareholder
of the debtor.4

Both objective and subjective criteria have their specific merits and drawbacks.
The most notable drawbacks of subjective criteria are the following: (i) The eva-
luation by courts of whether subjective criteria have been fulfilled is a time-con-
suming and expensive exercise. (ii) The outcome of proceedings revolving around
subjective criteria is often uncertain. (iii) Whether or not the parties acted with a
certain state of mind does not alter the prejudice itself, and is therefore irrelevant
from the viewpoint of the creditors.5 (iv) Subjective criteria carry with them a
moral reproach, thereby causing new conflicts about the moral integrity of the
counterparty.6 Objective criteria have their own specific drawbacks: (i) Objective

4 The distinction made here between objective and subjective criteria is different from that made in the Uncitral
Legislative Guide. There the question whether the debtor was insolvent is characterised as a subjective test.
Uncitral Legislative Guide, p. 137: ‘In terms of the specific criteria, they can be grouped broadly as objective
and subjective criteria. (a) Objective criteria. One approach emphasizes the reliance on generalized, objecti-
ve criteria for determining whether transactions are avoidable. The question would be, for example, whether
the transaction took place within the suspect period or whether the transaction evidenced any of a number of
general characteristics set forth in the law (e.g. whether appropriate value was given for the assets transferred
or the obligation incurred, whether the debt was mature or the obligation due or whether there was a special
relationship between the parties to the transaction). While such generalized criteria may be easier to apply than
criteria that rely upon proof, for example, of intent, they can also have arbitrary results if relied upon exclusi-
vely. So, for example, legitimate and useful transactions that fall within the specified suspect period might be
avoided, while fraudulent or preferential transactions that fall outside the period are protected. (b) Subjective
criteria. Another approach emphasizes case-specific, subjective criteria such as whether there is evidence of
intention to hide assets from creditors, whether the debtor was insolvent when the transaction took place or
became insolvent as a result of the transaction, whether the transaction was unfair in relation to certain cre-
ditors and whether the counterparty knew that the debtor was insolvent at the time the transaction took place
or would become insolvent as a result of the transaction. This individualized approach may require detailed
consideration of the intent of the parties to the transaction and of other factors such as the debtor’s financial
circumstances at the time the transaction occurred, the financial effect of the transaction on the debtor’s assets
and what might constitute the normal course of business between the debtor and particular creditors.’

5 M. Bridge, ‘Collectivity, Management of Estates and the Pari Passu Rule in Winding-up’, in: J. Armour en H.
Bennet (red.), Vulnerable Transactions in Corporate Insolvency’, Oregon: Hart Publishing 2003, p. 18. ‘The
pain of the subordinated creditor, adversely affected by the preference, is no less intense because the debtor did
not mean to hurt him.’

6 If the question depends on whether the counterparty acted with a certain state of mind, the act is not reversible
because of the effects, but because of this state of mind. Illustrative of the conflicts arising out of such an appro-
ach is the view held by the Cork Commission on the labelling of the provisions (Cork Report, p. 283). In our
view the word ‘fraudulent’ in this context is inaccurate and misleading, and we are satisfied that its use has
unfortunate consequences. We believe that many creditors who have been unfairly preferred, and who would
otherwise readily agree to repay moneys paid to them shortly before the bankruptcy, may be reluctant to do
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criteria are inflexible and unable to take into account the specific circumstances
of the case at hand. (ii) Objective criteria are more likely to infringe on the prin-
ciple of finality of contracts. (iii) The reliance on solely objective criteria creates
the risk that the prejudice caused to the creditors is shifted to the counterparty, wit-
hout the counterparty being at fault.

The research question is whether, and to what extent, it is possible and desirable
to identify transaction avoidance rules solely on the basis of objective criteria. To
establish whether such an objective rule is possible, an analysis will be made to
what extent German law, English law and Dutch law rely on objective and sub-
jective criteria. If an objective rule is actually in force in one of these legal sys-
tems, it remains to be seen whether such an objective rule realizes the underlying
policy of the rule, without making unjustified infringements on the conflicting
interests. If such an objective rule successfully overcomes the drawbacks relating
to subjective criteria, without creating new problems, this objective rule can also
be regarded as desirable.

8.3 Only a uniform approach in Dutch law

Within a legal system, one would expect a uniform approach to be taken in relying
mainly on either objective or subjective criteria. Such a uniform approach is taken
in Dutch law. Under Dutch law, transaction avoidance always requires the fulfil-
ment of subjective criteria. Even legal acts for which the debtor receives no con-
sideration (e.g. gifts) can only be avoided if the debtor knew that the act would
prejudice creditors. Although Dutch law has adopted this uniform approach, the
actio pauliana in Dutch law is notoriously difficult to grasp. What the fundamen-
tal differences are between obligatory (verplichte) and voluntary (onverplichte)
legal acts; the issue of which subjective elements are decisive in which case; and
how these subjective criteria should be interpreted and applied in specific cases –
all of these cause the actio pauliana in Dutch law to be highly enigmatic. The
chapter on Dutch law provides thirteen recommendations for improvement.

German law and English law have not adopted uniform approaches. Under
English law, the avoidability of preferences (s. 239, IA) depends entirely on the
state of mind of the debtor. A preference can only be avoided if the debtor was inf-
luenced by a desire to prefer. Section 238 of the IA, which safeguards the integri-
ty of the estate (avoidability of transactions at an undervalue7), does not impose a
subjective requirement on the side of debtor, and the state of mind of the counter-

so when they mistakenly suppose to be a charge of fraud against them is involved. We recommend that in futu-
re the word ‘fraudulent’ should no longer be used in this context and that it should be replaced by the word
‘voidable’.

7 The following transactions qualify as transactions at an undervalue: gifts, transaction that provide for the com-
pany to receive no consideration or for a consideration the value of which, in money or money’s worth, is sig-
nificantly less than the value, in money or money’s worth, of the consideration provided by the company.
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party is also irrelevant. The avoidance of legal acts upsetting the principle of equal
sharing between creditors of the same rank (the paritas creditorum or pari passu
distribution) thereby relies on subjective criteria, whereas the avoidance of legal
acts compromising the integrity of the estate relies primarily on objective criteria.

Surprisingly, under German law the approach is completely the opposite of
English law. Avoidance of legal acts compromising the integrity of the estate is
almost completely dependent on subjective criteria. Intent (Vorsatz) to prejudice
its creditors is required on the part of the debtor, along with the counterparty’s
knowledge of this intent (section 133 InsO). Protection of the paritas creditorum
(pari passu distribution) on the other hand, does not attach any importance to the
state of mind of the debtor, as far as the provisions dealing specifically with pre-
ferences are concerned (section 130 InsO (congruent performances) and 131 InsO
(incongruent performances)). If the incongruent performance took place in the
month prior to the request to open the insolvency proceedings, the state of mind
of the creditor is irrelevant as well. The same applies to incongruent performan-
ces in the three months prior to the request if the debtor was already insolvent. The
avoidance of legal acts upsetting the principle of equal sharing between creditors
of the same rank (the paritas creditorum or pari passu distribution) therefore
relies mainly on objective criteria, whereas the avoidance of legal acts compromi-
sing the integrity of the estate relies primarily on subjective criteria.

As to the third category, the outcome of a comparison of German law, English law
and Dutch law is even more surprising. Within the framework of transaction avoi-
dance in insolvency, German law has elaborate rules in place dealing with both
shareholder loans and shareholder guarantees. These rules are entirely objective
and provide first of all for the subordination of shareholder loans8 in insolvency
and the unenforceability of security interests securing these loans. Furthermore,
payments made on these loans in the year prior to the request can also be avoided.
To the extent that payments are made on third party loans for which the sharehol-
der acted as a guarantor, the rule is also entirely objective. Payments made on third
party loans guaranteed by the shareholder result in a claim by the estate on the
shareholder for the amount guaranteed. 

In Dutch law there are no rules regarding these issues, including for shareholder
loans or for shareholder guarantees. The argument has been made that Dutch law
is flawed in this respect and that (i) shareholder loans should be subordinated in
insolvency, (ii) that there should be a separate regime for payments made on these
loans prior to insolvency and (iii) that shareholders cannot invoke security rights
against the company’s creditors. As to guarantees provided by shareholders to spe-
cific creditors of the company, a proposal has been made to introduce a rule simi-
lar to the German rule. 

8 It is required that the shareholder owns 10% or more of the outstanding shares or that the shareholder is invol-
ved in the management of the company.
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Finally, with regard to English law, although the Cork committee held the opinion
that English law is flawed because it does not have a rule on the subordination of
shareholder loans,9 English law has remained immune to critique and still provi-
des no rules on subordination of shareholder loans. English law does, however,
have a rule dealing with the specific dynamics of guarantees provided by a share-
holder to a creditor. Unlike the German objective rule, the English rule only pro-
vides the trustee with a direct claim on the shareholder if the company was influ-
enced by a desire to prefer its shareholder by making the payment to the creditor.

8.4 Conclusion

If the law makes a clear distinction between different categories of legal acts pre-
judicing creditors, it is both possible and desirable to come to a partly objective
rule for each of the different types of legal acts prejudicing creditors. Subjective
criteria cannot, however, be dispensed with entirely.

English law demonstrates that a largely objective rule is possible for legal acts
compromising the integrity of the estate. This in clear contrast to German law and
Dutch law. A crucial step in identifying such an objective rule is the limitation of
the sanction to the return to the estate of any benefit obtained by the counterpar-
ty out of the transaction. It was shown in the dissertation that such an objective
rule is desirable. However, to be able to also avoid transactions effected long befo-
re the onset of insolvency, as well as legal acts where the prejudice caused to the
creditors outweighs the benefit received by the counterparty, reliance on subjecti-
ve criteria is indispensable.

In clear contrast to English law and Dutch law, German law demonstrates that the
protection of the principle of equal sharing between creditors of the same rank (the
paritas creditorum or pari passu distribution) can be protected by a largely objec-
tive rule. Such an objective rule would target, above all else, the so-called trans-
fers in lieu of payment10 and the voluntary creation of security interests for exis-

9 Cork Report, p. 435, 436: ‘The strength of the case of those who seek a change in the law – and a radical at
that – can be seen if a simple and perhaps extreme example is taken. A wholly-owned subsidiary company is
under-capitalised. It relies virtually wholly on moneys lent by the parent. Its affairs are conducted by and in
the interest of the parent and they are mismanaged. There is a history of transactions between subsidiary and
parent which, although not individually or collectively susceptible to attack at law, have, cumulatively, advan-
taged the parent and disadvantaged the subsidiary. All profits earned by the subsidiary have been paid up to
the parent by way of dividend and the moneys needed by the subsidiary to conduct its business lent back by the
parent. The subsidiary, at the instance of the parent, has obtained substantial credit by relying on its mem-
bership of the group of companies headed by the parent. The subsidiary indicates its membership on all docu-
ments and billings by showing a device or logo distinctive of the group. The subsidiary becomes insolvent and
goes into liquidation. The parent company declines all liability for its subsidiary’s debt to external creditors,
and competes with them by submitting a proof in respect of its loan. The result is that, out of the total funds
realised by the liquidator for distribution among the creditors, a substantial proportion goes to the parent com-
pany. We recognise that a law which permits such an outcome is undoubtedly a defective law.’

10 In payment of a debt, the giving by the debtor and receipt by the creditor of something other than money.
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ting debts. I have submitted that such an objective rule is also desirable. However,
for the trustee to be able also to avoid preferences created in a period long before
the onset of insolvency, reliance on subjective criteria is indispensable here as
well. The same goes for the avoidance of due payments.

German law also demonstrates that, again in clear contrast to English law and
Dutch law, prejudice caused to creditors by shareholder loans and shareholder
guarantees can be curbed by an objective rule. The basic premise of this objective
rule is, like the German rules, that if a shareholder provides a loan or a guarantee
instead of providing additional capital, the risk associated with the loan or guar-
antee is, in economic terms, to a large extent equivalent to the risk associated with
capital. This objective rule provides for the following, irrespective of the mental
state of parties involved: (i) the subordination of shareholder loans, (ii) the unen-
forceability of security rights securing these loans, (iii) a separate regime applica-
ble to payments made under these loans and (iv) a direct claim of the estate on the
shareholder that acted as guarantor to one of the company’s creditors when this
creditor received payment in the period leading up to the declaration of insolven-
cy. It was shown in the dissertation that this objective rule is also desirable. To
uphold the principle of contractual finality, this objective rule will necessarily be
limited in time. Repayments of shareholder loans, as well as payments of third
party loans guaranteed by the shareholder further back in time, can only be made
susceptible to transaction avoidance in insolvencies if certain subjective criteria
are met.

To further illustrate the possibility of introducing a highly objective set of rules on
transaction avoidance in insolvencies, model provisions have been drafted (see
Appendix).
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