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Nieuwe regels omtrent aandeelhoudersleningen: tussen af-
dwingbaarheid en onrechtmatigheid in. 
 
dr. R.J. de Weijs 
preadvies jaarvergadering NVRII november 2013 
 

1. Inleiding1 
 
Vennootschappen hebben geld nodig om hun onderneming te kunnen draaien. Volgens het 
traditionele plaatje wordt dit geld in de eerste plaats door aandeelhouders verschaft in de 
vorm van eigen vermogen. Daarnaast verschaffen ook schuldeisers geld aan de onderne-
ming, ofwel in de vorm van een lening waarmee daadwerkelijk geld ter beschikking wordt 
gesteld ofwel door niet direct betaling te vragen (leverancierskrediet). Schuldeisers verschaf-
fen in beide gevallen de rechtspersoon vreemd vermogen. Dit traditionele plaatje is het uit-
gangspunt van ons denken over het ondernemingsrecht. Tevens is dit uitgangspunt nog im-
mer staande praktijk, waarbij ondernemingen in de regel gefinancierd worden met een mix 
van eigen en vreemd vermogen.2 
 
Nu zijn er voor de BV, sinds de invoering van de Flex-BV,3 echter geen regels die aangeven 
dat aandeelhouders gehouden zijn een bepaald bedrag aan eigen vermogen te verschaffen.4 
Ook zijn er geen wettelijke regels in ons civiele recht die verhinderen dat aandeelhouders 
zelf geld lenen aan de vennootschap waarvan zij aandeelhouders zijn. Ons BW werpt dus 

1 De auteur dankt J.P. Dresen voor zijn input ten aanzien van de fiscale paragraaf, E. van Meer ten aanzien van de 
financiële analyses en de scriptiestudenten aan de UvA die hun scriptie over het onderwerp hebben geschreven, 
m.n. T. de Clerck, R. van Rijswijk en S. Werdmölder. 
2 Zie voor gemiddelden, de Rabobank MKB regiotop 2011: "Door ten slotte de solvabiliteit te meten, krijgen we in 
beeld in hoeverre het bedrijfsleven ‘vlees op de botten’ heeft. Een goede solvabiliteit duidt op een buffer waarmee 
een onderneming onverwachte tegenvallers kan opvangen of groei kan financieren. De solvabiliteitspositie geeft 
dus aan in welke mate het bedrijfsleven in staat is om op de lange termijn aan zijn financiële verplichtingen te 
voldoen. Hierbij gaat het dus niet alleen om de kortlopende schulden (zoals dit het geval is bij de liquiditeit), maar 
om alle schulden. Hoe groter het aandeel van het eigen vermogen ten opzichte van het totaal vermogen, hoe hoger 
de solvabiliteit van een onderneming en hoe groter de buffer om verliezen op te vangen of groei te financieren. Hoe 
meer vreemd vermogen, des te lager is de solvabiliteit. Solvabiliteit is ook afhankelijk van de fase waarin een be-
drijf zich bevindt. Bij overnames en starters is de solvabiliteit de eerste jaren vaak lager. De solvabiliteit van het 
MKB in Nederland bedroeg in 2011 27 procent (grootbedrijf 37,5 procent)." 
3 Voor de NV geldt nog wel een minimum kapitaal van € 45.000. 
4 De afschaffing van het minimum kapitaal voor de BV in 2012 zal er aan bijdragen dat aandeelhouders (nog) meer 
met leningen in plaats van kapitaal gaan financieren. Zie hierover M.J.M. Franken en B.F Louwerier, 'De Uitke-
ringstest bij aandeelhoudersleningen: (g)een brug te ver?' in: C.J.A. van Geffen & E.H.J. Vaassen, De grenzen 
opzoekend. Een omnivoor in de wereld van accountancy, het jaarrekeningenrecht en het ondernemingsrecht. Liber 
Amicorum P.M. van der Zanden, Tilburg 2012, p. 201-213. 
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geen specifiek gecodificeerde grenzen op ten aanzien van aandeelhouders die zich in een 
dubbele hoedanigheid ten opzichte van de vennootschap opstellen; als aandeelhouder én 
als schuldeiser. 
 
De vraag komt echter op wat er gebeurt wanneer de aandeelhouder zelf de rol van schuldei-
ser gaat spelen. Is dit iets dat verder geen problemen oplevert? Kunnen we zeggen dat het 
een aandeelhouder vrij staat om net als elke willekeurige derde schuldeiser te worden, of is 
hier meer aan de hand? Een van de vragen is of een vennootschap zich anders gaat gedra-
gen indien de aandeelhouder een dergelijke dubbele hoedanigheid aanneemt. Ook komt de 
vraag op of het wel eerlijk is dat een aandeelhouder die de winsten krijgt, meedeelt als 
schuldeiser indien de vennootschap failleert. En wat indien de aandeelhouder ook nog ze-
kerheidsrechten bedingt voor zijn vordering? Zou een aandeelhouder als schuldeiser zelfs 
vooraan mogen gaan staan in faillissement, zodat hij alle winsten krijgt wanneer het goed 
gaat en alle activa naar zich toe kan trekken wanneer het slecht afloopt? 
 
In Nederland zijn wij gewend om vragen naar de toelaatbaarheid van handelen van aandeel-
houders in de verhouding tot schuldeisers exclusief te beantwoorden vanuit het perspectief 
van de onrechtmatige daad. Het is echter ook mogelijk om een heel ander perspectief aan te 
leggen met een eigen normenkader en een eigen sanctiearsenaal. In veel andere jurisdicties 
is een dergelijk zelfstandig leerstuk tot stand gekomen; de achterstelling van aandeelhou-
dersleningen. Aandeelhoudersleningen worden dan achtergesteld bij andere schuldvorderin-
gen en worden daarmee min of meer als kapitaal behandeld. De sanctie van achterstelling is 
veelal aanzienlijk lichter dan de sanctie onder onrechtmatige daad. De aandeelhouder kan 
zich nog immer beroepen op de beperkte aansprakelijkheid welke volledig intact blijft en de 
aandeelhouder is dan ook niet aansprakelijk voor meer dan de storting op zijn aandelen; niet 
richting de vennootschap en ook niet richting schuldeisers. Het enige dat gebeurt is dat de 
vordering van de aandeelhouder een lagere rang inneemt. Bij deze lichtere sanctie past ook 
een lichtere norm dan de onrechtmatige daad. In sommige jurisdicties is daarbij nog wel ver-
eist dat de aandeelhouder nog een verwijt gemaakt kan worden (Amerika), maar soms is 
voor achterstelling reeds voldoende dat de schuldeiser eveneens aandeelhouder is (Duits-
land). Lennarts en Schutte-Veenstra kwalificeerden reeds in 2004 het ontbreken van Neder-
landse regels ter zake van aandeelhoudersleningen als een lacune in het Nederlandse 
recht.5 
 

5 Zie M.L. Lennarts en J.N. Schutte-Veentra, Versoepeling van het BV-kapitaalbeschermingsrecht, eindrapport d.d. 
31 maart 2004, Instituut voor Ondernemingsrecht Groningen, p. 127-132. Zij schrijven: ‘Naar onze mening kan het 
als een lacune in het Nederlandse vennootschapsrecht worden beschouwd, dat dit geen regels bevat die de vrij-
heid van (groot)aandeelhouders om naar believen eigen dan wel vreemd vermogen aan de vennootschap te ver-
schaffen aan banden te leggen.’  
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In het onderhavige preadvies staat centraal de vraag naar de wenselijkheid van het overne-
men van een leerstuk van achterstelling in Nederland. Van de verscheidene argumenten 
voor achterstelling van aandeelhoudersleningen zijn de volgende drie de belangrijkste: 
 

1) Indien de aandeelhouder zich als schuldeiser kan opstellen, wordt het ondernemings-
rechtelijke bouwwerk te veel geweld aangedaan en wordt de rechtvaardiging van de 
winst- en zeggenschapsrechten van de aandeelhouder te zeer ondergraven (zie 
§ 4.2). 
 

2) Uitkering op aandeelhoudersleningen gelijk met andere schuldeisers is in strijd met 
een eerlijke verdeling waarbij de link tussen risico en beloning verstoord wordt (zie 
§ 4.3). Door te financieren met leningen wentelen aandeelhouders risico's af op 
schuldeisers zonder dat deze schuldeisers daarvoor adequaat gecompenseerd wor-
den. 
 

3) Financieren met aandeelhoudersleningen vergroot het insolventierisico van de ven-
nootschap, ten eerste omdat er minder equity zal zijn en ten tweede omdat de geko-
zen risicostructuur aandeelhouders aanspoort tot het nemen van meer risico's (zie 
§ 4.4). 

 
Deze en andere argumenten voor achterstelling zijn m.i. dermate overtuigend dat zij een 
categorische6 achterstelling van aandeelhoudersleningen rechtvaardigen. Voor het Neder-
landse recht is dat anno 2014 mogelijk een te grote stap. In het onderhavige preadvies doe 
ik dan ook voorstellen hoe een afgezwakte regeling eruit zou kunnen zien, waarbij in ieder 
geval de excessen die zich voordoen bij het financieren met aandeelhoudersleningen ge-
adresseerd worden. 
 
Ik bepleit ten eerste dat er in ieder geval grenzen gesteld moeten worden aan de vrijheid van 
aandeelhouders om bij oprichting van de vennootschap de vennootschap niet met eigen 
vermogen maar met leningen te financieren. Deze grens zou getrokken kunnen worden bij 
een solvabiliteit7 van 8% of, als zelfs dit naar algemeen gevoel nog een te strenge grens zou 
zijn, in ieder geval bij 0% solvabiliteit. Met de 0% solvabiliteitsgrens zouden in ieder geval de 
leningen bij oprichting verschaft terwijl de vennootschap reeds materieel insolvent is, als 
kapitaal behandeld worden. Ten tweede bepleit ik dat ten aanzien van leningen verschaft in 
het kader van een reddingspoging, een vergelijkbare toets zou moeten worden aangelegd 

6 Hierbij zou dan wel een uitzondering voor kleine aandeelhouders (<10%) gehanteerd kunnen worden. 
7 Solvabiliteit wordt hier berekend als het percentage van het eigen vermogen op het totaal vermogen (dus 
EV/TVx100%). Indien de vennootschap een totaal vermogen heeft van 100 en een eigen vermogen van 6, en dus 
een vreemd vermogen van 94, dan is de solvabiliteit 6%. 
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als in HR Van Dooren q.q./ABN Amro ten aanzien van banken die reddingsoperaties finan-
cieren. Leningen verschaft zonder een reddingsplan dat redelijkerwijs geacht kan worden het 
faillissement te voorkomen zouden in beginsel achtergesteld zouden moeten zijn, waaraan 
toegevoegd zou moeten worden dat dit in beginsel ook het geval is indien de vennootschap 
reeds materieel insolvent is. Zekerheden verstrekt voor reddingsleningen van aandeelhou-
ders zouden daarbij niet afdwingbaar dienen te zijn. De voorstellen die hier gedaan worden 
zijn voorstellen voor regelend recht. Het zou aandeelhouders dan ook vrij staan met de 
schuldeisers anders overeen te komen. In die zin wordt geenszins een absolute of strenge 
regel voorgestaan, maar enkel voorgestaan dat aandeelhouders slechts de zoete vruchten 
mogen plukken van het financieren met risicomijdend vermogen,8 indien zij dit hebben afge-
stemd met de schuldeisers van de vennootschap. 
 
Het preadvies is als volgt opgebouwd. Overeenkomstig het doel van de NVRII wordt eerst 
bezien hoe de problematiek in andere landen geregeld is (§ 2). Vervolgens wordt de stand 
van zaken in Nederland kort weergegeven (§ 3). Daarna wordt ingegaan op de vraag naar de 
wenselijkheid van achterstelling waarbij argumenten voor en tegen achterstelling besproken  
worden (§ 4). Vervolgens wordt ingegaan op twee gevaltypen9 waarbij de vraag naar achter-
stelling zich aandient, namelijk financiering met aandeelhoudersleningen ab initio (§ 5.1) en 
financiering als laatste reddingspoging (§ 5.2), waarbij telkens betoogd zal worden dat het 
huidige onrechtmatigedaadsrecht een ontoereikend toetsingskader vormt en nieuwe regels 
noodzakelijk zijn om excessen tegen te gaan. 

2. Andere jurisdicties 

Verscheidende andere jurisdicties kennen een leerstuk van achterstelling van aandeelhou-
ders. In Europa zijn dit met name Spanje, Duitsland, Oostenrijk en Italië. Engeland heeft 
daarentegen, hoewel hiertoe zeer dringende oproepen waren gedaan door de Cork commis-
sie bij het tot stand komen van de huidige Insolvency Act,10 geen regeling omtrent achterstel-

8 De term risicomijdend vermogen wordt gehanteerd door W.J. Slagter, in ‘Enkele rechtsvergelijkende beschouwin-
gen over moeder-dochterverhoudingen’, Preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking nr. 40, 
1988, o.a. op p. 122. De term wordt vervolgens nieuw leven ingeblazen door Barneveld die in zijn dissertatie dit 
begrip op meerdere plaatsen nieuwe invulling geeft. Zie J. Barneveld, ‘Financiering en vermogensonttrekking door 
aandeelhouders. Een studie naar de grenzen aan de financieringsvrijheid van aandeelhouders in besloten verhou-
dingen naar Amerikaans, Duits en Nederlands recht’, (diss. 2014, UvA), Serie vanwege het Van der Heijden Insti-
tuut, deel 120, Deventer: Kluwer, hst 3. 
9 Zie voor dit onderscheid ook de noot van Barneveld bij HR 20 januari 2012, JOR 2012/97 (DCC Exploitati-
on/Illinois). Zie verder J. Barneveld, diss. UvA 2014, hst 20. 
10 Zie R.J. de Weijs, Faillissementspauliana, Insolvenzanfechtung & Transaction Avoidance in Insolvencies, (diss. 
2010, UvA), Deventer: Kluwer 2012, p. 189 e.v. 
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ling van aandeelhouders.11 Hieronder wordt een drietal jurisdicties uitgelicht die elk op ge-
heel eigen wijze grenzen stellen aan het financieren met aandeelhoudersleningen. 

2.1. Duitsland: volledige en automatische achterstelling 

Achterstelling is in Duitsland eerst in de jaren '50 in rechtspraak tot stand gekomen en ver-
volgens in de jaren '80 aanvankelijk in het ondernemingsrecht (GmbHG) gecodificeerd en 
daarna in 2008 opgenomen in de insolventiewet (Insolvenzordnung).12 Het Duitse recht kent 
een uniforme, heldere regel voor zover het aandeelhoudersleningen betreft. Sinds 2008 zijn 
alle leningen van aandeelhouders achtergesteld in faillissement (art. 39 lid 1 sub 5 InsO).13 
Slechts indien de aandeelhouder minder dan 10% van de aandelen houdt en ook niet betrok-
ken is bij de leiding van de vennootschap, wordt de lening niet achtergesteld.14 

Ter complementering van de regeling van achterstelling van aandeelhouders in faillissement, 
kent het Duitse recht ook een speciale regeling in art. 135 InsO ten aanzien van de terugbe-
taling van aandeelhoudersleningen in het jaar voorafgaand aan het faillissement. Alle beta-
lingen op dergelijke leningen in het jaar voorafgaand aan de aanvraag tot faillietverklaring 
staan bloot aan de Duitse pauliana, zonder nadere vereisten, zoals wetenschap van benade-
ling.15 

In het licht van het betoog van enkelen om de mogelijkheden voor aandeelhouderskrediet 
verschaft ten tijde van crisis soepeler te behandelen dan aandeelhoudersleningen bij een ab 
initio ondergefinancierde vennootschap,16 is de geschiedenis van het Duitse recht interes-
sant. In het Duitse recht ziet men namelijk juist de ontwikkeling dat aanvankelijk aanzienlijk 
kritischer tegen reddingsleningen aangekeken werd dan tegen leningen die bij aanvang van 
de vennootschap verstrekt waren. Tot 2008 was het leerstuk van achterstelling aanzienlijk 
gecompliceerder en werden juist alleen leningen achtergesteld die waren verschaft op een 
moment dat de onderneming in een financiële crisis verkeerde. Deze achterstelling was ge-
baseerd op de gedachte dat bij het voortzetten van de onderneming op een moment dat de-

11 Wel heeft het Engelse recht een lange historie ter beteugeling van een andere vorm van financieren met risico 
dragend vermogen, te weten het financieren met garanties. Zie hierover R.J. de Weijs, 'Financieren met garanties 
door aandeelhouders, vergeten problematiek', FIP 2010/6, p. 160 e.v..  
12 Zie over de ontwikkeling van het leerstuk in Duitsland, De Weijs, diss. 2010, p. 98 e.v. en J. Barnveld, diss. 
2014, hst 14. 
13 Artikel 39 lid 1 sub 5 bepaalt het volgende: Im Rang nach den übrigen Forderungen der Insolvenzgläubiger wer-
den in folgender Rangfolge, bei gleichem Rang nach dem Verhältnis ihrer Beträge, berichtigt (..) 5. nach Maßgabe 
der Absätze 4 und 5 Forderungen auf Rückgewähr eines Gesellschafterdarlehens oder Forderungen aus Rechts-
handlungen, die einem solchen Darlehen wirtschaftlich entsprechen.  
14 Er bestaat ook nog een bescherming voor aandeelhouders die middels een debt for equity swap aandeelhouder 
zijn geworden, de zogeheten Sanierungsprivileg. Zie Ehrick, Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung,3e druk 
2013, art. 39 InsO, aantekening 55 en 56:  
15 Zie Stodolkowitz/Bergmann, Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, 2e druk 2008.  
16 Zie noot Barneveld bij HR 20 januari 2012, JOR 2012/97 (DCC Exploitation/Illinois) en Barneveld, diss. 2014, hst 
20. 
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ze zich in een crisis bevindt (en er dus geen voldoende eigen vermogen meer is), het risico 
van een voortzetting in de eerste plaats door de schuldeisers wordt gedragen.17 Indien de 
voortzetting succesvol is, komen de baten echter bovenal toe aan de aandeelhouders. Om te 
zorgen dat de risico’s van een riskante voortzetting bij degene kwamen te liggen die ook de 
vruchten van een dergelijke voortzetting zouden plukken, werden leningen verschaft door 
aandeelhouders in het kader van een reddingspoging achtergesteld. Deze theoretische on-
derbouwing werd wel aangeduid met de term ‘Finanzierungsfolgenverantwordung’. In 2008 
werd dit uitgangspunt verlaten en werden alle leningen achtergesteld. Hiermee, zo wordt wel 
betoogd, is de Duitse achterstelling niet langer enkel gebaseerd op de gedachte dat de risi-
co’s van het voortzetten van een onderneming door de aandeelhouder moeten worden ge-
dragen.18 Hoewel de parlementaire geschiedenis niet expliciet is over een nieuwe theoreti-
sche basis, wordt wel betoogd dat de nieuwe regeling beoogt te zorgen dat de 
aandeelhouder voldoende risico draagt.19 

2.2. VS: achterstelling bij inequitable conduct 

Overeenkomstig de Duitse ontwikkeling van het leerstuk van achterstelling van rechtersrecht 
naar codificatie, is achterstelling in de VS eerst in de rechtspraak (in 1939) tot stand geko-
men, waarna het in de Bankruptcy Code is gecodificeerd (in 1978).20 Anders dan het Duitse 
recht, kent het Amerikaanse recht geen algehele achterstelling.21 Voor achterstelling onder 
het Amerikaanse recht is in principe vereist dat de aandeelhouder22 zich schuldig heeft ge-
maakt aan inequitable conduct. Het leerstuk is bekend onder de naam 'equitable subordina-
tion'.23 

De mogelijkheid tot achterstelling door de rechter op grond van het leerstuk van equitable 
subordination, wordt geboden in art. 510 Bankruptcy Code. De voorwaarden voor achterstel-

17 Dit is vooral het geval indien de vennootschap zich rond de 0% solvabiliteit bevindt. Indien op dat moment de 
vennootschap geliquideerd zou worden, kunnen de schuldeisers nog volledig voldaan worden. Indien de verliesla-
tende onderneming dan nog wordt voortgezet, riskeren de schuldeisers aanzienlijk minder op hun vordering te 
ontvangen. 
18 Zie voor een overzicht van de discussie Ehrick, Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung,3e druk 2013, art. 
39 InsO, aanttek: 38. 
19 Zie in die zin U. Gundlach, V. Frenzel en U Strandmann, ‘Die Insolvenzverwaltung nach den Änderungen durch 
das MoMiG‘, NZI 2008/11, p. 648. Zie ook D.A. Verse, 'Shareholder loans in Corporate Insolvency – A new ap-
proach to an old problem', German Law Journal 2008/9, p. 1109-1124. 
20 Zie over de ontwikkeling van het leerstuk in de VS, De Weijs, diss. UvA 2010, p. 194 e.v. en J. Barnveld, diss. 
UvA 2014, hst. 8. 
21 Een voorstel daartoe is in de jaren 70 niet aangenomen. Zie R.C. Clarck, Corporate Law 69 (1986). Zie hierover 
ook J. Barnveld, diss. UvA 2014, hst. 8. 
22 Het Amerikaanse leerstuk van 'equitable subordination' is niet beperkt tot vorderingen van aandeelhouders die 
als schuldeiser optreden, maar wordt wel het meest toegepast op aandeelhoudersleningen. 
23 Naast het leerstuk van 'equitable subordination' kent het Amerikaanse recht ook nog het leerstuk van recharacte-
risation, hetgeen veel meer een formele toets is. 
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ling worden noch in de wet, noch in de parlementaire geschiedenis nader ingevuld maar in 
plaats daarvan worden de voorwaarden ontleend aan de Mobile Steel-case.24 Volgens deze 
uitspraak en latere jurisprudentie is vereist dat 1) de schuldeiser gedrag moet hebben ver-
toond dat kwalificeert als inequitable conduct, 2) dat dit gedrag moet hebben geleid tot bena-
deling van schuldeisers of tot een oneerlijk voordeel van de desbetreffende schuldeiser25 en 
3) dat achterstelling past binnen het systeem van de Bankruptcy Code.26 Inequitable conduct 
valt meestal in een van de drie volgende categorieën: i) fraud of a breach of fiduciairy duties 
ii) onderkapitalisatie27 of iii) zuiver instrumenteel gebruik.28 Inequitable conduct vormt daarbij 
een lichtere toets dan onrechtmatig handelen. Met de aanname dat er gronden zijn voor ach-
terstelling van de aandeelhouder, is dus niet gezegd dat er sprake is van onrechtmatig han-
delen en de aandeelhouder aansprakelijk is jegens de schuldeisers of de schuldenaar.  

Enkele onderkapitalisatie is niet voldoende voor achterstelling van aandeelhouderslenin-
gen.29 Onderkapitalisatie is echter wel een belangrijke factor. Het verschaffen van leningen 
om door te gaan terwijl de vennootschap al insolvent is, zonder welke leningen de vennoot-

24 Matter of Mobile Steel Co., 563 F.2d 692 (5th Circuit Court, 1977). In U.S. v. Noland, 517 U.S. 535, 166 Supreme 
Court. 1524, 134 L. Ed. 2d 748 (1996) heeft de Supreme Court overwogen dat hoewel het Amerikaanse Congres 
geen nadere criteria heeft gegeven, het de bedoeling was bij de interpretatie van 510 BC te beginnen met de be-
staande doctrine. 
25 Aan de benadeling van schuldeisers lijken geen hoge vereisten gesteld te worden. Zie bijvoorbeeld Re Interstate 
Cigar Co., Inc., 182 B.R. 675, 33 Collier Bankr. Cas. 2d (MB) 1537 (Bankr. E.D. N.Y. 1995), bevestigd in 166 F.3d 
1200 (2d Cir. 1998), waarin de rechter oordeelde dat de schuldeisers benadeeld waren doordat zij vorderingen 
hadden verkregen op een vennootschap die enkel met leningen in de lucht werd gehouden: “Without these funds, 
the Debtor would not have been able to continue operations and the parties represented by the Plaintiff would not 
have extended credit and would not have thereby been harmed.” In Matter of Herby’s Food overweegt de rechter 
overeenkomstig: “Most importantly, the court found that the Insiders had secured an unfair advantage by structur-
ing their cash contributions to Herby's as loans, rather than as equity capital. If the Insiders were allowed to retain 
their ranking as unsecured creditors, they would have gained an advantage in the priority scheme by encouraging 
outside creditors to increase their credit exposure to Herby's. Their efforts were successful; those trade creditors 
substantially increased their credit to Herby's during the period in question. We are persuaded that the inequitable 
conduct of the Insiders produced sufficient injury to the unsecured trade creditors and secured a sufficiently unfair 
advantage for the Insiders to warrant equitable subordination.” 
26 Zie J.J. Dvorske, ALR FED, versie aug. 2013, par. 2. Zie ook AMJUR Bankruptcy par 3397.  
27 Zie over het begrip onderkapitalisatie de 5th Circuit Court in Matter of Herby’s Foods: “Undercapitalization gen-
erally refers to the insufficiency of capital contributions made to the debtor corporation. Inadequate capitalization 
may be established by the testimony of a skilled financial analyst that the capitalization “would definitely be insuffi-
cient to support a business of the size and nature of the bankrupt in light of the circumstances existing at the time 
the bankrupt was capitalized.” Capitalization is also inadequate “if, at the time when the advances were made, the 
bankrupt could not have borrowed a similar amount of money from an informed outside source.” 
28 Dvorske (supra), paragraaf 3. 
29 Zie Matter of Herby’s Food: “Even though undercapitalization alone generally does not justify equitable subordi-
nation, evidence of additional inequitable conduct may do so. For example, if an insider makes a loan to an under-
capitalized corporation, the combination of undercapitalization and the insider loan may allow the bankruptcy court 
to recharacterize the loan as a capital contribution, or to equitably subordinate the loan to the claims of other credi-
tors.” 
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schap niet kan blijven opereren, kunnen wel voldoende grond vormen voor achterstelling, 
vooral als er dan nieuwe schulden gemaakt worden.30 De rechtspraak welk gedrag wel en 
welk gedrag niet voldoende is tot achterstelling over te gaan, is sterk casuïstisch. 

2.3. Oostenrijk: achterstelling bij gekwalificeerde onderkapitalisatie 

De Oostenrijkse ontwikkeling van het leerstuk van achterstelling toont een herkenbaar pa-
troon waarbij de rechter het initiatief neemt en de wetgever pas later tot codificatie over-
gaat.31 Relatief laat, in vergelijking met Duitsland en de VS, is achterstelling in Oostenrijk 
voor het eerst toegepast door Oberster Gerichtshof in 1991.32 Het leerstuk is vervolgens 
gecodificeerd in een zelfstandige wet omtrent achterstelling, het Eigenkapitalersatzgesetz 
(EKEG) van 2003, inwerkingtreding 2004. 

De Oostenrijkse regeling toont gelijkenissen met het Duitse recht pre-MoMiG (voor 2008). Op 
verschillende onderdelen gaat het Oostenrijkse recht minder ver dan het huidige Duitse 
recht. Ten eerste geldt de regeling slechts voor aandeelhouders die tenminste 25% van de 
aandelen houden (in Duitsland 10%), waarbij ook weer een uitzondering geldt voor schuldei-
sers die bij een saneringspoging door middel van een debt for equity swap aandeelhouder 
zijn geworden.33 Wezenlijker is dat het Oostenrijkse recht geen categorische achterstelling 
kent zoals in Duitsland, maar voorziet in achterstelling van leningen verschaft op een mo-
ment van Krise. Art. 1 EKEG bepaalt het volgende: 

"Ein Kredit, den eine Gesellschafterin oder ein Gesellschafter der Gesellschaft in der 
Krise gewährt, ist Eigenkapital ersetzend." 

30 Zie bijvoorbeeld Re Interstate Cigar Co., Inc., 182 B.R. 675, 33 Collier Bankr. Cas. 2d (MB) 1537 (Bankr. E.D. 
N.Y. 1995), bevestigd in 166 F.3d 1200 (2d Cir. 1998), waarin de rechter oordeelde dat een vordering van een 
zustervennootschap uit hoofde van kasvoorschotten, verschaft op een moment dat de schuldenaar insolvent was, 
een vordering vormde uit hoofde van kapitaalverschaffing en niet uit hoofde van een lening en achtergesteld dien-
de te worden. Op de voorschotten was nooit terugbetaald en was geen rente betaald. Zie vergelijkbaar Matter of 
Herby’s Food: “Most importantly, the court found that the Insiders had secured an unfair advantage by structuring 
their cash contributions to Herby's as loans, rather than as equity capital. If the Insiders were allowed to retain their 
ranking as unsecured creditors, they would have gained an advantage in the priority scheme by encouraging out-
side creditors to increase their credit exposure to Herby's. Their efforts were successful; those trade creditors 
substantially increased their credit to Herby's during the period in question. We are persuaded that the inequitable 
conduct of the Insiders produced sufficient injury to the unsecured trade creditors and secured a sufficiently unfair 
advantage for the Insiders to warrant equitable subordination.” Zie echter voor gevallen waarin enkele onderkapita-
lisatie niet voldoende werd geoordeeld, ook niet als op dat moment nog een lening wordt verschaft, Dvorske, para-
graaf 14. 
31 Zie voor een Nederlandstalige beschrijving van het Oostenrijkse recht, T. de Clerck, De Aan(deel)houder wint, 
scriptie UvA, 2011, te kennen via dare.uva.nl/document/340732 . 
32 Zie OGH [9 juli 1991] SZ 64/53. 
33 Zie voor deze Sanierungsprivileg art. 13 EKEG. 
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De wet geeft een nadere omschrijving van wanneer de vennootschap in een Krise verkeert,34 
namelijk alternatief, i) onweerlegbaar wanneer de vennootschap in betalingsonmacht ver-
keert, ii) onweerlegbaar indien de vennootschap een negatief eigen vermogen heeft (Über-
schuldet), of iii) weerlegbaar wanneer de solvabiliteit minder dan 8% én daarbij de zogeheten 
fictieve schuldenaflosingsduur meer dan 15 jaar is.35 Om het ondernemingen in moeilijkhe-
den niet onnodig moeilijk te maken, zijn kortstondige overbruggingskredieten van aandeel-
houders uitgezonderd.36 

De Oostenrijkse regeling is nog gebaseerd op de oude Duitse gedachte van Finanzierungs-
folgenverantwortung.37 De regeling beoogt dan ook dat bij het voortzetten van de onderne-
ming de aandeelhouder de risico's internaliseert en daarmee beter inschat. Zie de volgende 
toelichting:  

34 Zie artikel 2:(1) Die Gesellschaft befindet sich in der Krise, wenn sie 
1. zahlungsunfähig (§ 66 KO) oder 
2. überschuldet (§ 67 KO) ist oder wenn 
3. die Eigenmittelquote (§ 23 URG) der Gesellschaft weniger als 8% und die fiktive Schuldentilgungsdauer (§ 24 
URG) mehr als 15 Jahre betragen, es sei denn, die Gesellschaft bedarf nicht der Reorganisation. 
(2) Im Fall des Abs. 1 Z 3 ist ein Kredit nur dann Eigenkapital ersetzend, wenn im Zeitpunkt der Gewährung 
1. aus dem zuletzt aufgestellten Jahresabschluss ersichtlich ist, dass die Eigenmittelquote weniger als 8% und die 
fiktive Schuldentilgungsdauer mehr als 15 Jahre betragen, oder 
2. dies aus einem rechtzeitig aufgestellten Jahresabschluss ersichtlich wäre oder 
3. der Kreditgeber weiß oder es für ihn offensichtlich ist, dass ein Jahres- oder Zwischenabschluss dies aufzeigen 
würde. 
(3) Bei Gesellschaften, die besonderen gesetzlichen Eigenmittelerfordernissen unterliegen, tritt an die Stelle der in 
Abs. 1 Z 3 genannten Kennzahlen die Nichteinhaltung der jeweiligen Eigenmittelerfordernisse. Abs. 2 ist nicht 
anzuwenden. 
35 Deze schuldenaflosduur (oftewel Schuldentilgungsdauer) ziet niet op de opeisbaarheid van vorderingen, maar 
ziet op de vraag in hoeverre met de beschikbare kasstromen de bestaande schulden kunnen worden afgelost.  
36 Zie Parlementskorrespondenz Nr 664, d.d. 17 september 2003: "In diesem Sinn knüpft der nunmehr vom Justiz-
ausschuss gebilligte Gesetzentwurf in weiten Bereichen an die von der Rechtssprechung entwickelten Grundsätze 
an, gleichzeitig werden aber auch Vorkehrungen getroffen, um die Sanierung von Unternehmen nicht zu erschwe-
ren. Konkret sind Kredite von Gesellschaftern in Zukunft dann wie Eigenkapital zu behandeln, wenn sich das Un-
ternehmen zum Zeitpunkt der Kreditvergabe in einer Krise befindet und der Kredit über eine kurzfristige Überbrü-
ckungshilfe hinausgeht." De termijn voor een overbruggingskrediet is in beginsel 60 dagen. 
37 Zie expliciet Regeringstoelichting (paragraaf 3.1 Ziele des Entwurfs: "Ziel des Entwurfs ist es, einen Ausgleich 
zwischen dem Gläubigerschutz und dem Interesse der Gesellschafter herbeizuführen, frei entscheiden zu können, 
wie sie die Gesellschaft finanzieren. Es bleibt hiebei grundsätzlich den Organen der Gesellschaft überlassen zu 
beurteilen, welche Finanzierungsform die betriebswirtschaftlich sinnvollste ist. So bilden Gesellschafterkredite ein 
wesentlich flexibleres Finanzierungsinstrument als eine Kapitalerhöhung, weil sie bei Bedarf auch kurzfristig einge-
setzt werden können, um die Liquiditätssituation zu verbessern. Eine Einschränkung dieses Grundsatzes ist jedoch 
in der Unternehmenskrise geboten. In dieser Situation kommt die Finanzierungsverantwortung (auch Finanzie-
rungsfolgenverantwortung genannt) der Gesellschafter zum Tragen. Eine Zuführung von Gesellschafterkrediten in 
der Krise darf nämlich nicht dazu führen, dass das Risiko teilweise auf die Gesellschaftsgläubiger verlagert wird, 
indem bei einem Misserfolg die Gesellschafter ihre Rückforderungsansprüche geltend machen und so den Haf-
tungsfonds der Gläubiger schmälern." 
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"Die Reglungen bezwecken mittelbar auch, die rechtzeitige Eröffnung von Insolvenzver-
fahren zu erreichen. Ein Gesellschafter wird vor der Gewährung eines Kredits genauer 
prüfen, wie hoch die Sanierungschance ist, wenn ihm bei Konkurseröffnung nicht einmal 
ein Anspruch auf die Konkursquote zusteht oder er eine für den Kredit von der Gesell-
schaft eingeräumte Sicherheit verliert." 

Vooral met de 8% eigen vermogensgrens biedt het Oostenrijkse recht een helder antwoord 
op een van de argumenten tegen achterstelling. Een argument tegen achterstelling is wel dat 
er een niet te rechtvaardigen onderscheid wordt gemaakt tussen een lening van een aan-
deelhouder en een derde omdat een derde evengoed en op dezelfde voorwaarden de lening 
had kunnen verschaffen. De gedachte die mede ten grondslag aan achterstelling ligt is ech-
ter dat een derde juist niet een dergelijke lening verschaft zou hebben en dat de lening veel-
eer het karakter van kapitaal heeft. Nu is het in faillissement moeilijk vast te stellen of een 
derde wel of niet een dergelijke lening verschaft zou hebben. Een belangrijke analyse die 
een professionele schuldeiser bij het verschaffen van krediet verricht is uiteraard het insol-
ventierisico. De vraag is dan waar de grens ligt. Deze vraag kan men proberen per geval te 
beantwoorden. Eenvoudiger is het echter om gewoon een vast percentage te nemen, waarbij 
8% in ieder geval lager ligt dan banken veelal overeenkomen in leningdocumentatie en zeker 
aanzienlijk lager dan wat gebruikelijk is in Nederland.38 

3. Stand van zaken NL 

Dit preadvies behandelt in de eerste plaats de vraag in hoeverre een regime van achterstel-
ling van aandeelhoudersleningen wenselijk is. In de onderhavige paragraaf wordt bezien wat 
de stand van het huidige Nederlandse recht is.39 

3.1. Ontbreken van wetgeving 

Het BW kent geen bepaling die een vordering van aandeelhouders achterstelt bij andere 
schuldeisers. Het BW voorziet in art. 3:277 lid 2 BW slechts in contractuele achterstelling.40 
Men zou dit stilzwijgen van de wet als een impliciete afwijzing van de wetgever van de moge-
lijkheid van buitencontractuele achterstelling kunnen lezen, daarbij nog gesterkt door art. 

38 Zie hiervoor voetnoot 103 hieronder. 
39 Zie voor literatuur, o.a. A.H.M. Santen, 'Bescherming van kapitaal of van vermogen?’ in: G. van der Burght e.a. 
(red.), Met recht verenigd, notariële en privaatrechtelijke opstellen aangeboden aan Prof. P.L. van Dijk, Arnhem: 
Gouda Quint 1986, R.J. Schimmelpenninck, ‘Leningen of schadeclaims van aandeelhouders concurrent?’, TvI 
2003, p. 239-246, A.J. Tekstra, 'De praktische afwikkeling van intercompany verhoudingen bij insolventies', FIP 
2009, p. 26-29, G.T.J. Hoff, 'De aandeelhouder als schuldeiser: een ongenode gast?' in: I. Spinath, J.E. Stadig en 
M. Windt (red.), Curator en crediteuren, INSOLAD Jaarboek 2009, Deventer, Kluwer 2009 en B. Wessels, Achter-
gestelde vorderingen, Kluwer; Deventer 2013, p. 22-24. 
40 Zie over achterstelling algemeen A. van Hees, De achtergestelde vordering, in het bijzonder de achtergestelde 
geldlening, (diss. Nijmegen 1989), Kluwer: Deventer 1989 en B. Wessels, Achtergestelde vorderingen, Kluwer; 
Deventer 2013. 
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3:277 lid 1 BW dat bepaalt dat schuldeisers onderling een gelijk recht hebben om te delen in 
de opbrengst van de goederen van hun schuldenaar. 

Een andere lezing is dat de problematiek van het financieren met leningen door aandeelhou-
ders eenvoudigweg niet onderkend is door de wetgever. Interessant is het daarbij te bezien 
dat bij voorstellen tot wijziging van de faillissementswet, de commissie Kortmann kennelijk 
oordeelde dat achterstelling door de rechter wel mogelijk zou zijn. De commissie Kortmann 
overwoog het volgende: 

 
“Anders dan in andere rechtsstelsels (onder meer Duitsland en Spanje), worden geen 
specifieke criteria in de Insolventiewet opgenomen voor de achtergestelde 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 schul-
denaar 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 
aanvaarden. Het wordt aan de rechtsontwikkeling overgelaten of en in hoeverre dit 
fiscale leerstuk ook civielrechtelijk een rol kan spelen.”41 

De commissie ziet dus wel ruimte om leningen van aandeelhouders achter te stellen, maar 
lijkt zelf slechts voorstander te zijn van achterstelling in een beperkt aantal gevallen. Kenne-
lijk heeft de commissie geen principiële dogmatische bezwaren tegen achterstelling door de 
rechter. Niet goed voorstelbaar acht ik het dat de commissie zou menen dat de ontwikkeling 
van een leerstuk aan de rechtsontwikkeling wordt overgelaten waarbij zij tegelijkertijd zou 
menen dat de ontwikkeling ertoe beperkt zou zijn dat de rechter zou moeten oordelen dat 
hier geen wettelijke grondslag voor bestaat. 

Hoewel ons BW zwijgt over niet contractuele achterstelling, kan hier m.i. niet uit afgeleid 
worden dat de wetgever zou menen dat aandeelhoudersleningen hetzelfde behandeld zou-
den moeten worden als vorderingen van willekeurige derden. Een flankerend argument voor 
achterstelling is daarbij de behandeling van aandeelhoudersleningen onder het Deposito 
Garantiestelsel. Bij dit stuk wetgeving is de vraag naar de positie van aandeelhouders als 
schuldeisers wel expliciet onder ogen gezien. Van de werking van het depositogarantiestel-
sel zijn uitgesloten deposito’s van aandeelhouders die meer dan 5% van de aandelen in de 
bank bezitten.42 

 

41 Zie Toelichting Voorontwerp, p. 311. 
42 Zie bijlage B bij het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft.  
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3.2. Jurisprudentie is verdeeld43 

3.2.1. Carrier 1 

De vraag naar de positie van aandeelhoudersvorderingen in faillissement is nog niet aan de 
Hoge Raad voorgelegd. In de beperkte lagere jurisprudentie ziet men verdeeldheid. In Carri-
er 1, heeft voor het eerst een rechter geoordeeld dat een aandeelhouder zich in insolventie 
niet altijd als een gewone schuldeiser kan opstellen en dat het zijn van aandeelhouder mede 
zijn hoedanigheid van schuldeiser inkleurt, hetgeen een gedeeltelijke terugtred kan recht-
vaardigen. Het betrof hier een akkoord en de concurrente crediteuren kregen 33% uitge-
keerd. De aandeelhouder Carrier 1 International SA zou, zonder daarmee zelf te hebben 
ingestemd, daarentegen 5,6% op haar vordering krijgen.44 Carrier SA 1 bestreed homologa-
tie van het akkoord onder andere op de grond dat zij, zonder daarmee te hebben ingestemd, 
slechter werd behandeld dan de andere crediteuren. Carrier 1 International SA voerde daar-
toe aan dat slechts in zeer uitzonderlijke gevallen de jurisprudentie een doorbreking van de 
paritas creditorum toelaat, en dat een dergelijke uitzondering zich niet voordeed. De recht-
bank overwoog als volgt: 
 

“Het tweede argument dat is aangevoerd waarom de SA met een lager percentage 
genoegen zou moeten nemen betreft de omstandigheid dat de BV een 100% dochter 
is van de SA en dat de eventuele lening als intercompany verplichting 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 achtergesteld 
worden aangemerkt. Onder omstandigheden kan daartoe echter wel aanleiding zijn, 
in het bijzonder indien de lening moet worden aangemerkt als een informele kapitaal-
verschaffing van de moeder aan de dochter. Daarvan kan sprake zijn indien de lening 
wordt verstrekt op een moment dat en onder voorwaarden die een willekeurige derde 
niet zou aanvaarden. 
De lening komt in de jaarverslagen van de BV voor, aanvankelijk voor een lager be-
drag, later voor het bedrag dat de BV thans heeft aangemeld. Namens de SA is ter 
terechtzitting erkend dat van de lening geen schriftelijke bescheiden bestaan en dat 
niet kan worden aangetoond welke voorwaarden aan de lening zijn verbonden, an-
ders dan het in het jaarverslag vermelde rentepercentage. 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 aan-
leiding te veronderstellen dat de lening, indien zij bestaat, in ieder geval deels het ka-
rakter heeft van een aan de dochter verstrekte kapitaalsinjectie, die aanleiding kan 
zijn de vordering als gedeeltelijk achtergesteld aan te merken. 

43 Zie over de ontwikkelingen in de jurisprudentie ook uitgebreid Barneveld, diss 2014, hst 20. 
44 Een bijkomende omstandigheid was dat er discussie bestond over de hoogte van de vordering van Carrier 1 SA.  
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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 overige concurrente credi-
teuren. Een eenduidige verklaring waarom het percentage van de SA dan precies 
5,6% zou moeten zijn, is niet gegeven, maar uit hetgeen ter terechtzitting naar voren 
is gekomen begrijpt de rechtbank dat een percentage van 33% voor de gewone cre-
diteuren 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 penningen 
niet onaanvaardbaar.”45 

Carrier 1 International SA ging in hoger beroep en stelde ook in hoger beroep dat de door-
breking van de paritas creditorum aan homologatie in de weg zou staan. Het Hof verwerpt 
het beroep ten aanzien van de doorbreking van de paritas creditorum. Bedacht dient wel te 
worden dat in het geval van Carrier 1 het niet ging om een zuiver verificatiegeschil, maar om 
de verdeling onder een akkoord, waarbij sowieso meer vrijheid genomen en gegeven wordt. 

3.2.2. One.Tel 
 
Na Carrier 1, heeft de rechtbank Amsterdam vervolgens (in geheel andere samenstelling) in 
het faillissement van Leteno B.V. (het One.Tel faillissement) met zoveel woorden een beroep 
op achterstelling afgewezen:  
 

“4.3. Voorts stelt mr. Bink dat One.Tel niet behoort te worden toegelaten in het faillis-
sement van Leteno omdat het (gestorte) aandelenkapitaal van fl. 40.000,- absoluut on-
voldoende 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 bijvoorbeeld 
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 ven-
nootschap eigenlijk uitgebreid had moeten worden volgens de regels van goed koop-
mansgebruik, rechtens wordt behandeld als ware het kapitaal. Een dergelijke regel 
vloeit naar de heersende rechtsopvatting ook niet voort uit de door de aandeelhouder 
jegens de vennootschap in acht te nemen redelijkheid en billijkheid als bedoeld in artikel 

45 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’, FIP 2009, p. 26-29. Tekstra schrijft 
instemmend ten aanzien van deze beschikking: “De overwegingen van de rechtbank in de Carrier 1-zaak lijken 
goede aanknopingspunten te bieden om onder omstandigheden intercompany schulden, ondanks dat zij contractu-
eel niet zijn achtergesteld ten opzichte van andere (concurrente) crediteuren, toch een – gehele of gedeeltelijke – 
‘achtergestelde behandeling’ te geven.” 
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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 gedek-
te 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 verliesgevende exploitatie van de dochter wordt 
voortgezet als het actief bevorderen dat de exploitatie wordt voortgezet door een nieuw 
krediet aan de dochter 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.”46 

 
De rechtbank wil van achterstelling niet weten. Een argument tegen achterstelling lijkt te zijn 
dat het onrechtmatigedaadsrecht wel een voldoende rem op excessen zou vormen, ook 
reeds voor zover het zou gaan om ongesecureerde leningen. Mogelijk kan de opmerking van 
de rechtbank over 'niet door zekerheden gedekte leningen' als een suggestie opgevat wor-
den dat hier toch wel kritisch naar gekeken moet worden. Wat er ook van een mogelijke sug-
gestie in die richting moge zijn, zowel ten aanzien van gesecureerde als ongesecureerde 
leningen dient geconstateerd te worden dat het onrechtmatigedaadsrecht geen afdoende 
normenkader voor de onderhavige problematiek kent (zie verder § 5 hieronder). 

3.2.3. Oude Grote Bevelsborg q.q./Louwerier q.q. 
 

Het meest vergaand in de achterstelling van aandeelhoudersleningen is vooralsnog de 
rechtbank Breda, in de zaak Oude Grote Bevelsborg q.q./Louwerier q.q.47 Louwerier was hier 
de curator van de gefailleerde vennootschap Ambacht Onderhoudsbedrijf B.V. en bestreed 
als curator met een beroep op achterstelling de vordering van de tevens gefailleerde moeder 
Stichting Ambacht Onderhoudsbedrijf. Het betrof hier een verificatiegeschil waarbij de Stich-
ting vorderde toelating als concurrent schuldeiser voor een bedrag van € 758.486,21. 
 
De rechtbank stelt ten aanzien van de omvangrijke aandeelhoudersleningen vast dat er geen 
contractuele afspraak tot achterstelling is, maar overweegt meteen dat dit nog niet betekent 
dat er daarmee geen juridische grondslag zou zijn voor achterstelling. Dit zal volgens de 
rechtbank in het bijzonder het geval zijn wanneer het gaat om een vordering van een contro-
lerend aandeelhouder en de vordering moet worden aangemerkt als informele kapitaalver-
schaffing.  
 
De rechtbank gaat vervolgens vanwege de wijze van financieren en de onderlinge verwe-
venheid over tot achterstelling. Ten aanzien van de wijze van financiering overweegt de 

46 Rechtbank Amsterdam, 17 december 2008, JOR 2009/171. 
47 Rechtbank Breda, 7 juli 2010, JOR 2010/93 (Louwerier q.q./Oude Grote Bevelsborg q.q.), m. nt. Tekstra.  
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rechtbank o.m. dat er (boven het wettelijk minimum kapitaal) geen kapitaal was ingebracht, 
dat de bestaande afspraken nooit geformaliseerd waren en dat de dochter was gefinancierd 
door het ter beschikking stelling van goederen en personeel. De kosten werden alle in reke-
ning-courant geboekt en hierop werd niet afgelost. De wijze van financiering kwam er de 
facto op neer dat de aandeelhouder met de leningen telkens verlieslatende activiteiten finan-
cierde48. Ten aanzien van de onderlinge verwevenheid acht de rechtbank nog van belang dat 
de Stichting en de BV van het zelfde personeel en de zelfde leveranciers gebruik maakten, 
dat de feitelijke en operationele leiding van de BV in handen van de Stichting was en dat 
opdrachten van de stichting en de BV door elkaar heen geaccepteerd en uitgevoerd werden. 
Uit de wijze van financiering en de onderlinge verwevenheid volgt volgens de rechtbank dat 
Ambacht voor haar voortbestaan afhankelijk was van Stichting Ambacht.49 Onder deze om-
standigheden is het volgens de rechtbank redelijk om de vordering van de Stichting achter te 
stellen. De grondslag die de rechtbank daarvoor hanteert is de redelijkheid en billijkheid, die 
mede wordt ingevuld met een verwijzing naar artikel 2:23b BW. Ten overvloede geeft de 
rechtbank nog een nadere rechtvaardiging voor het oordeel:  
 

“Doordat behaalde winsten van de vennootschap via dividend of waardestijging van de 
aandelen ten goede komen aan de aandeelhouder, is het gerechtvaardigd dat zij niet 
dezelfde positie inneemt als de overige crediteuren.” 
 

3.2.4. Conclusie AG DCC/Exploitation/Illinois 

Hoewel de Hoge Raad zich nog niet over de principiële vraag naar achterstelling heeft uitge-
laten, heeft in 2012 Advocaat-Generaal Langemeijer dat wel gedaan. De vraag kwam op of 
een aandeelhouderslening kon bijdragen aan het voldaan zijn van het pluraliteitsvereiste. In 
een m.i. niet dragende motivering50 besteedt AG Langemeijer aandacht aan de vraag naar 
de mogelijkheid van achterstelling door de rechter zonder expliciete wettelijke grondslag en 
wijst deze mogelijkheid af. De AG overweegt daartoe als volgt: 

“De gedachte aan een achterstelling van vorderingen die niet op een overeenkomst van 
achterstelling berust, is door andere schrijvers overgenomen en mede betrokken op 
geldleningen tussen vennootschappen die tot dezelfde groep van ondernemingen beho-
ren (zgn. intercompany leningen). In de discussie gaat het vooral om de vraag of de 
wetgever hier zou moeten ingrijpen.  

48 Zie voor een nadere duiding van dit argument, par 4.2 hieronder. 
49 Zie voor een nadere duiding van dit argument, par 4.2 hieronder. 
50 Ook een achterstelde vordering kan namelijk bijdragen aan pluraliteit, zodat de vraag of een bestaande aandeel-
houdersvordering achtergesteld is of niet, niet doorslaggevend is. Zie noot Barneveld, HR 20 januari 2012, JOR 
2012/97 (DCC Exploitation/Illinois). 
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Tot dusver is door de Hoge Raad niet aanvaard dat bij het vaststellen van de rangorde 
van de schuldeisers in een faillissement, een vordering uit geldlening door een aan-
deelhouder of door een andere vennootschap binnen dezelfde groep van ondernemin-
gen wordt aangemerkt als een achtergestelde vordering zonder de in art. 3:277 lid 2 BW 
genoemde contractuele grondslag. Hieruit maak ik op dat, voor zover de achterstelling 
niet op een overeenkomst van achterstelling kan worden gebaseerd, voor een doorbre-
king van de paritas creditorum (gelijkheid van schuldeisers) een wettelijke basis is ver-
eist. De consequenties die de Hoge Raad voor het belastingrecht heeft verbonden aan 
een geldlening van een grootaandeelhouder, laat ik rusten als voor dit geschil niet rele-
vant. 

De AG geeft aan zich niet uit te willen laten over wenselijk recht. Ten aanzien van de vraag 
of de Hoge Raad hier het voortouw zou kunnen nemen, concludeert de AG ontkennend. De 
redenering van de AG is daarbij wel enigszins circulair. Achterstelling door de Hoge Raad 
zou niet mogelijk zijn, omdat de Hoge Raad nog niet eerder daartoe is overgegaan.51 De AG 
gebruikt immers de woorden 'hieruit leid ik af'. Vooral vanuit rechtsvergelijkend perspectief 
overtuigt dit argument niet. Hierboven is in § 2 uiteengezet hoe zowel in Duitsland, Oosten-
rijk en de VS het telkens de rechter is geweest die de eerste stap hiertoe heeft gezet. Nu is 
er zeker wat voor een dergelijk proces te zeggen. De rechter spreekt recht in een concreet 
geval. Bij moeilijke materie is het dan ook niet gek dat de rechter in een aantal concrete ge-
vallen waarbij de wet geen remedie biedt tegen excessen het voortouw neemt. Indien 
rechtsonzekerheid een bijproduct van verder wenselijke ontwikkeling is, kan de wetgever 
overgaan tot codificatie. 

3.2.5. Schuldeiserscommissie Agrenco 

In het faillissement van Agrenco Netherlands N.V. kwam de vraag op of een aandeelhouder 
tevens schuldeiser, lid kan worden van de voorlopige schuldeiserscommissie. Zonder dat 
was komen vast te staan of gesteld was dat er contractuele achterstelling was overeenge-
komen, overweegt de rechtbank als volgt ten aanzien van het verzoek van de aandeelhouder 
om als lid van de schuldeisercommissie benoemd te worden: 

“Het verzoek van de heer X om Agrenco Ltd te benoemen als derde lid van de voorlopi-
ge commissie van schuldeisers dient te worden afgewezen. De belangen van achterge-
stelde schuldeisers als aandeelhouders kunnen afwijken of zelfs botsen met die van re-
guliere schuldeisers. Aldus is aannemelijk dat de benoeming van Agrenco Ltd als derde 
lid van de voorlopige commissie van schuldeisers in de weg staat aan het behoorlijk 

51 Annotator Barneveld schrijft in zijn noot: “Voor zover mij bekend, heeft deze vraag ook nimmer expliciet bij de 
Hoge Raad voorgelegen.” Zie HR 20 januari 2012, JOR 2012/97 (DCC Exploitation/Illinois). 
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functioneren van die commissie, nu de heer X ter terechtzitting heeft verklaard dat 
Agrenco Ltd met name ook zou opkomen voor de belangen van de aandeelhouders.”52 

3.2.6. Conclusie 

Hoewel er geen wettelijke regeling is, dient toch geconcludeerd te worden dat de gedachte 
dat een aandeelhoudersvordering een ander karakter heeft dan de vordering van om het 
even welke derde, zeker niet wezensvreemd is aan het Nederlandse recht. Men ziet niet 
alleen reeds manifestaties van deze gedachte in de lagere jurisprudentie omtrent verificatie-
geschillen, maar ook in het belastingrecht, het depositogarantiestelsel en in de samenstelling 
van de schuldeiserscommissie. 

Mede gesteund door de overweging van de toelichting van de commissie Kortmann, de eer-
dere wijziging in de wettelijke rangorde door de Hoge Raad in HR Ontvanger/Hamm q.q.53, 
de fiscale behandeling54 van aandeelhoudersleningen, en de reeds gewezen jurisprudentie, 
kom ik tot de conclusie dat de Nederlandse rechter nu reeds de bevoegdheid heeft om in 
voorkomende gevallen leningen van aandeelhouders achter te stellen zonder contractuele 
basis.  

4. Argumenten voor en tegen achterstelling 

4.1. Omvang van het probleem  

Bij aanvang van een analyse naar de wenselijkheid van een regime van achterstelling, dient 
aandacht besteed te worden aan de impact van aandeelhoudersleningen in concrete geval-
len.  

Ten onrechte wordt de impact van het financieren met aandeelhoudersleningen afgeschil-
derd als zou de aandeelhouder gewoon een van de vele schuldeisers zijn. Illustratief is de 
weergave van de problematiek door een van de meest uitgesproken tegenstanders van een 
Nederlands regime van achterstelling. Hoff schrijft het volgende:  

“Wie wel eens een bezoek heeft gebracht aan het land van herkomst van mijn Indonesi-
sche echtgenote weet dat gastvrijheid aldaar een bijzonder dimensie heeft. Met de in-
woners van de gordel van smaragd is namelijk niet alleen vrij gemakkelijk een praatje 
aan te knopen, maar ook een kopi tubruk of een bord nasi en wat vlees- en groentege-
rechten wordt door de inwoners van onze voormalige kolonie al gauw gedeeld met een 
vreemdeling die oprecht belangstelling voor hen heeft. In het Indonesische vocabulaire 
komt het begrip ‘ongenode gast’ eigenlijk niet voor. (…) Hoe anders gaat het er bijvoor-

52 Zie Rb Amsterdam, 12 januari 2011, Insolventienummer 10.839-F (Agrenco). 
53 Hier kende de Hoge Raad de vordering uit hoofde van onverschuldigde betaling na faillissement een buitenwet-
telijke voorrang toe indien de betaling het gevolg was van een onmiskenbare vergissing. 
54 Zie over de fiscale behandeling hieronder § 4.6. 
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beeld ten onzent aan toe als aandeelhouders in een faillissement van een kapitaalven-
nootschap (..) als schuldeiser wensen mee te delen in de boedel van een gefailleerde 
vennootschap en hun vorderingen uit hoofde van een overeenkomst of een onrechtma-
tige daad daartoe bij de curator ter verificatie aanmelden? Die vorderingen worden door 
curatoren niet zelden betwist. Aandeelhouders worden in dat geval soms aangeduid met 
het pejoratief ‘voorkruiper’, alleen maar omdat zij op gelijke wijze als andere concurren-
te schuldeisers willen meedelen in de baten de boedel.”55  

Het gaat bij aandeelhoudersleningen en de vraag of deze wel of niet kunnen meedelen ech-
ter niet om een ‘vorkje meeprikken’. Het gaat er in de regel om wie het leeuwendeel van het 
actief krijgt.  

In het geval Louwerier q.q./Oude Grote Bevelsborg vorderde de aandeelhouder toelating van 
een vordering van € 758.486,21. In geval van achterstelling van de vordering zouden de 
concurrente schuldeisers 100% op hun geverifieerde vordering uitgekeerd krijgen. Indien de 
aandeelhouder zou meedelen, zou dit slechts 40 tot 45% zijn. 

De impact van al dan niet achterstelling wordt ook duidelijk aan de hand van de feiten in 
One.Tel.56 De vordering van de moeder bedroeg € 64.535.503,76. In geval van achterstelling 
van de aandeelhouder zouden de schuldeisers voor ongeveer 60% voldaan kunnen worden. 
Indien de gehele vordering van de moeder als concurrente vordering zou zijn toegelaten, zou 
het uitkeringspercentage terugvallen tot ongeveer 9%.57 
 

4.2. Voor: Erosie van ondernemingsrechtelijke bouwwerk  

55 G.T.J. Hoff, 'De aandeelhouder als schuldeiser: een ongenode gast?' in: I. Spinath, J.E. Stadig en M. Windt 
(red.), Curator en crediteuren, INSOLAD Jaarboek 2009, Deventer, Kluwer 2009. 
56 Zie voor andere voorbeelden, het Fokker faillissement waar de Duitse aandeelhouder een vordering van 3 miljard 
NLG had. Zie hierover Schimmelpenninck, TvI 2008, waar hij schrijft: "De betrokken curatoren hebben geoordeeld 
dat NLG 1 miljard door derden zou kunnen zijn geleend aan Fokker Aircraft B.V. en dus als concurrent kan worden 
beschouwd. De rest, ongeveer NLG 2 miljard werd als achtergesteld beschouwd." Zie ook de casus die voorlag in 
HR 13 november 2008, JOR 2008/297 (Van Dusseldorp q.q/Coutts Holding), m. nt. Van Maanen. Hier had de aan-
deelhouder een vordering van € 969.800,92 en hadden de overige concurrente schuldeisers 'slechts' een vordering 
van € 441.860. Zo is veelal de vordering van de aandeelhouder niet een van de vele, maar juist de allergrootste. 
Ook elders ziet men het zelfde patroon. Zodra men geen paal en perk stelt aan aandeelhoudersleningen, zullen 
deze in faillissement het overgrote deel van het actief opeisen. Zie zo ook Re Herby Foods, waar de rechter als 
volgt oordeelt: “While these deceptive practices were being perpetrated, the aggregate sums owed by Herby's to its 
trade creditors increased by 3.7 million dollars. According to the record before us, the total amount distributable 
from Herby's estate will approximate 2.1 million dollars. If the claims of the Insiders are allowed a ranking equal to 
that of the unsecured trade creditors, the Insiders would receive approximately 75% of Herby's estate. This cannot 
be permitted. Even with subordination, the harm to the trade creditors will not be completely rectified. Anything less 
than full subordination would lend judicial approval to the unfair advantage secured by the Insiders. This we will not 
do.” 
57 Nu de curator in elk geval succesvol was in de bestrijding van de een van de posten waar de vordering uit opge-
bouwd was (een post van € 37.915.214,76) zou daarmee het uitkeringspercentage uitkomen op ongeveer 20%. 
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“[…] the limited liability corporation  

is the greatest single discovery of modern times. […]  

Even steam and electricity are far less important than 

 the limited liability corporation,  

and they would be reduced to comparative impotence without it.”58 

De discussie rond achterstelling is niet alleen van belang voor het insolventierecht, maar 
raakt ook de kern van het ondernemingsrecht. Het antwoord op de vraag naar al dan niet 
achterstelling in handen van de rechter, is namelijk wezenlijk voor de vraag hoe wij de rol, 
rechten en verantwoordelijkheid van de aandeelhouder binnen het grotere ondernemings-
rechtelijke bouwwerk zien. 

De NV en de BV zijn beide kapitaalvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. De 
beperkte aansprakelijkheid ziet erop dat de aandeelhouder niet zelf aansprakelijk is voor de 
schulden van de rechtspersoon maar enkel riskeert zijn storting op aandelen kwijt te raken in 
geval van insolventie.59 De belangrijkste rechtvaardiging voor beperkte aansprakelijkheid is 
dat het aandeelhouders stimuleert te investeren. Door het schild van de beperkte aansprake-
lijkheid wordt de investeerder aangemoedigd een deel van zijn verworven vermogen aan te 
wenden voor nieuwe investeringen, zonder dat deze daarbij het risico loopt bij een falen van 
het nieuwe project alles kwijt te raken. De investeringsimpuls die uitgaat van beperkte aan-
sprakelijkheid verklaart waarom de rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid wel de 
belangrijkste uitvinding van de moderne tijd genoemd wordt. 

Beperkte aansprakelijkheid is echter slechts een van de drie kernelementen van het zijn van 
aandeelhouder. De andere twee kernelementen zijn winstgerechtigdheid en zeggenschap. 
Hoe kunnen deze twee additionele rechten verklaard worden? De standaardverklaring voor 
zowel de zeggenschap als de winstgerechtigdheid is dat de aandeelhouders uiteindelijk het 
ondernemingsrisico lopen.60 Doordat aandeelhouders uiteindelijk achter in de rij staan voor 

58 N.M. Butler, president Columbia University, in een toespraak op “the 143d Annual Banquet of the Chamber of 
Commerce of the State of New York” d.d. 16 november 1911. Overgenomen uit R. Rijswijk, ‘De achterstelling van 
aandeelhoudersleningen’ (scriptie UvA, 2013), te raadplegen via: http://dare.uva.nl/document/488602. 
59 Dit uitgangspunt is terug te vinden in art. 2:23b BW te ontbinding van de vennootschap, waarbij eerst de schul-
den voldaan moeten worden en waar nog iets resteert, dit aan de aandeelhouders toekomt. Verder worden in 
faillissement enkel schulden geverifieerd en geen aanspraken uit hoofde van aandelen. Aanspraken uit hoofde van 
aandelen zullen afstuiten op kapitaalbeschermingsregels. 
60 Clarcke verwoordt de link tussen het dragen van risico en hebben van zeggenschap als volgt: “Shareholders 
have the right to residual claims because they are the residual risk bearers. As equity investors, shareholders are 
the only economic actors who make an investment in the corporation without any contractual guarantee or a specif-
ic return […]. As ‘residual claimants’ shareholders bear the risk of the corporation making a profit or loss, and have 
an interest in the allocation of corporate resources to make the largest residual possible.” (T. Clarke, ‘Theories of 
Governance. Reconceptualizing Corporate Governance Theory After the Enron Experience’, in: Thomas Clarke 
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hun gestorte kapitaal, is het hun investering die het eerste gevaar loopt. Deze verklaring 
wordt wel kort samengevat met de frase dat aandeelhouders 'residual claim holder’61 zijn. 

Het zijn van residual claim holder is niet slechts een feitelijke constatering, maar vormt ook 
een normatief uitgangspunt. Zo verbindt Timmerman bijvoorbeeld aan het zijn van aandeel-
houder en het uitgangspunt dat deze residual claim holder zijn, het gevolg dat aandeelhou-
ders geen vast recht op winst kunnen bedingen. Timmerman schrijft in zijn artikel Grondsla-
gen van geldend ondernemingsrecht het volgende: 

“In ons vennootschapsrecht en dat van andere landen berust de ultieme macht over in-
richting van de vennootschap, de aanwijzing van bestuurders (en van commissarissen) 
en de besteding van winst bij de aandeelhouders. De grond hiervoor is dat het een regel 
van dwingend 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 hebben op het overschietende 
deel van het vermogen (art. 2:23b lid 1 BW). Andere bij de vennootschap betrokkenen, 
zoals schuldeisers en werknemers, kunnen de omvang van hun vorderingsrecht via een 
contract fixeren, aandeelhouders kunnen dat niet. In ruil hiervoor is het verdedigbaar dat 
aandeelhouders aanspraak kunnen maken op uiteindelijke zeggenschap in de vennoot-
schap, zo leren in het bijzonder economen ons62 en deze verklaring wordt in juridische 
kringen als toereikend voor het hebben van uiteindelijke zeggenschap geaccepteerd. Zij 
sluit ook goed aan bij het idee van preponderantie van het aandeelhoudersbelang.”63 

De NV en de BV zijn daarbij beide kapitaalvennootschappen. Met het verkrijgen van eigen 
vermogen, verkrijgt de vennootschap ook een zekere economische zelfstandigheid. Schim-
melpenninck spreekt ook wel beeldend dat bij de geboorte van een vennootschap, de aan-
deelhouder de geborene leven inblaast door kapitaal te storten.64 Het gestorte vermogen 
behoort daarbij niet langer toe aan de aandeelhouders, maar behoort toe aan de vennoot-
schap en is dus in die zin zowel bedrijfseconomisch als juridisch eigen vermogen.65 Hoewel 
de NV nog immer de storting van een minimum kapitaal verplicht stelt, is dit niet meer vereist 

(red.), Theories of Corporate Governance. The Philosophical Foundations of Corporate Governance, Abingdon: 
Routledge 2004, p. 5). Zie voor een uitgebreide analyse van wat er van de grondslagen van het ondernemingsrecht 
overblijft indien de aandeelhouder geen relevant risico meer loopt, R. Rijswijk, ‘De achterstelling van aandeelhou-
dersleningen’ (scriptie UvA, 2013), te raadplegen via: http://dare.uva.nl/document/488602. 
61 Zie voor het Nederlandse recht L. Timmerman, ‘Grondslagen van geldend ondernemingsrecht’, Ondernemings-
recht 2009/2. Zie verder F.H. Easterbrook & D.R. Fischel, The economic structure of corporate law en E. Ferran, 
Principles of Corporate Finance Law, Oxford: Oxford University Press 2007, p. 19.  
62 Zie bijvoorbeeld F.H. Easterbrook & D.R. Fischel, The economic structure of corporate law, p. 67-70 (1991). 
(Originele voetnoot uit het artikel van Timmerman). 
63 L. Timmerman, ‘Grondslagen van geldend ondernemingsrecht’, Ondernemingsrecht 2009/2. 
64 R.J. Schimmelpenninck, ‘Leningen of schadeclaims van aandeelhouders concurrent?’ TvI 2003, p. 239 e.v. 
65 Minder gelukkig is de zienswijze dat de storting een achtergestelde schuld aan de aandeelhouder zou opleveren. 
Anders dan de schulden aan schuldeisers, hoeft en kan de schuld niet terugbetaald worden.  
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onder de Flex-BV.66 De flex-BV heeft het minimum kapitaal afgeschaft en zoekt de bescher-
ming van schuldeisers bovenal in het beschermen tegen uitkeringen aan aandeelhouders.  

In het proces van de Flex-BV wordt echter niet de vraag gesteld waar ondernemingen wel 
geld vandaan halen als het niet in de vorm van kapitaal wordt verschaft. Nu zijn hier twee 
mogelijke varianten van financiering die beide om aandacht vragen omdat in beide varianten 
de aandeelhouder geen risico meer loopt en dit haaks staat op de theoretische grondslagen 
van het ondernemingsrecht. In de eerste variant loopt de aandeelhouder geen onderne-
mingsrisico doordat de aandeelhouder geld leent en daarvoor voldoende zekerheid krijgt en 
deze adequaat monitort (hierna kortheidshalve de ‘gesecureerde-aandeelhoudersleningen-
variant’). In de tweede variant loopt de aandeelhouder geen enkel ondernemingsrisico omdat 
de vennootschap geheel met extern vreemd vermogen wordt gefinancierd. De aandeelhou-
der verschaft niet alleen geen eigen vermogen, maar ook geen vreemd vermogen (hierna 
kortheidshalve de ‘geen-aandeelhoudersfinanciering-variant’). Hoewel investeren en onder-
nemen geassocieerd wordt met het nemen en dragen van risico’s, heeft de aandeelhouder in 
beide varianten voor zichzelf ‘een spel zonder nieten’ gecreëerd. Indien het goed gaat met 
de vennootschap, krijgt de aandeelhouder alle winsten en indien het slecht gaat met de ven-
nootschap en deze failleert, komen de verliezen voor rekening van de schuldeisers. De aan-
deelhouder is in beide varianten erin geslaagd de risico’s volledig te externaliseren. Een van 
de bezwaren tegen een dergelijke praktijk is dat het daarmee moeilijk is een rechtvaardiging 
te vinden voor de rechten van de aandeelhouder van winstgerechtigdheid, zeggenschap en 
beperkte aansprakelijkheid. 

Voor de Flex-BV geldt dat in ieder geval het scenario waarbij de aandeelhouder geen eigen 
vermogen verschaft en ook geen geld leent, in beginsel geaccepteerd dient te worden. Het 
minimum kapitaal is immers doelbewust afgeschaft. Bij het invoeren van de Flex-BV heeft 
zich dan ook een paradigmawisseling voorgedaan, of beter gezegd, is deze voltooid. Hierbij 
is niet langer het stimuleren van investeringen het doel van de vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid, maar eenvoudigweg het stimuleren van ondernemerschap en nieuwe eco-
nomische activiteiten. Barneveld spreekt in dat verband van de aandeelhouder die ‘de archi-
tect’ is van de vennootschap. Hij ziet daarin kennelijk ook een vorm van rechtvaardiging van 
de verder ongewijzigde aandeelhoudersrechten.67 In ieder geval zijn de rechten en privileges 

66 Zie hierover uitgebreid Barneveld, diss. 2014, hst 16. Belangrijke redenen voor afschaffen zijn geweest dat de 
kapitaalbeschermingsregels complex waren, veelal eenvoudig omzeild konden worden en dat het minimum kapitaal 
veelal in geen verhouding stond tot de ondernemingsactiviteiten en daardoor vaak geen reële bescherming bood. 
67 Barneveld schrijft het volgende (diss. 2014, p. 532): “Mijns inziens hangt het winstrecht van de aandeelhouder, 
net als zijn zeggenschapsrechten, primair samen met zijn hoedanigheid van ‘(mede)eigenaar’ van de vennoot-
schap. De aandeelhouder is eigenaar omdat hij bij oprichting aandelen heeft genomen of omdat hij op een later 
moment de aandelen onder algemene of bijzondere titel heeft verworven. Hij is de ‘architect’ van de door de ven-
nootschap gedreven onderneming, of hij heeft op enig moment het potentieel van de vennootschap ingezien en 
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van de aandeelhouder niet meer voorbehouden aan hen die eigen geld investeren, maar 
staan deze nu open voor een ieder met ondernemerszin en daadkracht. Toch zijn er in ieder 
geval drie belangrijke verschillen tussen de gesecureerde-aandeelhoudersleningen-variant 
en de geen-aandeelhoudersfinanciering-variant. Deze drie verschillen verklaren vanuit een 
ondernemingsrechtelijk kader waarom er kritischer gekeken dient te worden naar de aan-
deelhouder die met gesecureerde leningen financiert (‘gesecureerde-
aandeelhoudersleningen-variant’) dan naar een aandeelhouder die eenvoudigweg niet finan-
ciert (‘geen-aandeelhoudersfinanciering-variant’). 

Het eerste verschil is dat de gesecureerde-aandeelhoudersleningen-variant een aanzienlijk 
verdergaande inbreuk maakt op het uitgangspunt dat de rechten van aandeelhouders ge-
schraagd worden door de notie van aandeelhouders als residual claim holder, dan het geval 
is bij de geen-aandeelhoudersfinanciering-variant. De aandeelhouder als residual risk claim 
holder betekent dat hij achteraan staat bij verliezen. Indien de aandeelhouder eenvoudigweg 
niet financiert, staat hij nergens in de rangorde en dus ook niet achteraan. Indien de aan-
deelhouder met gesecureerde leningen financiert, staat hij echter ineens vooraan voor zijn 
investering met zijn zekerheidsrechten. Men kan dus zeggen dat er bij het achterwege blijven 
van elke vorm van aandeelhoudersfinanciering een enkelvoudige inbreuk op het uitgangs-
punt van de aandeelhouders als residual claim holder wordt gemaakt, en dat bij het financie-
ren met gesecureerde leningen er een dubbele inbreuk wordt gemaakt. 

Een tweede onderscheid is dat bij het financieren met gesecureerde leningen, de aandeel-
houder toch de facto een vaste vergoeding voor zijn investering kan krijgen; sterker nog, dat 
deze vaste vergoeding zelfs gesecureerd is. Zoals Timmerman concludeerde dat het niet 
mogelijk is voor de aandeelhouder om een vaste vergoeding te bedingen en dat dit zelfs een 
regel van dwingend recht is,68 dient m.i. eveneens geconcludeerd te worden dat dit niet zou 
moeten kunnen indien de aandeelhouder zijn investering geheel intern en zonder onderhan-
delingen met derden op een andere wijze vorm geeft, namelijk niet als storting eigen ver-
mogen maar als gesecureerde lening. Indien men dit wel toestaat, komt daarmee meteen de 
rechtvaardiging van het toekennen van de macht aan de aandeelhouders in de lucht te han-
gen. 

Het derde verschil zit in de zelfstandigheid van de vennootschap. De vennootschappen de 
NV en de BV zijn zelfstandige rechtspersonen, d.w.z. zelfstandige draagster van rechten en 
verplichtingen, welke zelfstandigheid zover is doorgevoerd dat de aandeelhouders niet aan-
sprakelijk zijn. Deze zelfstandigheid wordt traditioneel geschraagd door een zekere economi-
sche zelfstandigheid onder meer ingevuld door het verschaffen van een startkapitaal in de 

daarom meer voor de aandelen betaald dan andere partijen. Hij is kortom in materiële zin de eigenaar van de 
vennootschap geworden en om die reden strijkt hij de winst op.” 
68 L. Timmerman, ‘Grondslagen van geldend ondernemingsrecht’, Ondernemingsrecht 2009/2 (Zie citaat hierbo-
ven).  
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vorm van eigen vermogen. Op dit punt verschillen de twee risico-vrije financieringsvarianten 
aanzienlijk van elkaar. Bij de vennootschap die geheel geen vermogen van de aandeelhou-
der verkrijgt, noch in de vorm van vreemd vermogen noch in de vorm van eigen vermogen, 
kan nog gezegd worden dat deze zich daadwerkelijk los van de aandeelhouder enige tijd 
zelfstandig in het economische verkeer heeft weten te begeven;69 hoe kort of lang dan ook. 
Bij de vennootschap gefinancierd met gesecureerde leningen heeft de vennootschap zich 
onvoldoende los van de aandeelhouder gemaakt. Dit lijkt op het eerste gezicht mogelijk een 
wel erg theoretisch argument voor een kritische analyse van dergelijke leningen. Dit wordt 
echter anders indien men onderkent dat een ieder, zowel rechtspersoon als natuurlijke per-
soon, in de regel geld nodig heeft om schulden te kunnen maken. Net zoals het een zwerver 
in de regel niet zal lukken een lening van € 100 ergens te krijgen, zal een niet gefinancierde 
vennootschap in de regel geen omvangrijke schulden kunnen maken. Om bij aanvang lease-
contracten aan te gaan, logo’s te ontwerpen, visitekaartjes te laten drukken en een werkend 
ICT-systeem te laten installeren, is in de regel al een aardig startvermogen nodig. Het zijn 
dan ook de leningen van de aandeelhouders die instrumenteel zijn voor het kunnen aangaan 
van schulden. En het zijn ook deze leningen die het überhaupt mogelijk maken dat in faillis-
sement de schulden hoog zijn opgelopen. Zie bijvoorbeeld Onte.tel waar de schuldenlast van 
concurrente faillissementsvorderingen was opgelopen tot € 11.134.398,91. Niet alleen heeft 
de vennootschap geen eigen vermogen gehad, maar in de financieringsvariant van gesecu-
reerde leningen heeft de vennootschap kennelijk voor het kunnen maken van schulden toch 
een beroep moeten doen op de aandeelhouder.70 Oftewel, waar de niet gefinancierde ven-
nootschap in ieder geval zelfstandig heeft geopereerd, is dat niet het geval bij de met lenin-
gen gefinancierde onderneming. In die zin is het strenge dieet van de niet gefinancierde 
vennootschap beter dan een ongezond dieet van aandeelhoudersleningen. 

In nauw verband met de voorgaande analyse staat een regelmatig gevoerd argument tegen 
achterstelling, dat toch separate weerlegging verdient. Een argument tegen achterstelling 
lijkt te zijn dat er niet zo veel mis is met financieren met leningen en dat hier dan ook geen 
nadere maatregelen nodig zijn, omdat een met leningen gefinancierde vennootschap minder 
erg zou zijn dan een vennootschap waarbij de aandeelhouder in het geheel geen risico loopt. 
Zo lijken Engert en Barneveld te betogen dat door het financieren met ongesecureerde le-
ningen, de aandeelhouder zijn belangen parallel schakelt met die van de schuldeisers en dat 

69 Nu zijn er talloze vennootschappen die niet een zelfstandig economisch beleid kunnen voeren. Grond voor aan-
sprakelijkheid is dat niet. Zie Rechtbank Amsterdam, 28 december 2005, JOR 2006/259 (Commodore). Wel ziet 
men 'het respecteren van de zelfstandigheid van rechtspersoonlijkheid' als een ondernemingsrechtelijk principe. 
Frasen als een puur instrumenteel gebruik, zeggen niet zoveel. Aandeelhouders gebruiken vennootschappen om 
winst te maken en risico’s buiten te houden. Indien de vennootschap echter niet alleen niet met eigen vermogen 
wordt gefinancierd, maar het vermogen dat wel nodig is in de vorm van leningen wordt verschaft, dan raakt men 
wel aan de grenzen van zelfstandige rechtspersoonlijkheid. 
70 Dit is uiteraard gelijk het geval bij ongesecureerde aandeelhoudersleningen. 
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er daarom eigenlijk niet zoveel mis is met het financieren met leningen of dat er in elk geval 
geen gronden zijn voor een categorische achterstelling.71 De vergelijking is echter logisch 
onjuist. De vergelijking die gepresenteerd wordt is er een binnen een bepaalde vennoot-
schap op een moment dat het faillissement daar is en kritisch wordt gekeken naar de lening 
van de aandeelhouder. In het argument van Engert en Barneveld zegt de aandeelhouder dan 
als het ware, dat hij het zo slecht nog niet heeft gedaan, omdat hij er ook van af had kunnen 
zien om de leningen te verschaffen en dat hij dan in het geheel geen risico zou hebben gelo-
pen. En, omdat het hem nu eenmaal is toegestaan geen vermogen te verschaffen, moet er 
niet moeilijk gedaan worden over de leningen die hij wel verschaft heeft en waar hij nu zelfs 
een risico op loopt. Barneveld schrijft bijvoorbeeld:  

“Aan sommige betogen voor de achterstelling van aandeelhoudersleningen lijkt de ge-
dachte ten grondslag te liggen dat er een normatieve relatie bestaat tussen winstdeling 
en het verschaffen van risicodragend kapitaal; de aandeelhouder heeft recht op de 
winst omdat hij risicodragend kapitaal verstrekt en daarom geldt tevens het omgekeer-
de: de aandeelhouder dient risicodragend kapitaal te verstrekken omdat hij recht heeft 
op de winst. Ik vraag mij af in hoeverre deze notie hout snijdt. Sinds oktober 2012 staat 
het de aandeelhouder in beginsel vrij de BV op te richten zonder enig risicodragend (ei-
gen) vermogen.”72 

Ten aanzien van dit gevoelsmatig mogelijk aantrekkelijk, maar logisch onjuiste argument het 
volgende. Het is juist door de leningen dat de uiteindelijke risico’s zoals die zich hebben ge-
realiseerd gecreëerd zijn. Het is geen boute veronderstelling dat de activiteiten van de on-
derneming ofwel aanzienlijk geringer in omvang zouden zijn geweest ofwel eerder gestaakt 
zouden zijn. In beide gevallen zou daarmee de schuldenlast aanzienlijk kleiner zijn geweest. 
Het gaat dan ook niet aan om in een gegeven faillissement met een gegeven schuldenlast 
zich op het standpunt te stellen dat het de aandeelhouder vrij zou hebben gestaan geen le-
ning te verschaffen. Dit zou slechts relevant zijn als de schuldeisers op dezelfde wijze invul-
ling zouden kunnen geven aan hun wens terug te kunnen gaan in de tijd waarbij zij geen 
zaken zouden hebben gedaan met de inmiddels insolvente schuldenaar. Het is dus inder-
daad inmiddels onder de Flex-BV niet meer zo dat de aandeelhouder om recht op de winsten 
te hebben, eigen vermogen dient te verschaffen. Dat is ook niet wat hier betoogd wordt. Wat 
hier wel betoogd wordt is dat indien de aandeelhouder kennelijk genoodzaakt is om ver-
mogen te verschaffen, dit in faillissement in beginsel als eigen vermogen behandeld zou 
moeten worden. 

71 A. Engert, ‘Die ökonomische Rechtfertiegung der Grundsätze ordnungsgemäβer Unternehmensfinanzierung’, 
ZGR 2004, p. 840 en Barneveld, diss. 2014, p. 531-533. Barneveld betoogt echter geenszins dat er nimmer ‘moei-
lijk gedaan’ moet worden over aandeelhoudersleningen. In zijn onderzoek gaat hij uitgebreid in initiële onderkapita-
lisatie en beargumenteert hij dat financiering met leningen zijns inziens onrechtmatig kan zijn bij evidente wanver-
houdingen. 
72 Barneveld, diss. 2014, p. 532. 
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4.3. Voor: Eerlijke verdeling: upside en downside in balans.  

Het financieren met leningen, in plaats van met kapitaal, leidt tot een oneerlijke verdeling van 
risico’s. Indien bij een gegeven investering de aandeelhouder zijn investering vormgeeft in de 
vorm van een lening in plaats van eigen vermogen, dan stijgt daarmee reeds de waarde van 
zijn totale investering. In deze paragraaf wordt eerst aan de hand van een eenvoudig voor-
beeld geïllustreerd hoe de waarde van de totale investering stijgt. Hiermee wordt meteen 
duidelijk waarom een aandeelhouder, indien deze de gelegenheid daartoe heeft, veelal zal 
kiezen voor het zo veel mogelijk financieren met leningen (§ 4.3.1). Vervolgens wordt uiteen-
gezet waarom deze herverdeling van risico’s niet slechts een andere verdeling is, maar ook 
een rechtens relevant oneerlijke verdeling (§ 4.3.2). 

4.3.1. Verhoging waarde van investering door wijzigen vorm  

Het volgende voorbeeld strekt slechts ter illustratie van het gegeven dat de totale investering 
door een aandeelhouder meer waard is voor een aandeelhouder indien hij deze in de vorm 
van een lening doet, vergeleken met de vorm van storting op aandelen. De achtergrond 
daarvan is dat indien de aandeelhouder het geld verschaft als eigen vermogen, hij dit geheel 
kwijt is in geval van faillissement. Indien hij dit verschaft in de vorm van een lening, deelt hij 
voor dat bedrag mee in de verdeling van de activa (voor zover de vordering niet wordt ach-
tergesteld).  

Neem als uitgangspunt een eenvoudig gefinancierde onderneming met een totaal vermogen 
van € 100. Hiervan is 75% vreemd vermogen, voor de eenvoud 3 leningen van € 25. De ren-
te op het vreemd vermogen bedraagt 8% per jaar, hetgeen neerkomt op een rentelast van 
€ 6 per jaar. De vraag is nu hoe de aandeelhouder de resterende € 25 verschaft en wat de 
gevolgen daarvan zijn. Doet hij dit in i) de vorm van eigen vermogen, ii) in de vorm van on-
gesecureerde leningen of iii) in de vorm van gesecureerde leningen? Om de impact van het 
investeren met kapitaal tegenover het investeren met leningen te bepalen, wordt steeds en-
kel de wijze van financiering gewijzigd en wordt de kans dat de vennootschap failleert con-
stant gehouden, en wel op een bescheiden 2%. 

Bij een gegeven kans op een faillissement, kan nu bezien worden hoe de waarde van de 
investering van een aandeelhouder toeneemt, afhankelijk van de wijze van financieren. 
Daarvoor wordt voor de eenvoud ervan uitgegaan dat zich twee scenario’s kunnen voordoen. 
Ofwel de vennootschap haalt een positief resultaat, voor rentebetaling, van € 10, waarmee 
de winst voor de aandeelhouder € 4 zou zijn. Ofwel de vennootschap failleert. Er wordt daar-
bij er van uit gegaan dat de waarde van de beschikbare activa € 37,50 bedraagt.  

Om te beoordelen wat de waarde van deze investering is voor de schuldeisers, moet tegen 
elkaar afgezet worden hoeveel de schuldeisers krijgen bij een upside scenario en hoeveel zij 
krijgen in geval van een downside scenario.  
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Bij succes krijgen de schuldeisers boven hun oorspronkelijke vordering, een rendement van 
8%. In geval van succes krijgen de schuldeisers daarmee € 2 plus hun oorspronkelijke inleg 
€ 25 = € 27. Bij verlies krijgen de schuldeisers van hun oorspronkelijke slechts maximaal de 
helft terug, te weten € 12,50 en indien de aandeelhouder zich als schuldeiser opstelt minder. 

Dit leidt tot het volgende overzicht van de verwachte waarde van de investering gedaan door 
de aandeelhouder en de schuldeisers. (De onderbouwing wordt verder gegeven in Appendix 
A.) 

-Bij scenario 1 (financieren met kapitaal) is onder bovengenoemde omstandigheden het 
verwachte rendement van schuldeisers 6,84% en van aandeelhouders 13,68%. 

-Bij scenario 2 (financieren met ongesecureerde leningen) is onder bovengenoemde 
omstandigheden het verwachte rendement van schuldeisers 6,59% en van aandeelhou-
ders 14.43%. 

-Bij scenario 3 (financieren met gesecureerde leningen) is onder bovengenoemde om-
standigheden het verwachte rendement van schuldeisers 6,17% en van aandeelhou-
ders 15,68%. 

 

De fluctuaties in het voorbeeld zijn nog gering, met name omdat de gegeven kans van het 
faillissement vrij laag is en de omvang van de aandeelhouderslening op het totaal ook nog 
redelijk beperkt in omvang is. Wel is duidelijk dat het voor aandeelhouders voordeliger is om 
met leningen te financieren dan met eigen vermogen en dat dit direct leidt tot een vermo-
gensverschuiving in de zin van verwachte waarde van investeringen, van schuldeisers naar 
aandeelhouders. 
 

4.3.2. Andere verdeling is hier ook een opportunistische herverdeling 

De voorgaande analyse toont hoe een wijziging in de wijze van financiering, ook reeds buiten 
faillissement leidt tot een waardeoverheveling van schuldeisers naar aandeelhouders. Iedere 
aandeelhouder kan deze wijziging ook gedurende de rit eenvoudig teweeg brengen door 
middel van een dividenduitkering, die uitgekeerd wordt en waarbij het bedrag na een korte 
periode73 teruggeleend wordt. Het geld blijft dan de facto in de vennootschap, maar wordt 
ge-relabeld als vreemd vermogen. Nu er onder de Flex-BV geen eigen vermogen meer ver-
eist is, zal een aandeelhouder veelal, indien mogelijk, ervoor kiezen met leningen te financie-
ren in plaats van met eigen vermogen. De vraag komt op of een dergelijke wijziging in het 
risicoprofiel van de vennootschap rechtens relevant is.  

73 Indien het bedrag in het geheel niet uitgekeerd wordt, maar de dividendvordering wordt omgezet in een lening, 
kan betoogd worden dat er geen uitkering heeft plaatsgevonden en dat de vordering van de aandeelhouder er niet 
een is uit hoofde van lening, maar uit hoofde van dividend en dat deze in faillissement sowieso niet tot uitkering 
kan leiden omdat er dan geen eigen vermogen meer is. 
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Een argument tegen achterstelling is wel dat schuldeisers voldoende middelen hebben om 
voor zichzelf op te komen en indien zij dit niet doen, dit ook voor hun eigen rekening dient te 
komen. Dit dan overeenkomstig het leken-adagium, al te goed is buurmans gek. Wat zijn de 
mogelijkheden die schuldeisers ten dienste staan? Ten eerste kunnen zij zich via het han-
delsregister informeren over de vermogenspositie van hun mogelijk toekomstige schul-
denaar. Ten tweede kunnen zij zekerheden bedingen. Ten derde kunnen zij zelf overeen-
komstig art. 3:277 BW achterstelling bedingen. Ten vierde kunnen zij een kredietverzekering 
afsluiten. Op alle vier de mogelijkheden valt het nodige af te dingen. De artikelen omtrent de 
publicatieverplichting brengen met zich dat uiterlijk binnen 13 maanden na afloop van het 
boekjaar de jaarrekening gedeponeerd dient te zijn. Ten eerste kijken veel schuldeisers niet 
in het handelsregister en laten zich in bovenal leiden door de inhoud van de deal waarbij ze 
een ja/nee afweging maken of ze zaken met hun wederpartij willen doen. Hierbij geldt ook 
dat er geen bijzondere regels zijn die voorschrijven dat een aandeelhouderslening anders 
vermeld dient te worden. Ook blijkt uit het handelsregister niet van zekerheden, die bij stil-
pandrecht ook niet anderszins te kennen zijn. Deze omstandigheden staan eraan in de weg 
om een soort van 'informed consent' aan te nemen. De praktijk leert verder dat dienstverle-
ners zelden zekerheden bedingen. Ook bedingen kleinere crediteuren zelden achterstelling 
en is het afsluiten van kredietverzekeringen te duur voor alle transacties.  

Wat er ook moge zijn van de beperkte mogelijkheden van crediteuren om zich in te dekken 
tegen de nadelige gevolgen van aandeelhouders die met leningen in plaats van eigen ver-
mogen financieren, is de feitelijke constatering dat crediteuren hier weinig gebruik van ma-
ken. Crediteuren zijn in de eerste plaats expert op het gebied van het product dat ze leveren. 
Gedegen kennis van ondernemingsfinanciering van wederpartijen valt daar in de regel bui-
ten. Dit wordt inderdaad anders wanneer de wederpartij wel een gedegen kennis heeft van 
ondernemingsfinanciering. In die gevallen wordt in de regel achterstelling overeengekomen. 
Banken die krediet verlenen komen in de regel achterstelling van aandeelhoudersleningen 
overeen. Deze achterstelling is daarbij veelal bijzonder en niet algemeen, lees enkel bij de 
banken en niet bij de overige schuldeisers.  

Als het financieren met leningen en vervolgens overeenkomstig meedelen in insolventie dui-
delijk en met instemming van de schuldeisers gebeurt, bestaat hier relatief weinig bezwaar 
tegen. Indien de aandeelhouder echter ineens besluit dat het voordeliger is om zijn investe-
ring middels eigen vermogen om te zetten in een financiering middels vreemd vermogen, dan 
is dit een eenzijdige vermogensoverheveling. Vooral ten aanzien van normale handelscredi-
teuren is hier onvoldoende rechtvaardiging voor en kwalificeert dit als opportunistisch. 

In 1981 definieerde Muris opportunisme als volgt:  

27/60  
 

02
5/

53
38

28
4.

1 



 

"Opportunism occurs when a performing party behaves contrary to the other party's un-
derstanding of their contract,74 but not necessarily to the letter of the agreement, leading 
to a wealth transfer from the other party to the performer."  

Is het nu zo gek om te stellen dat indien een schuldeiser met een wederpartij contracteert dat 
hij ervan uitgaat dat mocht alles misgaan, hij niet de aandeelhouder voor zich vindt? Ik meen 
van niet. In 2013 geeft Mackaay de volgende algemene omschrijving van opportunisme: 

"To sum up, a party to a contract or other bilateral relationship may be said to act oppor-
tunistically where it seeks, by stealth of by force, to change to its advantage and to the 
disadvantage of the other party the division of the joint profits that party could normally 
look forward to at the time of entering into the relationship. It tries, in other words, to get 
'more than its share'. Opportunism may involve getting a person to enter into an agree-
ment it would not willingly have accepted if it had been fully informed (ex-ante opportun-
ism); it may also involve later changing the division of gains implicitly agreed upon when 
the relationship was entered into (ex-post opportunism). An opportunistic action consists 
in one party significantly exploiting the asymmetry in the relationship amongst the par-
ties to the detriment of other parties. The asymmetry may exist at the time of contracting 
or could arise later, owing to unforeseen circumstances the contract does not provide 
for. Often a person's difficulties in keeping informed and in monitoring others open the 
door to opportunistic behaviour by the latter."75 

In het geval van aandeelhouders die met (al dan niet gesecureerde) leningen financieren, 
kan men bij ex-post opportunisme denken aan de aandeelhouder die alle reserves uitkeert 
en vervangt door leningen en bij ex-ante opportunisme aan een aandeelhouder die de 
schuldeisers niet eigener beweging informeert over het gegeven dat de vennootschap is 
gefinancierd met risicomijdend vermogen. Het opportunistische element wordt verder onder-
streept door het gegeven dat aandeelhouders in de regel wel achterstelling overeenkomen 
met professionele schuldeisers die op de problematiek bedacht zijn, maar niet met kleinere 
of minder professionele schuldeisers. 

Het toestaan van opportunistisch gedrag is niet zonder gevaar. De economische crisis is een 
schuldencrisis. Tegelijkertijd hebben we kunnen zien hoe de economie vastloopt bij gebrek 
aan vertrouwen in de wederpartij. Indien we daadwerkelijk willen dat schuldeisers bij elk con-

74 De vraag hoe de schuldenaar gefinancierd is, is op het eerste gezicht secundair aan de relatie tussen de 
schuldeiser en de schuldenaar-rechtspersoon. Indien men echter een stapje terugneemt en de economische inter-
actie ziet als een tussen de stakeholders achter de schuldeiser en de stakeholders achter de schuldenaar, dan ziet 
men dat de financiering van de schuldenaar, wel degelijk een kernelement is van de uiteindelijke verdeling van de 
waarde van het contract. Banken zien uiteraard de wijze van financiering van hun kredietnemer ook wel degelijk als 
een kernelement van de kredietovereenkomst. 
75 E. Mackaay, Law and Economics for Civil Law Systems, Northampton (MA), Edward Elgar Publishing 2013, p. 
226. 
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tract zekerheden bedingen of zich uitgebreid verdiepen in de wijze van financiering van hun 
wederpartij, dan riskeren we een aanzienlijke vertraging van de economie. Mackaay schrijft 
hierover:  

"Victims of potential opportunism will engage in this self-protection calculus (…). All 
these measures increase transaction costs and may prevent apparently profitable con-
tracts from being entered into, which in turn will reduce exchange in the economy." 

Illustratief in dit verband is de toegenomen vraag naar bankgaranties in de financiële crisis. 
In 2012 schrijft het Bureau Economisch onderzoek van de Provincie Gelderland het volgende 
over explosie van de vraag naar bankgaranties, soms wel met een factor 6.  

"De toegenomen vraag naar de zgn. vooruitbetalingsgaranties betekent in de praktijk 
dat de vooruitbetaalde bedragen voor de producten niet kunnen worden ingezet voor de 
lopende uitgaven (waar zij voor bedoeld zijn) maar dat deze in depot moeten worden 
gehouden en dit leidt dan weer tot liquiditeitsproblemen bij de producent. Deze proble-
men kunnen dermate groot worden dat bedrijven om die reden soms afzien van het 
aannemen van orders met vooruitbetalingsgaranties." 

Hoewel de wijze van financiering zich niet één op één laat vertalen naar het functioneren van 
de algehele economie, is het toch geen grote sprong om te veronderstellen dat de economie 
robuuster is indien aandeelhouders hun onderneming financieren met eigen vermogen in 
plaats van met schulden. Een zelfde werking gaat ervan uit indien schulden aan aandeel-
houders behandeld worden als eigen vermogen en dus achtergesteld worden. 

4.4. Voor: Financieren met leningen ipv eigen vermogen verhoogt insolventierisico 

In deze paragraaf wordt uiteengezet hoe het financieren met leningen in plaats van eigen 
vermogen, het insolventierisico vergroot. Dit gebeurt op tweeërlei wijze; namelijk doordat er 
i) er geen equity cushion is en ii) doordat het de aandeelhouder stimuleert meer risico te 
nemen met de vennootschap. 

Wanneer bedrijven volledig gefinancierd worden met leningen, dan betekent dit dat zij geen 
enkel relevant weerstandvermogen hebben. Als bij de openingsborrel een glas breekt dat de 
vennootschap had gekocht met geleend geld, dan is daarmee de vennootschap al insolvent. 
Het allerkleinste zuchtje tegenwind doet de balans van ‘de 0.01 eurocent eigenvermogen 
vennootschap’ al in het rood belanden. Uiteraard zullen de bestuurders niet meteen het fail-
lissement aanvragen, en de lening van de aandeelhouder zien als iets waar ze op kunnen 
interen. De materiële insolventie ten gevolge van het ongelukje op de openingsborrel zal dan 
ook niet meteen leiden tot het aanvragen van het faillissement door het bestuur. Schuldei-
sers zullen ook nog geruime tijd betaald kunnen worden uit de lening verschaft door de aan-
deelhouder. Echter, geconstateerd dient te worden dat indien de vennootschap geen eigen 
vermogen heeft, de minste of geringste uitgave of kostenpost welke zich niet meteen vertaalt 
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in een navenant actief, de vennootschap in het rood doet gaan. Tot zover het gebrek aan 
equity cushion.76  

In de vorige paragraaf (par. 4.3.1) is ingegaan op hoe het financieren met aandeelhouders-
leningen leidt tot een vermogensoverheveling van schuldeisers naar aandeelhouders. De 
grootte van de kans dat er een faillissement zou volgen, werd daarbij steeds als een gege-
ven genomen. Bij het financieren met leningen wordt echter niet alleen het insolventierisico 
vergroot door het ontbreken van een equity cushion. Het insolventierisico wordt ook nog 
eens vergroot doordat het aantrekkelijker wordt voor de aandeelhouder om meer risico’s te 
nemen. De upside blijft namelijk ook in geval van het financieren met leningen, geheel voor 
rekening van de aandeelhouder, terwijl in een downside scenario de gevolgen voor de aan-
deelhouder minder nadelig zijn omdat hij nog meedeelt in faillissement voor zijn lening.77 

In appendix B wordt uitgewerkt hoe de risk appetite van aandeelhouders wordt aangewak-
kerd indien aandeelhouders niet met eigen vermogen investeren maar met leningen. Hier in 
de tekst wordt volstaan met de conclusies, waarbij vooral interessant is hoe de risk appetite 
van aandeelhouders die financieren met gesecureerde leningen alle proporties te buiten 
gaat. 

Bij een investeringbeslissing dient bezien te worden of een project verwacht kan worden 
rendabel te zijn. Hierbij dient te worden bezien wat de opbrengsten zijn indien een project 
slaagt en wat de kosten zijn bij het falen van het project, beide uiteraard gewogen naar de 
geschatte kansen van slagen en falen. Indien de verwachte opbrengst hoger is dan de ge-
vraagde investering, heeft het project een positieve waarde.78 

Een investeerder dient zich te buigen over project Alpha met de vraag of hij hierin wil inves-
teren. Het project vergt een investering van € 100. Indien het project met een looptijd van 1 
jaar slaagt, is de opbrengst € 150. Indien het project faalt, is de opbrengst na een jaar nog 
maar € 60. Om te kunnen beoordelen of dit een verstandige investeringsbeslissing is, dient 
bezien te worden wat de kansen van succes en mislukken zijn en wat dan de opbrengsten en 
verliezen zijn. Wanneer is het project an sich een goede investering? Indien het project een 
grotere kans van slagen heeft dan 44,4%, kan het project als een investering met een posi-
tieve verwachte opbrengst worden omschreven.79 Indien het project minder dan 44,4% kans 

76 Zie verder over de rol van eigen vermogen als schokdemper om tegenslagen op te vangen, J. Barnveld, diss 
2014, p. 17. 
77 Dit fenomeen doet zich ook reeds voor bij vennootschappen die met beperkt eigen vermogen worden gefinan-
cierd, maar wordt aanzienlijk versterkt indien aandeelhouders wordt toegestaan te financieren met leningen en nog 
meer indien deze leningen gesecureerd zijn. 
78 De tijdswaarde van geld wordt hier voor de eenvoud buiten beschouwing gelaten. 
79 Kort gezegd, de ondernemer heeft dan 44,4% kans € 50 te verdienen en een kans van 55,6% kans om € 40 te 
verliezen. 
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van slagen zou hebben, dan heeft het project een negatieve verwachte opbrengst, en kan 
het beter niet ondernomen worden. 

Indien de ondernemer het project kan onderbrengen in een B.V. en grotendeels kan financie-
ren met vreemd vermogen, kan het al bij lagere slagingspercentages interessant worden om 
toch in het project te investeren omdat de winsten geheel voor de aandeelhouder komen en 
de verliezen gedeeltelijk door de verschaffers van vreemd vermogen gedragen worden. In-
dien de vennootschap wordt gefinancierd met € 25 eigen vermogen en € 75 vreemd ver-
mogen, is de investering voor de aandeelhouder reeds positief bij een hogere kans van sla-
gen dan 37,3%.  

Indien de ondernemer het project kan onderbrengen in een B.V. en zijn eigen financiering de 
vorm geeft van een lening € 25, heeft het project bezien vanuit de aandeelhouder reeds een 
positieve verwachte opbrengst bij een kans van slagen van meer dan 19,23%.  

Indien de aandeelhouder vervolgens echter erin slaagt zijn investering in de vorm van een 
gesecureerde lening te gieten, dan heeft zelfs al bij 0.01% kans van slagen van het onderlig-
gende project de investering voor de aandeelhouder een positieve verwachte waarde. De 
aandeelhouder krijgt dan namelijk sowieso zijn inleg terug en heeft daarbij 0.01% kans om 
nog 50 te verdienen. Hoewel niemand zou investeren in een project van 100 met een 0,01% 
kans op 50 winst en 99,9% kans op 40 verlies indien hij de kosten zelf zou moeten dragen, 
creëert de BV gefinancierd met gesecureerde leningen een wereld waarin dit voor aandeel-
houders wel een verstandige beslissing is. 

4.5. Voor: Default rule sluit aan bij bancaire praktijk 

Hierboven is reeds ingegaan op verschillende crediteuren. Banken stellen daarbij in de regel 
als voorwaarde dat aandeelhoudersleningen bij hun vorderingen zijn achtergesteld.80 Minder 
professionele crediteuren contracteren veelal op de voorwaarde van de prestatie en betrek-
ken daarbij niet de wijze van financiering van hun wederpartij. Dit verschil wordt niet enkel 
verklaard door de onderhandelingskracht en kennis van banken ten opzichte van andere 
crediteuren, maar ook omdat de bank als crediteur enkel geld leent en daarbij de gegoedheid 
van de schuldenaar het alles dominerende aspect van de relatie is. Bij de verhouding van 
schuldenaar tot andere schuldeisers, zoals leveranciers en dienstverleners, is dat niet het 
geval. Zij dragen echter wel de nadelige gevolgen van de alternatieve wijze van financieren. 

Een regime waarbij achterstelling de regel zou zijn, zou daarmee aansluiten bij wat partijen 
kennelijk in de regel overeenkomen indien zij de vraag onderkennen en onderdeel van hun 
contract maken. Nu zou een regime van achterstelling daarbij kunnen en m.i. dienen aan te 
sluiten. Een argument daarvoor is dat boek 3 en boek 6 zoveel mogelijk moeten aansluiten 

80 Zie hierover F. Haak, ‘Achterstelling vanuit bancair perspectief’, WPNR 2012/6983 en J. Barneveld, diss, hst 20, 
par. 2.2. 
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bij wat partijen zouden overeenkomen, indien zij de vraag onder ogen zouden komen. Het 
regelend recht (waaronder art. 3:277 lid 2 BW) geeft juist regels die overbodig maken dat 
partijen over alle eventualiteiten onderhandelen. Een regime van achterstelling zou dan ook 
net als het huidige artikel 3:277 lid 2 BW van regelend recht kunnen zijn. Met dien verstande, 
dat waar art. 3:277 lid 2 BW thans bepaalt dat een vordering niet is achtergesteld tenzij dit 
uitdrukkelijk is overeengekomen, de wet zou kunnen bepalen dat bepaalde aandeelhouders-
leningen achtergesteld zijn, tenzij dit uitdrukkelijk is uitgesloten. Dit zou in belangrijke mate 
een einde betekenen van het opportunistische karakter van het financieren met leningen. Als 
het financieren met leningen met werkelijke instemming van schuldeisers geschiedt, bestaat 
hier relatief weinig bezwaar tegen. 

Kort aandacht behoeft nog de vraag waarom banken in de regel bijzondere achterstelling in 
plaats van algemene achterstelling overeenkomen. Bij bijzondere achterstelling is de lening 
van de aandeelhouder enkel bij die van de bank achtergesteld. Bij algehele achterstelling 
zou de lening van de aandeelhouder bij alle overige crediteuren zijn achtergesteld. Men zou 
kunnen menen dat het banken niet uitmaakt of een aandeelhouder zich ook bij de andere 
schuldeisers achterstelt en dat de bank niet moeilijk wil doen bij onderhandelingen en zich 
niet genoopt voelt om te contracteren voor de belangen van andere collega schuldeisers. De 
onderliggende realiteit is echter complexer. Het is namelijk voor een bank juist voordeliger 
indien de aandeelhouder zich enkel achterstel bij de bank en juist niet ook bij andere credi-
teuren. Door bijzondere achterstelling deelt de aandeelhouder namelijk wel mee, maar dient 
hetgeen de aandeelhouder op zijn vordering ontvangt, toe te komen aan de bank. De bank 
krijgt dus bij bijzondere achterstelling hetgeen de aandeelhouder krijgt op zijn verder niet 
achtergestelde vordering. Deze dynamiek heeft zelfs als gevolg dat de bank in faillissement 
een betere positie heeft, indien de aandeelhouder niet met eigen vermogen maar met lenin-
gen financiert. In dat geval deelt namelijk de aandeelhouder mee, hetgeen als gezegd, ten 
goede komt aan de bank. De bank deelt dan de facto in het faillissement mee voor zijn eigen 
vordering en die van de aandeelhouder.  

4.6. Voor: Fiscale regels 

De analyse in het onderhavige preadvies betreft de vraag hoe civielrechtelijk dient te worden 
omgegaan met aandeelhoudersleningen. Nu is een van de argumenten tegen achterstelling 
wel dat het voor de aandeelhouder fiscaal juist aantrekkelijk is om met leningen te financie-
ren, o.a. omdat de rentelasten als kosten aftrekbaar zijn op het niveau van de dochter en 
daarmee de belastingdruk bij de dochter vermindert. Hiermee is het fiscaal aantrekkelijk om 
met vreemd vermogen te financieren in plaats met eigen vermogen. Ook op het niveau van 
de aandeelhouder is het fiscaal onder omstandigheden aantrekkelijker om een investering in 
de vorm van een lening te doen, dan in de vorm van het verschaffen van kapitaal. Bij een 
kapitaalstorting kan de aandeelhouder - behoudens bij uiteindelijke liquidatie - immers geen 
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fiscaal verlies nemen op haar deelneming. Bij een aandeelhouderslening is het uitgangspunt 
dat een verlies voor fiscale doeleinden in aftrek mag worden gebracht. 

Zowel op het niveau van de dochter als van de moeder stelt fiscale wetgeving en jurispru-
dentie echter grenzen aan het financieren door aandeelhouders met leningen. Op het niveau 
van de aandeelhouder is de aftrekbaarheid beperkt door het leerstuk van de schijnlening, de 
bodemloze put lening, de hybride lening/deelnemersschapslening en recenter de onzakelijke 
lening. Op het niveau van de dochter is de aftrek van de rentelasten beperkt door een veel-
heid van regelgeving in de Wet Vpb 1969.81 Elk uitstapje naar het fiscale recht, leert ons dan 
ook bovenal dat aandeelhoudersleningen economisch een ander karakter hebben dan lenin-
gen van willekeurige derden. En dit heeft dan veelal tot gevolg dat (i) betaalde rente door de 
debiteur fiscaal niet in aanmerking wordt genomen, (ii) afwaarderingen van de lening bij de 
crediteur fiscaal worden genegeerd of later gecorrigeerd en (iii) in sommige gevallen een 
lening van de aandeelhouder eenvoudigweg als kapitaalstorting wordt behandeld.82 

4.7. Tegen: Laatste financieringsbron in een verdord financieringsklimaat?83 

Een veel gebruikt argument tegen achterstelling is dat door de bankencrisis bankfinanciering 
zeer moeilijk te krijgen is en dat het recht dan niet in de weg moet gaan staan aan aandeel-
houdersfinanciering door middel van leningen. Vooral in tijden van crisis moeten we blij zijn 
dat aandeelhouders in ieder geval nog wel bereid zijn te financieren, vooral indien de rechts-
persoon op punt van omvallen staat, zo gaat het argument. De aandeelhouder zal bij de 
vraag of hij nog extra geld in de onderneming steekt bezien wat hij krijgt indien de onderne-
ming weer gezond wordt en wat de kosten zijn indien een reorganisatie strandt. Bij dit laatste 
zal hij berekenen wat hij nog terugziet van een lening. Hoe minder de aandeelhouder terug-
krijgt op de lening, hoe groter daarmee de kosten zijn. Door critici van achterstelling wordt 
dan ook snel (en m.i. te snel) aangevoerd dat aandeelhouders niet ontmoedigd moeten wor-
den leningen te verschaffen.84 De investeringsbeslissing van de aandeelhouder zal namelijk 
slechts in beperkte mate afhangen van hoeveel hij terugkrijgt indien de vennootschap in 
nood alsnog insolvent wordt verklaard.85 

81 Zie hiervoor de artikelen 8b (at arm's length correctie van aftrekbare rente), 10, eerste lid, onderdeel d (aftrekbe-
perking rente hybride lening/deelnemersschapslening), artikel 10a (aftrekbeperking op basis van zogenoemde 
winstdrainage-arresten), artikel 13l (aftrekbeperking voor rente van financiering van deelneming) en 15ad (aftrek-
beperking voor rente van financiering van overnameholding). 
82 Dit laatste geldt alleen voor schijnlening, de bodemloze put lening en de hybride lening. De onzakelijke lening 
beperkt weliswaar de afwaardering, maar is fiscaal nog steeds een lening 
83 Deze paragraaf is goeddeels afkomstig uit R.J. de Weijs, Faillissementspauliana, Insolvenzanfechtung & Trans-
action Avoidance in Insolvencies, p. 413-416. 
84 Zie Barneveld, diss. 2014, p. 536-537 met verwijzingen. 
85 Hier wordt bezien in hoeverre een regime van achterstelling aandeelhouders zal afschrikken, dat wil zeggen dat 
wenselijk geachte investeringen niet gedaan worden. Dit zal in de regel niet het geval zijn. Een ander perspectief 
op de problematiek is de vraag in hoeverre doorfinancieren tot schade voor crediteuren leidt. De beslissing voor 
een turn around poging dient als een zelfstandige investeringsbeslissing gezien te worden en dient op dezelfde 
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Stel, een aandeelhouder heeft reeds € 10 miljoen geïnvesteerd in een vennootschap door 
kapitaal op aandelen te storten. Indien de vennootschap insolvent wordt verklaard, zal de 
aandeelhouder alles kwijt zijn. Indien hij nog € 1 miljoen investeert, kan een turn around po-
ging worden ondernomen. Wanneer deze succesvol is, zal de vennootschap op termijn € 11 
miljoen waard kunnen worden. Als de vennootschap failleert zal de aandeelhouder niet al-
leen 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 achtergesteld zou 
worden, ontvangt de aandeelhouder mogelijk nog een uitkering, zeg 40%, op zijn verstrekte 
concurrente lening. Indien men uitgaat van een slagingskans van de reorganisatie van 50%, 
dan is, ongeacht of het wettelijk regime voorziet in achterstelling of niet, het doorzetten van 
de reorganisatie in dit scenario een economisch verstandige beslissing. Indien de waarde 
van de voorliggende investering bezien wordt, en daarmee geabstraheerd wordt van de in 
het verleden reeds gedane investering (dit zijn namelijk sunk costs), leidt dit tot het volgende 
beeld. Zonder regime van achterstelling heeft de aandeelhouder 50% kans € 10 miljoen te 
verdienen met de investering 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 
verdienen, maar heeft de aandeelhouder nu 50% kans € 1 miljoen te verliezen.86 Zolang er 

wijze gewaardeerd te worden als uiteengezet in § 4.4 hierboven. Indien een aandeelhouder kan financieren met 
leningen, zal de aandeelhouder ook turn around pogingen ondernemen hoewel de investering an sich een negatie-
ve verwachte waarde heeft. Indien de aandeelhouder middels gesecureerde leningen de turn around zou financie-
ren, dan heeft dit tot gevolg dat elke minieme kans (meer dan 0,01%) op succes de investering voor de aandeel-
houder een positieve verwachte waarde verleent ook indien de investeringsbeslissing an sich eigenlijk vrijwel zeker 
gedoemd is te mislukken. 
86 Indien men het reorganisatiescenario beziet vanuit de schuldeisers, blijkt dat zij in de regel veel meer te verlie-
zen en veel minder te winnen hebben bij een reorganisatie, vooral indien leningen van aandeelhouders niet ach-
tergesteld worden. Het eerdere voorbeeld wordt daartoe uitgebreid. De aandeelhouder heeft reeds € 10 miljoen 
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 krijgen 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 kunnen 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 waarbij de slagingskans van 
reorganisatie 50 % is vanuit de schuldeisers, en waarbij het uitgangspunt is dat de reorganisatie 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 reorganisatie mislukt, krijgen de schuldei-
sers, afhankelijk van de vraag of de vordering van de aandeelhouder is achtergesteld 40% op hun vordering indien 
de vordering niet is achtergesteld en 80% indien de vordering wel is achtergesteld. Hoewel de reorganisatie kans-
rijk 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 aandeelhouder 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 achterstelling en bij een mislukte reorganisatie dalen van 80% naar 40%). In 
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reële kansen op succes bestaan, zal de vraag naar de rang van de vordering uit het nood-
krediet 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 voortbestaan van de 
onderneming enerzijds en reorganisatie en voortbestaan van de rechtspersoon waarin de 
onderneming wordt gedreven anderzijds. Het voortbestaan 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 re-
organisatie van de onderneming. Dit kan eventueel door een doorstart waarbij een derde de 
onderneming van de bewindvoerder uit de insolventieprocedure koopt. Indien de aandeel-
houder echter ook de rechtspersoon waarin de onderneming wordt gedreven wenst te be-
houden, 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. 

In het licht van bovenstaande analyse is het mijns inziens dan ook misleidend om te sugge-
ren dat een regime van achterstelling ertoe zou leiden dat de laatste financieringsbron van 
ondernemingsfinanciering in een reeds verdord financieringsklimaat ook nog zou opdrogen. 
Kennelijk heeft de aandeelhouder het geld wel! Indien de aandeelhouder het geld er niet in 
wil steken als eigen vermogen, maar wel als vreemd vermogen, dan is dit m.i. ook een duide-
lijke indicatie dat de aandeelhouder de kansen van succes van een in te zetten reorganisatie 
laag inschat.87 

4.8. Tegen: Contractsvrijheid en wettelijke rangorde 

die zin is in dit voorbeeld reorganisatie vanuit het perspectief van de gezamenlijke schuldeisers economisch niet 
rendabel. Zie over deze dynamiek ook M. Olaerts, Vennootschappelijke beleidsbepaling in geval van financiële 
moeilijkheden; de positie van bestuurders en aandeelhouders, (diss. Maastricht), Antwerpen: Intersentia 2007, p. 
37 – 41 met uitgebreide verwijzingen naar Engelse en Amerikaanse literatuur. 
87 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 noot 84 hierboven) 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 verdient de redenering die in 
het Duitse recht voor MoMiG gehanteerd werd navolging. Indien een onderneming in financieel zwaar weer wordt 
voortgezet, zijn de voordelen bovenal voor de aandeelhouder en indien het misgaat dienen de gerealiseerde risi-
co’s ook in de eerste plaats voor rekening van de aandeelhouder te komen. 
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Ten slotte verdienen nog twee argumenten kort bespreking voor zover deze worden aange-
voerd tegen achterstelling, namelijk dat achterstelling in handen van de rechter zich niet ver-
houdt tot i) de contractsvrijheid van partijen en ii) de wettelijke rangorderegelingen. 

Deze argumenten zien niet zozeer op de wenselijkheid van een regime als wel op de vraag 
of achterstelling in de handen van de rechter naar Nederlands recht nu reeds mogelijk is. 

Ten aanzien van de contractsvrijheid, kan geoordeeld worden dat deze contractsvrijheid van 
minder waarde is indien het de relatie betreft tussen twee partijen waarbij de een niet alleen 
bepalende invloed heeft over het handelen van de vennootschap, maar ook nog eens de 
winsten toekomt. De instructiemacht die de Flex-BV de aandeelhouders toekent, doet de 
waarde van de contractsvrijheid alleen maar slinken. Voor zover contractsvrijheid hier een rol 
speelt, zou deze erin gevonden moeten worden dat er daadwerkelijk over het probleem ge-
contracteerd wordt. Lees in de verhouding aandeelhouder tot schuldeiser. Een regel van 
regelend recht die van achterstelling uitgaat, dwingt aandeelhouders als zij dit anders willen, 
hierover te contracteren met de schuldeisers. Achterstelling zou dan het uitgangspunt zijn, 
en concurrentstelling88 zou door de aandeelhouder overeengekomen moeten worden met de 
schuldeisers. 

Ten aanzien van de wettelijke rangorde, wordt hier volstaan met de opmerking dat de Hoge 
Raad zich in een spiegelbeeldig geval al eens eraan gewaagd heeft een vordering een bui-
tenwettelijke preferentie toe te kennen.89 Achterstellen van aandeelhoudersleningen is dan 
ook geen onoverkomelijke inbreuk door de rechter, en vindt eenvoudigweg gewoon plaats. 

5. Onrechtmatige daad en achterstelling: something's gotta give 

Een principieel argument tegen een wettelijke regeling van achterstelling is wel dat achter-
stelling niet nodig zou zijn, omdat het onrechtmatigedaadsrecht voldoende bescherming 
biedt. Dit argument wordt in deze paragraaf weersproken, waarbij meteen voorstellen worden 
gedaan voor een nieuw normenkader voor het financieren met leningen. Hierbij wordt eerst 
een algemene analyse gegeven waarom de onrechtmatige daad geen geschikt toetstingska-
der biedt (par. 5.1). Vervolgens wordt bezien hoe het huidige onrechtmatige daadsrecht te-
kortschiet in twee gevallen,90 namelijk onderfinanciering ab initio (par 5.2) en mislukte red-
dingsoperaties met aandeelhoudersleningen (par. 5.3) en hoe hier stappen richting 
achterstelling gezet zouden kunnen worden, ook indien men niet voor een categorische ach-
terstelling zou zijn. 

88 De term ontleen ik aan het door Koen de Roo gemaakte tentamen Insolventierecht, d.d. 16 december 2013 als 
onderdeel van de VU&UvA Zuidas-Master 2013/2014. 
89 Zie HR 5 September 1997, JOR 1997, 102 (Ontvanger/Hamm q.q.). 
90 Zie voor dit onderscheid ook Barneveld in zijn noot bij HR 20 januari 2012, JOR 2012/97 (DCC Exploitati-
on/Illinois). 
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5.1. Algemeen 

Een aantal schrijvers stelt zich op het standpunt dat achterstelling naar Duits voorbeeld in 
Nederland niet nodig zou zijn, mede omdat het leerstuk van de onrechtmatige daad reeds 
voldoende soelaas zou bieden.91 

Om meerdere redenen is het onaannemelijk dat het huidige onrechtmatigedaadsrecht een 
afdoende remedie biedt tegen excessen die zich voordoen bij het financieren met leningen. 
Nu is het leerstuk van de onrechtmatige daad uiteraard een pluriform leerstuk, zowel in toe-
passingsbereik als in sancties. Ook zou inderdaad de sanctie van de onrechtmatige daad 
achterstelling kunnen zijn, overeenkomstig het Nimox-arrest.92 Wat er ook van de mogelijk-
heden zij dat het onrechtmatigedaadsrecht zich verder zou ontwikkelen en daadwerkelijk 
handvatten zou gaan bieden om grenzen te stellen aan risicoafwenteling door aandeelhou-
ders, dient geconstateerd te worden dat het huidige onrechtmatigedaadsrecht zich hier 
slecht voor leent. Dit komt ten eerste doordat de huidige rechtspraak een zware normschen-
ding vergt voordat men aan aandeelhoudersaansprakelijkheid toekomt en ten tweede door-
dat de processuele mogelijkheden voor de curator om op te treden veelal beperkt zijn.93  

Ten aanzien van aandeelhoudersaansprakelijkheid zijn twee grote lijnen van aansprakelijk-
heid te onderscheiden. De eerste lijn is de aansprakelijkheid wegens vermogensonttrekkin-
gen en de tweede lijn is die van gewekte schijn van kredietwaardigheid. Bij de aansprakelijk-
heid wegens vermogensontrekkingen, is het verwijt dat de aandeelhouder gemaakt wordt dat 
deze nog vermogen aan de vennootschap onttrokken heeft. De leidende rechtspraak hier is 
HR Keulen/BLG, HR Nimox, en HR Coral/Stalt.94 De norm waar aan getoetst wordt is of de 
aandeelhouder reeds ‘ernstig rekening had moeten houden met de mogelijkheden van een 
tekort’. Ten aanzien van de gewekte schijn van kredietwaardigheid, is het verwijt van 
schuldeisers aan de aandeelhouder dat zij een vordering hebben verkregen op een insolven-
te wederpartij, te weten de dochtervennootschap. De leidende jurisprudentie hier is HR Erba, 

91 Zie L. Timmerman, ‘De stand van het vennootschapsrecht’, Rede Rijksuniversiteit Groningen, p. 14. e.v. 
92 Zie HR 8 november 1991, NJ 1992, 174 (Nimox). 
93 Verder ziet men dat, wil de curator toekomen aan de aansprakelijkheid van aandeelhouders wegens onrechtma-
tige daad, de curator veelal krijgt tegengeworpen dat van aansprakelijkheid van aandeelhouders slechts sprake 
zou kunnen zijn indien ook de bestuurders onrechtmatig hebben gehandeld. Een aandeelhouder verweert zich dan 
met de stelling dat nu de curator niet de bestuurder aanspreekt, maar wel de aandeelhouder, de curator bij de 
verkeerde partij is of in ieder geval ook de bestuurder zou moeten aanspreken. De opportunistische wijze van 
financiering vindt echter plaats door de aandeelhouder en zou door achterstelling geredresseerd moeten kunnen 
worden, zonder dat per se de vraag dient op te komen of de bestuurder een rechtens relevant verwijt gemaakt 
moet kunnen worden. Aandeelhouders zijn degenen die profijt hebben bij opportunistisch financieren, en zij moe-
ten zich dan niet per definitie kunnen verschuilen achter degenen die in hun belang de vennootschap besturen. 
94 Zie HR 9 mei 1986, NJ 1986, 792 (Keulen/BLG), HR 8 november 1991, NJ 1992, 174 (Nimox) en HR 12 juni 
1998, NJ 1998, 727 (Coral/Stalt). 
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HR Osby en HR Albada Jelgersma.95 De norm waaraan de Hoge Raad toetst is, of de ‘aan-
deelhouder wist of behoorde te voorzien dat nieuwe schuldeisers worden benadeeld’. Tevens 
wordt daarbij in de regel inzicht en zeggenschap over het beleid van de dochter gevergd.  

Indien men kritisch doorvraagt welke grenzen het onrechtmatigedaadsrecht dan zou stellen 
aan extreme gevallen, waarvan er hierboven enkele in abstracto zijn geschetst, wordt Nimox 
nogal eens naar voren geschoven. Dit is echter een zeer specifiek geval waarin sprake was 
van vermogensonttrekkingen; de aandeelhouder haalt iets uit de vennootschap. Bij het finan-
cieren met leningen, gebeurt iets fundamenteel anders. Daar wordt namelijk geld aan de 
vennootschap verstrekt. Nimox is dan ook qua normstelling weinig relevant. Mogelijk zou 
men dan toekomen aan gewekte schijn van kredietwaardigheid. Het probleem hier is echter 
in de eerste plaats dat ten aanzien van deze gewekte schijn van kredietwaardigheid veelal 
een peildatum wordt gehanteerd. Dit brengt weer met zich dat wordt aangenomen dat enkel 
schuldeisers wier vordering is ontstaan na die peildatum, een vordering hebben. Een curator 
kan hier dus in de regel niet vorderen,96 terwijl zoals hierboven is gezien de belangen van de 
gezamenlijke schuldeisers in het gedrang komen bij het financieren met leningen. 

Hoewel het gevoel lijkt te zijn dat aansprakelijkheid steeds verder uitdijt, is dat wel het geval 
ten aanzien van bestuurders, maar m.i. niet ten aanzien van aandeelhouders. Toegegeven 
moet worden dat aan de twee hoofdstromen van doorbraak jurisprudentie een derde stroom-
pje valt toe te voegen, namelijk de aansprakelijkheid van aandeelhouders voor het opzetten 
van een inherent verlieslatende structuur, zoals in HR Comsys, waarbij de kosten van een 
groep in bepaalde vennootschap waren ondergebracht en de inkomsten binnenkwamen bij 
een andere groepsvennootschap, waarbij de kosten niet volledig worden doorberekend.97 
Hier kwam het Hof tot aansprakelijkheid wegens ‘de opgezette structuur met inherente risi-
co’s voor de crediteuren’, in samenhang met onder meer de keuze van de aandeelhouder de 
verlieslatende activiteiten toch door te zetten. De Hoge Raad laat het oordeel van het Hof in 
stand en komt dus ook tot aansprakelijkheid van de aandeelhouder. Het financieren met le-
ningen kan echter niet gezegd worden een vorm van inherent verlieslatende opzet te zijn, 
zoals het geval was in Comsys. Wel van het inherent afwentelen van risico’s.  

In de volgende twee paragrafen worden twee gevallen nader bezien, met de vraag of gezegd 
kan worden dat het huidige onrechtmatigedaadsrecht schuldeisers voldoende bescherming 
biedt tegen het afwentelen van risico's. 

5.2. Ab initio  

95 Zie HR 28 juni 1957, NJ 1957, 514 (Erba), HR 25 september 1981, NJ 1982, 443 (Osby) en HR 19 februari 1988, 
NJ 1988, 487 (Albada Jelgersma). Zie ook HR 18 november 1994, NJ 1995, 170 (NBM/Securicor) en HR 21 de-
cember 2001, JOR 2002, 38, NJ 2005, 96 (Sobi-Hurks II). 
96 Zie HR 16 september 2005, RvdW 2005/101 (De Bont/Bannenberg q.q). 
97 Zie HR 11 september 2009, JOR 2009/309 (Van den End q.q./Comsys), m. nt. Spinath. 
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Hierboven is reeds een aantal malen aandacht besteed aan het geval waarbij een aandeel-
houder enkel het minimum vereiste kapitaal stort (onder de Flex-BV, 1 cent), en de onder-
neming verder volledig financiert met gesecureerde leningen. Hierbij is aandacht besteed 
aan hoe de aandeelhouder zijn eigen rendement verhoogt ten koste van schuldeisers én 
aangemoedigd wordt om extreme risico’s te nemen. 

De vraag komt op of het een aandeelhouder überhaupt toegestaan is de vennootschap te 
financieren met gesecureerde aandeelhoudersleningen. Hier zouden nog factoren aan toe-
gevoegd kunnen worden, namelijk dat de aandeelhouder reeds voorziet dat in het eerste jaar 
van de vennootschap aanzienlijke aanloopverliezen geleden zullen worden en dat pas in het 
tweede jaar na oprichting winst gemaakt zal worden (althans volgens de begroting). Staat 
het een aandeelhouder dan ook vrij om bij aanvang de activiteiten geheel te financieren met 
gesecureerde leningen? Een dergelijke casus werd voorgelegd aan de rechtbank Amster-
dam. Bijkomende omstandigheden waren nog dat de activa door de inmiddels gefailleerde 
verkregen waren uit een eerder faillissement. De vennootschap zelf ging vervolgens reeds 
binnen negen maanden na oprichting weer failliet. De aandeelhouders hadden de activiteiten 
vrijwel uitsluitend met leningen gefinancierd. Alle activa waren daarbij verpand aan de groot-
aandeelhouder die 70% had van de aandelen had. Twee bestuurders hadden elk ook nog 
15% van de aandelen. Opmerkelijke bijkomstigheid was nog dat de twee bestuurders zich 
borg hadden gesteld jegens de groot-aandeelhouder voor hetgeen deze toch zou mislopen 
op zijn gesecureerde lening. 

De curator stelde zich op het standpunt dat deze wijze van financieren onrechtmatig was en 
dat de aandeelhouder aansprakelijk was voor het faillissementstekort. Hij beriep zich daarbij 
op het arrest Osby,98 waarin de Hoge Raad had overwogen dat: 

“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, al-
dus dat de dochter aan nieuwe schuldeisers die haar na de zekerheidsoverdracht kre-
diet geven praktisch geen verhaal meer biedt, kan er, indien de moedermaatschappij 
nalaat zich de belangen van de nieuwe schuldeisers aan te trekken, onder omstandig-
heden 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 over het beleid van de 
dochter heeft, dat zij, gelet op de omvang van haar vordering en van de zekerheids-
overdracht en het verloop van zaken in het bedrijf van de dochter, ten tijde van gedra-
gingen als voormeld wist of behoorde te voorzien dat nieuwe schuldeisers zouden wor-
den benadeeld bij gebrek aan verhaal, en desalniettemin nalaat zorg te dragen dat die 
schuldeisers worden voldaan.” 

98 HR 25 september 1981, NJ 1982, 443 (Osby). 
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Subsidiair stelde de curator zich op het standpunt dat de verschaffing van de zekerheden 
aan de aandeelhouder in het jaar voorafgaand aan het faillissement paulianeus was. Ten 
aanzien van de onrechtmatige daad oordeelde de rechtbank als volgt: 

“De curator stelt dat zich hier een soortgelijke situatie voordoet nu X als 70% aandeel-
houdster de bedrijfsactiviteiten van BV+R nagenoeg geheel met de door haar verstrekte 
kredieten heeft gefinancierd en daartegenover alle activa en toekomstige vorderingen 
van BV+R aan zichzelf heeft doen verpanden. Volgens de curator moet X hebben gewe-
ten dat BV+R aldus bij insolventie geen enkel verhaal zou bieden en heeft zij welbewust 
het gehele ondernemersrisico op de schuldeisers van BV+R afgewenteld. Immers heeft 
X toegelaten dat BV+R na de doorstart, uiteindelijk overhaalbare gebleken schulden je-
gens derden aanging zonder zich de belangen van die schuldeisers aan te trekken. Dit 
handelen is onrechtmatig jegens de gezamenlijke schuldeisers van BV+R en leidt ertoe 
dat X de dientengevolge door de gezamenlijke schuldeisers geleden schade aan de 
boedel dient te vergoeden, aldus steeds de curator. 

X heeft een en ander bestreden en daartoe onder meer aangevoerd dat ten tijde van het 
verstrekken van de zekerheden niet voorzienbaar was dat nieuwe schuldeisers zouden 
worden benadeeld. 

Dit verweer slaagt. De te beantwoorden vraag is of X ten tijde van het verstrekken van 
de lening en het krediet en het vestigen van de zekerheden – dat wil zeggen op 25 juni 
2008 – wist of behoorde te voorzien dat nieuwe schuldeisers van BV+R bij gebreke van 
verhaal zouden worden benadeeld. Of die benadeling voorzienbaar was is afhankelijk 
van de vraag of op dat moment voor X reeds voorzienbaar was dat BV+R niet aan haar 
betalingsverplichtingen zou kunnen blijven voldoen. Dat laatste is evenwel onvoldoende 
gesteld en ook overigens niet gebleken. Zoals hiervoor is overwogen, blijkt uit het door 
de curator opgestelde rapport dat BV+R tot en met juni 2008 presteerde in lijn met het 
voor de doorstart opgestelde businessplan. Pas in juli 2008 werd duidelijk dat de begro-
te omzetten mede als gevolg van de beëindiging van de relatie met Y niet werden be-
haald. Dat zoals de curator lijkt te impliceren de doorstart gelet op de wijze van financie-
ring hoe dan ook geen kans van slagen zou hebben gehad is verder niet concreet 
onderbouwd. Dat ook X dat zou hebben geweten of vermoed is in het licht van de om-
standigheid dat X ten behoeve van die doorstart uiteindelijk een bedrag van 
€ 650.000,00 aan BV+R heeft verstrekt ook niet zonder meer aannemelijk. Onder deze 
omstandigheden is onvoldoende gebleken dat X, door aan BV+R de lening en het kre-
diet, met de daaraan verbonden zekerheden te verstrekken, onrechtmatig heeft gehan-
deld jegens de overige schuldeisers van BV+R.99 

99 Rb Amsterdam, 23 maart 2011, JOR 2011/279 (De Weijs q.q./X). 
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De rechtbank oordeelt dus dat onder de gegeven omstandigheden niet onrechtmatig is om 
een vennootschap geheel met gesecureerde leningen te financieren.100 Dit wordt kennelijk 
ook niet anders indien de vennootschap reeds begroot had dat het in de eerste periode aan-
loopverliezen zou lopen, welke, indien de vennootschap niet tijdig winstgevend zou worden, 
in de eerste plaats niet door de aandeelhouder maar door externe schuldeisers gedragen 
zouden worden. Hier ziet men een bevestiging van waar Slagter in 1988 al voor waarschuw-
de, namelijk dat de onrechtmatige daad tekortschiet als normenkader voor het reguleren van 
excessen van het financieren met leningen. Hij schrijft: 

“Daarmee wordt m.i. op die schuldeisers een te zware bewijslast gelegd en worden te 
weinig belemmeringen in de weg gelegd aan de moeder om bij de dochter risicodragend 
vermogen te vervangen door risicomijdend vermogen.”101  

Nu stelde de curator zich in de hierboven besproken procedure op het standpunt dat de aan-
deelhouder onrechtmatig had gehandeld, juist ook omdat de aandeelhouder reeds had be-
groot dat de vennootschap enige tijd materieel insolvent zou zijn en deze dip primair gefi-
nancierd zou moeten worden door schuldeisers. Het bezwaar van de curator zag daarbij op 
het afwentelen van risico’s. Een onrechtmatigedaadsvordering voor het faillissementstekort 
is tegen die achtergrond wel enigszins een paardenmiddel. Een zuiverdere oplossing zou zijn 
dat de aandeelhouder zijn zekerheden niet kan inroepen én voor zijn vordering een achter-
gestelde positie zou innemen. Bij het ontbreken van dergelijke regels is het echter toch snel 
een alles of niets discussie, waarbij met een vordering uit hoofde van onrechtmatige daad 
een curator toch ook voor het anker van aansprakelijkheid voor het faillissementstekort zal 
gaan liggen. In een dergelijke situatie zou achterstelling uitkomst bieden. De vordering van 
de curator zou dan aanzienlijk bescheidener zijn en niet meer zien op het faillissementste-
kort, maar enkel op de herkwalificatie van de lening. Zekerheden zouden daarbij dan niet 
afdwingbaar zijn102 en de vordering zou achtergesteld zijn. De verschafte lening zou daar-
mee als kapitaal behandeld worden, zodat de opstartkosten in de eerste plaats voor rekening 
van de aandeelhouders komt.  

Het vonnis van de rechtbank Amsterdam toont m.i. aan dat het onrechtmatigedaadsrecht 
tekortschiet om grenzen te stellen aan opportunistische wijzen van financieren. Barneveld 
leest de jurisprudentie echter anders en meent dat de onrechtmatige daad wel degelijk paal 
en perk zou stellen aan het ab initio onderfinancieren van dochters.103 Het onderhavige plei-

100 De paulianavordering ten aanzien van de verschafte zekerheden werd wel toegewezen. 
101 Slagter, Preadvies 1988, p. 122. 
102 Zie overeenkomstig ten aanzien van het niet afdwingbaar zijn van zekerheden voor aandeelhoudersleningen 
reeds, Slagter, Preadvies 1988, p. 123. 
103 Barneveld schrijft, diss. 2014, p. 542: “Dat de onrechtmatige daad voldoende bescherming biedt tegen de risi-
co’s die inherent zijn aan financiering met aandeelhoudersleningen, kan worden geïllustreerd aan de hand van de 
in par. 3 besproken rechtspraak. Zo was Carrier 1 vanaf haar oprichting steeds verlieslatend geweest. Als ten tijde 
van oprichting redelijkerwijs voorzienbaar was dat het eigen vermogen van de vennootschap onvoldoende zou zijn 
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dooi dient ook zeker niet zo gelezen te worden dat de onrechtmatige daad zich niet kan ont-
wikkelen in deze richting en dat op grond van de onrechtmatige daad zekerheden hun wer-
king verliezen en ook leningen achtergesteld zouden worden indien er sprake is van onderfi-
nanciering ab initio. Hoewel achterstelling m.i. op minder subjectief geladen en ook minder 
zwaar beladen grondslagen dan de onrechtmatige daad de voorkeur zou verdienen, zou via 
de onrechtmatige daad mogelijk een zelfde resultaat zou kunnen worden bereikt. Wel zitten 
er de nodige haken en ogen aan het huidige onrechtmatigedaadsrecht die het tot een minder 
geschikt instrument maken. Met name doet zich het probleem voelen dat ingevolge vaste 
rechtspraak van de Hoge Raad104 de curator enkel kan procederen voor de gezamenlijke 
schuldeisers (en dus niet slechts die schuldeisers wier vordering na een bepaalde datum is 
ontstaan) en de vereiste wetenschap van benadeling van schuldeisers zijdens de aandeel-
houder toch moeilijk te bewijzen zal zijn indien vastgehouden wordt aan een zekere voor-
zienbaarheid van insolventie, omdat de aandeelhouder juist leningen verschaft en aan de 
hand daarvan kan betogen dat hij de insolventie juist probeerde te voorkomen. 

Wat er ook van een discussie omtrent de uiteindelijke grondslag van ingrijpen moge zijn, ligt 
hier een geval voor waar ingrijpen geboden is, zonder dat men meteen een voorstander van 
categorische achterstelling van aandeelhoudersleningen hoeft te zijn. Vooral als er in het 
geheel geen eigen vermogen wordt gestort, zal dit in de praktijk betekenen dat de vennoot-
schap na dag 1 al materieel insolvent is, dit overeenkomstig het handelsadagium 'Necesse 
est facere sumptum, qui quaerit lucrum' (oftewel 'de kost gaat de baat vooruit').  

Een structuur waarbij de winsten naar de aandeelhouder gaan, en deze ook vooraan staat 
indien de onderneming toch niet levensvatbaar blijkt te zijn, staat haaks op de uitgangspun-
ten van ons ondernemingsrecht. Hoewel het Nederlandse recht, anders dan het Duitse recht, 

om de verliezen op te vangen, handelde de aandeelhouder onrechtmatig. Ook als op het moment van oprichting 
een tekort niet voorzienbaar was, is goed denkbaar dat op een later moment voorzienbaar moest zijn geweest dat 
voortzetting van de onderneming uitsluitend mogelijk zou zijn dankzij duurzame financiering door de moederven-
nootschap. Hetzelfde geldt voor de zaken Ambacht en One.Tel. In de One.Tel-casus was Leteno vanaf haar op-
richting verlieslatend geweest, terwijl zij gefinancierd was met 18.000 euro kapitaal en 65 miljoen euro vreemd 
vermogen. Een dergelijk extreme wanverhouding tussen het eigen vermogen en het (door de aandeelhouder ver-
strekte) vreemd vermogen doet ten eerste de vraag rijzen of Leteno niet reeds bij haar oprichting (materieel of 
nominaal) ondergekapitaliseerd was en haar aandeelhouder uit dien hoofde aansprakelijk is jegens de gezamenlij-
ke crediteuren. Als vastgesteld wordt dat Leteno uitsluitend kon (voort)bestaan als zij duurzaam door haar moeder-
vennootschap gefinancierd werd, kan sprake zijn van een met de Comsys-casus vergelijkbare situatie. Het is mijns 
inziens niet zonder betekenis dat de Rechtbank Amsterdam in deze zaak ambtshalve wees op de mogelijke aan-
sprakelijkheid van One.Tel op grond van onrechtmatige daad. Het is goed mogelijk dat de curator door op grond 
van onrechtmatige daad tegen One.Tel te ageren een resultaat had kunnen bereiken dat materieel in hoge mate 
overeen zou komen met (of zelfs verder zou gaan dan) een achterstelling van de vordering van de aandeelhouder. 
One.Tel, en overigens ook Ambacht hadden immers nooit winst gemaakt en failleerden kort nadat hun moederven-
nootschappen waren gefailleerd.” 
104 Zie HR 16 september 2005, RvdW 2005/101 (De Bont/Bannenberg q.q). 
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niet de verplichting kent voor bestuurders om het faillissement aan te vragen bij materiële 
insolventie, kan dit m.i. nog niet betekenen dat het bestuurders en aandeelhouders vrij zou 
staan om bij materiële insolventie gewoon door te gaan, waarbij de wijze van financiering 
verzekert dat de aandeelhouders geen risico lopen en de schuldeisers wel, terwijl het voort-
zetten van de activiteiten wordt mogelijk gemaakt door leningen van deze aandeelhouder. 

Voor achterstelling bestaat voldoende grond indien de aandeelhouder rond de oprichting 
leningen verstrekt terwijl de vennootschap op dat moment materieel insolvent is. Het zelfde 
geldt indien een willekeurige derde de lening niet aan de op te richten vennootschap ver-
schaft zou hebben. Een zeer veilige (aandeelhoudersvriendelijke) ondergrens zou zijn een 
solvabiliteit van 8% als gehanteerd in het Oostenrijkse recht. Aandeelhoudersleningen ver-
schaft rond de oprichting, terwijl de solvabiliteit onder de 8% lag, kunnen dan door de rechter 
achtergesteld worden omdat een willekeurige derde deze nimmer verschaft zou hebben. Een 
economisch reële ondergrens waarbij aangesloten zou worden bij in hoeverre banken op te 
richten vennootschappen krediet verlenen zou echter eerder tussen de 25% en 75% liggen105 
(waarbij nog immer bestuurders en aandeelhouders in de praktijk moeten meetekenen). 
Mochten partijen hiervan willen afwijken, dan zou dat mogelijk moeten zijn. Aandeelhouders 
zouden dan met de schuldeisers van de vennootschap kunnen overeenkomen dat de lening 
van de aandeelhouders gewoon meedelen (concurrentstelling), of zelfs gesecureerd zouden 
zijn. In plaats van te toetsten aan de vraag of een imaginaire derde ook de lening verschaft 
zou hebben, wordt zo verzekerd dat schuldeisers weten welk risico zij lopen. 

5.3. Doorfinancieren: een Van Dooren q.q.-toets voor doorfinancierende aandeel-
houders met een 0% solvabiliteitstoets als ondergrens 

Vooral als het slecht gaat met de vennootschap en externe financiers niet meer bereid zijn 
nieuw krediet te verschaffen, zijn aandeelhouders vaak nog wel bereid een lening te ver-
strekken. Terecht wordt hier niet te snel naar de onrechtmatige daad gegrepen, omdat aan-
deelhouders niet te zeer ontmoedigd moeten worden een reddingspoging te ondernemen. 
Zie AG Timmerman in zijn conclusie bij Coutts:  

105 Banken geven hier zelf geen publiek toegankelijke informatie over. Ik kwam op het volgende overzicht 
(http://jan.home.xs4all.nl/Publicaties/Krediet%20aanvragen.htm): "De Rabobank, ABN Amro en Van Lanschot 
hanteren als richtlijn een minimumsolvabiliteit van 20% voor dienstverlening en detailhandel. Bij industriële onder-
nemingen geldt 30-40% als ondergrens. De Rabobank voegt hieraan toe dat afwijkingen naar boven en beneden 
mogelijk zijn. De verlangde solvabiliteit schommelt in de praktijk tussen 10 en 80%, aldus Molenaar. Bij van Van 
Lanschot geldt een minimumsolvabiliteit die uiteenloopt van 25 (dienstverlening) tot 50% (industrie) als richtlijn. 
ING doet geen uitspraak over de vereiste solvabiliteit." N.B. dit zijn geen door banken gepubliceerde gegevens. 
Wel dient bedacht te worden net opgerichte vennootschappen het aanzienlijk moeilijker hebben of in het geheel 
geen krediet kunnen krijgen. 
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"Bij deze casus is een relevant gezichtspunt dat een moedervennootschap niet al te 
zeer ontmoedigd dient te worden om een reddingsplan voor een slecht draaiende doch-
ter op te zetten."106 

In Coutts was sprake van een aandeelhouder die een reddingsoperatie met leningen finan-
cierde. Toen dit mislukte vorderde de curator op grond van onrechtmatige daad het faillisse-
mentstekort; volledige doorbraak van aansprakelijkheid dus. Zijn vordering strandde bij de 
Hoge Raad. Doorbraak van aansprakelijkheid zou hier eveneens een aanzienlijk zwaardere 
sanctie zijn geweest dan achterstelling van de leningen. 

Ook hier leent het handelen van aandeelhouders zich conceptueel niet goed voor toetsing 
aan de onrechtmatige daad. De aansprakelijkheid van de aandeelhouder op grond van on-
rechtmatige daad vergt in de regel een bepaald subjectief criterium dat schuldeisers bena-
deeld zullen worden. De aandeelhouder zal zich veelal eenvoudig kunnen verweren met de 
stelling dat hij die wetenschap niet had en hier bewijs voor aandragen door te wijzen op de 
door hem verschafte lening.107 Deze lening zou, zo moet worden toegegeven, niet snel ver-
schaft worden indien hij reeds ervan uitging dat de vennootschap zou failleren.  

Toch is hier het risico groot dat de aandeelhouder te lang doorgaat in de hoop dat de aande-
len weer wat waard worden. Hoewel de winsten bij succes bovenal voor de aandeelhouders 
zijn, zijn de verliezen bovenal voor de gezamenlijke108 schuldeisers die de verwachte uitbeta-
ling op hun vordering zullen zien slinken indien een reddingsoperatie wordt ondernomen 
maar deze faalt. De investeringsbeslissing die aan de aandeelhouders voorligt, dient op de-
zelfde wijze beschouwd te worden als uiteengezet in § 4.4 hierboven. Door het financieren 
met aandeelhoudersleningen wordt de aandeelhouder aangespoord nog investeringen te 
doen, veelal ook terwijl het project (de turn around poging) een negatieve verwachte waarde 
heeft. Indien we hier zouden toestaan dat een aandeelhouder middels gesecureerde lenin-
gen een turn around zou mogen financieren, dan zal elke minieme kans van succes (meer 
dan 0,01%), de aandeelhouder aansporen deze poging te ondernemen, ook indien de kans 
zeer gering is en de turn around poging an sich als investeringsbeslissing een aanzienlijk 

106 Zie hiervoor de conclusie van AG Timmerman bij HR 13 november 2008, JOR 2008/297 (Van Dusseldorp 
q.q/Coutts Holding), m. nt. Van Maanen.  
107 Zie voor deze analyse T. de Clerck, De Aan(deel)houder wint, scriptie UvA, 2011, te kennen via da-
re.uva.nl/document/340732 . 
108 Ook hier ziet men dat de onrechtmatige daad onvoldoende in staat is de problematiek adequaat te adresseren. 
Hoewel de gezamenlijke schuldeisers benadeeld zijn, ziet de onrechtmatige daad aansprakelijkheid in de regel op 
aansprakelijkheid jegens nieuwe crediteuren (lees ontstaan na een peildatum). Zie in die zin Barneveld, diss. 2014, 
p. 537; “Aandeelhouders (en overigens ook bestuurders) lopen het risico aansprakelijk te worden gehouden jegens 
de nieuwe crediteuren van de vennootschap als zij de activiteiten voortzetten terwijl een reële overlevingskans 
ontbreekt.” Hoewel er dus benadeling optreedt die middels de onrechtmatige daad veelal niet geadresseerd kan 
worden, concludeert Barneveld (a.w., p. 537) toch dat de huidige Nederlandse normering middels de onrechtmati-
ge daad van aandeelhoudersleningen die zijn verstrekt ten tijde van een crisis een efficiëntere risicoallocatie lijkt te 
bewerkstelligen dan een achterstellingsregeling. 
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negatieve waarde heeft. Dat een investeringsbeslissing in het algemeen geen spel zonder 
nieten dient te worden voor de aandeelhouder indien deze investering mogelijk wordt ge-
maakt door aandeelhoudersleningen, geldt ook voor een riskante reddingspoging. 

Bij reddingsoperaties worden we geconfronteerd met de gekke situatie dat banken die een 
reddingsoperatie financieren beter op hun tellen moeten passen dan aandeelhouders. Dit 
komt doordat banken in de regel tegen zekerheden financieren en de benadeling in geval 
van een opvolgend faillissement duidelijker is dan bij een aandeelhouder die nog ongesecu-
reerde leningen verschaft.109 Schuldeisers worden echter ook benadeeld indien de aandeel-
houder nog doorfinanciert en het reddingsplan mislukt doordat de schuldenlast daarmee 
oploopt.110 Dit geldt ook reeds indien de aandeelhouder middels ongesecureerde leningen 
doorfinanciert. Hoewel de bank in de regel geen duidelijk ander belang heeft bij het verschaf-
fen van additioneel krediet dan terugbetaling en rente,111 eist de Hoge Raad dat de bank 
haar reddingskrediet baseert op een reorganisatieplan dat redelijkerwijs geacht kan worden 
het faillissement te voorkomen.112 Aandeelhouders hebben daarentegen wel duidelijk nog 
een ander belang indien zij doorfinancieren met leningen. Hun afweging zal niet zozeer in-
gegeven zijn door de vraag of zij de lening wel of niet terugkrijgen, maar wat de kansen zijn 
dat hun aandelen weer wat waard worden. Vanwege deze mixed incentives van de aandeel-
houders bestaat het gevaar dat aandeelhouders te lang doorgaan. Daarom zou een verge-
lijkbare eis aan aandeelhouders als aan banken gesteld moeten worden die leningen ver-
schaffen aan vennootschappen in moeilijkheden, ook indien het ‘slechts’ ongesecureerde 
leningen betreft. Dus, waar we banken verplichten tot onderzoek, zou toch op z’n minst het 
zelfde moeten gelden voor aandeelhouders. Aandeelhouders zouden moeten kunnen aanto-
nen dat er een reëel en gedocumenteerd plan lag dat redelijkerwijs geacht kon worden het 
faillissement te voorkomen. Indien zij hier niet aan kunnen voldoen, dan is het terecht dat ze 
worden achtergesteld. Net zoals banken de pauliana op hun weg vinden als zij zich schuldig 
maken aan coma-bankieren,113 dienen er grenzen gesteld te worden aan de vrijheid van 

109 Zie voor de toets van benadeling, HR 5 juli 2005, NJ 2005/457 (Van Dooren q.q./ABN Amro II). 
110 De benadeling is wel anders in karakter. Bij het financieren middels zekerheden wordt de benadeling gevonden 
in de omstandigheid dat de achterblijvende schuldeisers geconfronteerd worden met preferente schuldeisers. Bij 
het doorfinancieren worden de achterblijvende schuldeisers geconfronteerd met een toename van het passief door 
in de regel aanzienlijke aandeelhoudersvorderingen. 
111 Dit wordt uiteraard anders indien de bank het nieuwe krediet verschaft teneinde ook oud ongedekt krediet onder 
zekerheden te brengen. Zie hierover R.J. de Weijs, E.J.R. Verwey, C. Bärenz en R.M.A. Connell, 'Financing in 
distress against security from an English, German and Dutch perspective: a walk in the park or in a mine field?' 
International Insolvency Law Review 2012/1, p. 21 - 44. 
112 Zie HR 22 december 2009, Van Dooren q.q./ABN Amro III. De exacte eisen waar een reddingsplan aan zal 
moeten voldoen, zijn niet eenvoudig uit de jurisprudentie van de Hoge Raad af te leiden. Zie voor een analyse De 
Weijs, diss. 2010, p. 269-274. 
113 Zie C.C. Dam, ‘Aansprakelijkheid voor falend toezicht in tijden van financiële cholera – over coma-bankieren, 
vuvuzela-juristerij en De Nederlandsche Bank’, NTBR 2010/7. Zie over de grenzen aan het doorfinancieren door 
banken verder J. Jol, ‘Bona Fide reddingsoperatie of Coma Bankieren’, presentatie juni 2011, Legal Houdini, be-
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aandeelhouders om maar te blijven doorfinancieren. Barneveld ziet ook ruimte voor be-
scherming van crediteuren middels de pauliana tegen aandeelhouders die te lang doorfinan-
cieren, maar ziet hiervoor kennelijk alleen ruimte voor zover het gesecureerde aandeelhou-
dersleningen betreft.114 Echter, ook reeds bij het te lang doorfinancieren middels 
ongesecureerde leningen vindt benadeling van schuldeisers plaats. Het ligt dan ook in de 
rede dat gelijk de bank bij het financieren van ongefundeerde reddingspogingen een stapje 
terug dient te doen, de aandeelhouder dit zelfde stapje terug dient te doen. Waar de bank op 
grond van de Van Dooren q.q./ABN AMRO-jurisprudentie degradeert van gesecureerde 
schuldeiser naar concurrente schuldeiser, zou de aandeelhouder op grond van een verge-
lijkbaar criterium het stapje terug moeten doen van concurrent naar achtergesteld. Hier wordt 
dus voorgestaan dat reeds indien een aandeelhouder middels ongesecureerde aandeelhou-
dersleningen doorfinanciert terwijl er geen overwegend kansrijk reddingsplan ligt, deze ach-
tergesteld dienen te worden. Een Van Dooren q.q./ABN Amro III-regel zou m.i. moeten wor-
den uitgebreid met de regel dat leningen verschaft in het kader van een reddingsoperatie op 
een moment dat de vennootschap reeds materieel insolvent is (een negatief eigen vermogen 
heeft), in beginsel ook achtergesteld zijn. 

Voor zekerheden geldt m.i. dat hier in het geheel geen ruimte voor zou moeten zijn in de 
context van reddingspogingen middels aandeelhoudersleningen, omdat anders de aandeel-
houders de risico’s geheel kunnen externaliseren. Zie in die zin ook Skeel en Kraus-Vilmar:  

“More serious and pervasive is the risk that the secured shareholder loan will prolong 
the travails of a troubled company at the expense of its creditors. Lending on a collat-
eralized basis enables a shareholder to have her cake and eat it too: to keep the hope 
of a turnaround alive, while using a security interest to limit her exposure under the new 
loan. The risk that this will simply delay the failure of an unviable company, and that 
value will be destroyed in the interim, is so high, in our view, that it calls for a per se re-
sponse: courts should automatically disallow the shareholder’s security interest and 
treat the loan as a general, unsecured claim.”115 

Tegen een de facto ban op zekerheden voor reddingsleningen van aandeelhouders wordt 
wel aangevoerd dat het zo’n vaart niet zal lopen en dat een aandeelhouder in de regel er 
maar moeilijk in zal slagen zijn gehele risico uit te sluiten. Zie in die zin Barneveld (mede in 
reactie op het citaat van Skeel en Krause-Vilmar):  

schikbaar via: 
http://www.legalhoudini.nl/images/upload/Onderzoeksplicht%20en%20kredietverstrekkende%20banken.pdf.  
114 Zie Barneveld, diss. 2014, p. 539 in de paragraaf over doorfinancieren middels gesecureerde leningen. In de 
paragraaf over het doorfinancieren middels ongesecureerde leningen noemt hij als relevante grens enkel de on-
rechtmatige daad (zie p. 535-538). 
115 Zie D.A. Skeel en G. Krause-Vilmar, ‘Recharacterization and the Nonhindrance of Creditors’, EBOR 2006/7, p. 
273 ook opgenomen in Barneveld, diss. 2014, p. 538. 
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“Hier kan worden tegen ingebracht dat in de praktijk de aandeelhouder het negatieve ri-
sico dat verbonden is aan de additionele financiering meestal niet volledig zal kunnen 
elimineren. Ten eerste zal een vennootschap in financiële problemen doorgaans slechts 
in geringe mate over niet met (eerder verstrekte) zekerheden belaste activa beschikken. 
Daarnaast daalt de waarde van de activa aanzienlijk als de vennootschap failleert, nu 
de liquidatiewaarde immers lager ligt dan de going concern waarde. Het valt daarom te 
betwijfelen of in de praktijk aandeelhouders door zekerheden gedekte financiering zul-
len verstrekken als een redelijke kans op succes ontbreekt.”116 

Barneveld analyseert hier de wenselijkheid van het al dan niet toestaan van zekerheden voor 
reddingsleningen van aandeelhouders, door bovenal in te gaan op de situatie dat de aan-
deelhouder geen zekerheden heeft of deze de lening niet geheel dekken. Leidend bij een 
analyse van de problematiek van gesecureerde aandeelhoudersleningen zal toch moeten 
zijn de situatie voor zover de aandeelhouder wel zekerheden heeft. Voor zover de aandeel-
houder zekerheden heeft en deze waarde vertegenwoordigen, wordt het risico van voortzet-
ten geëxternaliseerd. Het gevaar dat de aandeelhouder dan de kansen van succes te roos-
kleurig inschat is dermate groot, dat zekerheden reeds om die reden niet afdwingbaar 
zouden moeten zijn.117   

Steun voor een benadering dat van aandeelhouders in geval van crisis iets anders verwacht 
mag worden dan dat zij het moment aangrijpen om alle risico’s te externaliseren, vindt men 
in art. 2:108a BW, waarin (voor de NV) het volgende is opgenomen: “Binnen drie maanden 
nadat het voor het bestuur aannemelijk is dat het eigen vermogen van de naamloze vennoot-
schap is gedaald tot een bedrag gelijk aan of lager dan de helft van het gestorte en opge-
vraagde deel van het kapitaal, wordt een algemene vergadering gehouden ter bespreking 
van zo nodig te nemen maatregelen.” Gezien het karakter van de regel van art. 108a BW als 
onderdeel van kapitaalbescherming, dient geoordeeld te worden dat het doorfinancieren met 
gesecureerde leningen, waarbij het ondernemingsrisico geheel geëxternaliseerd wordt, niet 
als een ‘nodig te nemen maatregel’ kwalificeert.118 

Ook hier zou telkens een gepaste sanctie zijn; 'achterstelling, tenzij..'. Achterstelling, tenzij 
schuldeisers uitdrukkelijk te kennen hebben gegeven in te stemmen met het doorfinancieren 

116 Barneveld, diss. 2014, p. 539. 
117 Ook hier spelen naast het argument van het tegengaan van onwenselijk risicovol investeringsgedrag (zie par. 
4.4 hierboven) de andere argumenten voor achterstelling genoemd in par. 4. 
118 Asser/Maijer/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-III, nr. 150 schrijven dat aan de praktische betekenis van de bepa-
ling getwijfeld wordt en dat het bestuur in de regel in een dergelijke situatie het initiatief nemen tot zo nodig te 
treffen maatregelen, welke bijvoorbeeld kunnen bestaan in een voorstel tot kapitaalvermindering. Hoewel de regel 
zelf niet zal leiden tot meer eigen vermogen (kapitaal), heeft de regel wel degelijk betekenis in de zin dat deze 
duidelijk maakt wat de aandeelhouder niet behoort te doen: het tegelijkertijd doorgaan op de ingeslagen weg en 
het risico verder externaliseren. Een dergelijke koers verhoudt zich niet met het karakter van de bepaling als on-
derdeel van kapitaalbescherming. 
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door aandeelhouders waarbij deze als gewone of zelfs gesecureerde schuldeisers nog nieuw 
krediet verschaffen. Achterstelling is dan dus regelend recht, en concurrentstelling dient 
overeengekomen te worden. Schuldeisers hoeven dan niet meer te hopen dat aandeelhou-
ders niet met een roze bril blijven doorfinancieren. 

6. Conclusie 

Insolventierecht is in de eerste plaats schuldeisersrecht. In Nederland hebben we weinig 
aandacht besteed aan de aandeelhouders in faillissement, omdat we ten onrechte menen dat 
aandeelhouders uitgespeeld zijn in insolventie. Indien een aandeelhouder ook schuldeiser is, 
besteedt het Nederlandse insolventierecht weinig aandacht aan het gegeven dat deze 
schuldeiser voor faillissement ook de aandeelhouder was. In veel andere jurisdicties is dit 
anders, waar het zijn van aandeelhouder ook de positie van aandeelhouders als schuldeisers 
in faillissement inkleurt. 

Verscheidene argumenten voor een regime van achterstelling zijn genoemd. M.i. rechtvaar-
digen deze argumenten een algehele achterstelling van aandeelhouders naar Duits voor-
beeld. Een dergelijke algemene regel zou bij voorkeur door de wetgever tot stand gebracht 
moeten worden. Nu hebben zowel het Duitse recht als het Amerikaanse recht decennia lan-
ge ontwikkelingen doorgemaakt, alvorens de huidige regels omtrent achterstelling in de wet 
zijn neergelegd. De eerste stap werd daarbij telkens gezet door de rechter. Hier ten lande 
zou dan ook de rechter het voortouw kunnen nemen, hierin gesteund door de opmerkingen 
van de commissie Kortmann over de rechterlijke vrijheid ten aanzien van achterstelling, de 
beslissing van de Hoge Raad in HR Ontvanger/Hamm q.q. en de fiscale jurisprudentie. Zij 
zouden dan zijn voorgegaan door niet alleen de Rechtbank Amsterdam en de Rechtbank 
Breda, maar ook door Amerikaanse en Duitse rechters die zich met dezelfde vragen en di-
lemma's geconfronteerd zagen. 

Uitgangspunt voor de Nederlandse rechter zal zijn dat het Nederlandse BW ten aanzien van 
de BV geen minimum-kapitaal meer vergt en aandeelhouders niet gehouden kunnen worden 
in de vennootschap te investeren. De wet zwijgt echter over regels die gelden indien aan-
deelhouders, hoewel zij niet gehouden zijn te investeren, dat wel doen, maar dan in de vorm 
van leningen. Bij gebreke van stappen van de wetgever, zal het dan ook aan de rechter zijn 
om hier in ieder geval een antwoord te formuleren op de meest in het oog springende exces-
sen van het financieren met risicomijdend vermogen. 

Een van de voornaamste excessen die zich kunnen voordoen is dat de aandeelhouders de 
vennootschap bij oprichting zoveel mogelijk financieren met gesecureerde leningen. Een 
aandeelhoudersvriendelijke ondergrens zou zijn een solvabiliteit van 8% als gehanteerd in 
het Oostenrijkse recht. Aandeelhoudersleningen verschaft rond de oprichting, terwijl de sol-
vabiliteit onder de 8% lag, kunnen dan door de rechter achtergesteld worden omdat een wil-
lekeurige derde deze nimmer verschaft zou hebben. De grens zou in ieder geval getrokken 
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moeten worden daar waar de vennootschap reeds materieel insolvent was. Mochten partijen 
hier van willen afwijken, dan zou dat contractueel mogelijk moeten zijn waarbij partijen dan 
concurrentstelling overeenkomen.  

Een tweede exces is het afwentelen van risico's bij het doorfinancieren. Aan aandeelhouders 
die doorfinancieren middels leningen zou een vergelijkbare eis gesteld moeten worden als 
aan banken die tegen zekerheden financieren in het kader van een reddingsoperatie, name-
lijk dat er een reddingsplan ligt dat redelijkerwijs geacht kan worden het faillissement te 
voorkomen. Indien de onderneming reeds materieel insolvent is, zou echter sowieso tot ach-
terstelling kunnen worden overgegaan. Zekerheden verschaft voor reddingsleningen van 
aandeelhouders zouden daarbij in het geheel niet afdwingbaar moeten zijn.119 Dit alles zou 
weer van regelend recht zijn, waarbij het partijen vrij zou staan andersluidende afspraken te 
maken. 

Een rechter zou de achterstelling in beide situaties (ab initio en reddingsoperaties) kunnen 
baseren op de redelijkheid en billijkheid, net als de Hoge Raad dat deed in HR Ontvan-
ger/Hamm q.q. of zo men wil op de derogerende werking van de redelijkheid en de billijkheid. 
Een andere mogelijkheid is alles binnen de onrechtmatige daad op te lossen. Hier zijn geen 
principiële bezwaren tegen, maar dat zou m.i. wel betekenen dat het onrechtmatigedaads-
recht wordt opgerekt en er een nieuwe categorie binnen de onrechtmatige daadsaansprake-
lijkheid van aandeelhouders zou ontstaan. Ook zou zeer strak de hand gehouden moeten 
worden aan de verhouding tussen de normschending, de schade en het causaal verband en 
de uiteindelijke veroordeling. De normschending is dan gelegen in het onbehoorlijk afwente-
len van risico's. De schade die daarvan het gevolg is zal in beginsel beperkt zijn tot de scha-
de die crediteuren lijden doordat de gedane investering de vorm heeft gehad van een lening 
in plaats van eigen vermogen. De sanctie zou hier dan ook beperkt moeten zijn tot de ach-
terstelling en het niet afdwingbaar zijn van verschafte zekerheden.  

Het risico van het plaatsen van de onderhavige problematiek in de sleutel van het onrecht-
matigedaadsrecht is dat we doorschieten. Een onrechtmatige daad van aandeelhouders 
wordt traditioneel gezien als een doorbraak van de beperkte aansprakelijkheid waarbij aan-
deelhouders aansprakelijk worden voor schulden van de vennootschap, mogelijk zelfs voor 
het faillissementstekort (zie bijvoorbeeld de wijze waarop de procedure in Coutts was inge-
stoken). Dit is echter niet de vraag die voorligt bij achterstelling. Het ontwikkelen van een 

119 Gezamenlijk zouden de regels met zich brengen dat leningen verschaft op een moment dat de vennootschap 
materieel insolvent is, achtergesteld zijn. Dit lijkt me een terechte flankerende maatregel naast art. 2:216 BW nu 
het minimum kapitaal is afgeschaft. Indien het een aandeelhouder niet meer vrij staat dividend uit te keren, zou hij 
ook niet meer vermogen aan de vennootschap moeten kunnen onttrekken door betalingen te verkrijgen op leningen 
verschaft op een moment dat de vennootschap een negatief eigen vermogen heeft. Zie voor een voorstel voor een 
terugbetalingstoets overeenkomstig art. 2:216 BW voor aandeelhoudersleningen Franken en Louwerier (supra), 
2012. 
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leerstuk van achterstelling op een andere dogmatische grondslag beschermt dan ook aan-
deelhouders tegen een uitdijend aansprakelijkheidsregime. Uiteindelijk dienen namelijk niet 
alleen schuldeisers tegen aandeelhouders beschermd te worden, maar ook aandeelhouders 
tegen schuldeisers en curatoren. 
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Appendix A: Verandering van verwachte waarde van de investering afhankelijk van de 
gekozen vorm  

Hier wordt uitgewerkt hoe de waarde van een investering door een aandeelhouder verandert 
naar gelang deze zijn investering doet in de vorm van kapitaal of een lening. 

Neem als uitgangspunt een eenvoudig gefinancierde onderneming met een totaal vermogen 
van € 100. Hiervan is 75% vreemd vermogen, voor de eenvoud 3 leningen van € 25. De ren-
te op het vreemd vermogen bedraagt 8% per jaar, hetgeen neerkomt op een rentelast van 
€ 6 per jaar.  

De aandeelhouder kan de resterende € 25 verschaffen in de vorm van: 

i) eigen vermogen (scenario 1)  

ii) ongesecureerde leningen (scenario 2)  

iii) gesecureerde leningen (scenario 3) 

Om de impact van het investeren met kapitaal tegenover het investeren met leningen te be-
palen, wordt steeds enkel de wijze van financiering gewijzigd en wordt de kans dat de ven-
nootschap failleert constant gehouden, en wel op een bescheiden 2%. 

Bij een gegeven kans op een faillissement, kan nu bezien worden hoe de waarde van de 
investering van een aandeelhouder toeneemt, afhankelijk van de wijze van financieren.  

Daarvoor wordt voor de eenvoud ervan uitgegaan dat zich twee scenario’s kunnen voordoen.  

-Ofwel de vennootschap haalt een positief resultaat, voor rentebetaling, van € 10, 
waarmee de winst voor de aandeelhouder € 4 zou zijn. 

-Ofwel de vennootschap failleert, waarbij de waarde van de beschikbare activa € 37,50 
bedraagt.  

Om te beoordelen wat de waarde van deze investering is voor de schuldeisers, moet tegen 
elkaar afgezet worden hoeveel de schuldeisers krijgen bij een upside scenario en hoeveel zij 
krijgen in geval van een downside scenario.  

Bij succes krijgen de schuldeisers bovenop hun oorspronkelijke vordering, een rendement 
van 8%. In geval van succes krijgen de schuldeisers daarmee € 2 plus hun oorspronkelijke 
inleg € 25 = € 27. Bij verlies krijgen de schuldeisers van hun oorspronkelijke vordering 
slechts maximaal de helft terug, te weten € 12,50 en indien de aandeelhouder zich als 
schuldeiser opstelt minder. 

Om de waarde van de investering door de schuldeisers te kunnen bepalen, kunnen deze 
bedragen uiteraard niet eenvoudig weg naast elkaar gezet worden. Rekening dient gehouden 
te worden met de kans dat de onderneming een succes is en de kans dat deze zal failleren. 
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Dit leidt tot het volgende verwachte rendement van schuldeisers en aandeelhouders onder 
verschillende scenario’s. 

Scenario 1: Financieren met eigen vermogen 

In scenario 1 financiert de aandeelhouder met eigen vermogen. In geval van faillissement 
krijgt deze niets. In geval van succes, krijgt de aandeelhouder € 25 + € 4 = € 29. 

In geval van succes krijgen de schuldeisers hun oorspronkelijke inleg plus rente is € 25 + € 2 
= € 27. Bij verlies verdelen de schuldeisers bij een totale schuldenlast van € 75, de aanwezi-
ge € 37,5. Hiermee krijgen de schuldeisers ieder dus 50% op hun vordering uitbetaald. Zij 
ontvangen dus € 12,50. 

Hiermee is het verwachte rendement voor schuldeisers en aandeelhouders als volgt: 

Schuldeisers: Uitgaande van een kans van 98% dat de schuldeisers € 27 (inleg plus 
rente) krijgen en 2% kans dat de vennootschap failleert en de schuldeisers slechts 
€ 12,5 (uitkering van 50% bij faillissement) krijgen, is de verwachte opbrengst voor 
schuldeisers € 26,71.120 Dit is een verwacht rendement van 6,84%. 

Aandeelhouder: De aandeelhouder heeft € 25 geïnvesteerd, en krijgt bij succes een 
rendement per jaar van € 4. Uitgaande van een kans van 98% dat de aandeelhouder 
€ 4 krijgt boven zijn oorspronkelijke inleg, en 2% kans dat de aandeelhouder niets krijgt, 
dan is de verwachte waarde van de investering € 28,42.121 Dit is een verwacht rende-
ment van 13,68%. 

Scenario 2: financiering met een ongesecureerde aandeelhouderslening 

Indien ceteris paribus de aandeelhouder de hierboven omschreven investering omzet in een 
lening van € 25,122 dan daalt het verwachte rendement van de schuldeisers en stijgt het ver-
wachte rendement van de aandeelhouder.  

Ceteris paribus betekent hier dat het totale vermogen nog immer € 100 is, de rente over de 
drie leningen van € 25 van de drie externe crediteuren nog immer 8% is en dat de kans op 
een faillissement nog steeds 2% is. Verder is in faillissement wederom € 37,50 beschikbaar 
voor verdeling onder de schuldeisers. 

120 Dit bedrag wordt berekend door de kans van succes te vermenigvuldigen met de opbrengst bij succes, te ver-
meerderen met de kans op mislukking en de verwachte opbrengst bij mislukken, en dit alles te delen door 100. In 
het onderhavige geval leidt dit tot ((98x27)+(2x12,5)) gedeeld door 100 = € 26,71. 
121 Dit wordt wederom berekend door de kans van succes te vermenigvuldigen met de opbrengst bij succes, te 
vermeerderen met de kans op mislukking en de verwachte opbrengst bij mislukken, en dit alles te delen door 100. 
In het onderhavige geval leidt dit voor de aandeelhouder tot ((98x29)+(2x0)) gedeeld door 100 = € 28,42. 
122 Dit kan de aandeelhouder doen door een bedrag van € 25 uit te keren als dividend en dit vervolgens terug te 
lenen aan de vennootschap. 
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Er wordt verder vanuit gegaan dat over de lening van de aandeelhouder van € 25 ook 8% 
rente verschuldigd is. De aandeelhouder heeft daarbij € 0,01 als kapitaal gestort. Doordat de 
aandeelhouder zijn investering in de vorm van een lening heeft verricht, deelt deze mee in 
geval van faillissement. Waar onder het scenario 1, de beschikbare activa van € 37,50 ver-
deeld werden onder drie schuldeisers met een totale vordering van € 75, dient het beschik-
bare actief thans verdeeld te worden over € 100. In geval van faillissement, krijgen de 
schuldeisers dan ook niet € 12,50 op hun vordering van € 25, maar slechts € 9,375. Doordat 
de aandeelhouder meedeelt als concurrent schuldeiser, daalt in faillissement het uitkerings-
percentatge van 50% naar 37,5%. 

Nu kan bezien worden hoe deze wijziging, uitwerkt op de verwachte waarde van de investe-
ring bezien vanuit de schuldeisers en de aandeelhouder.  

Schuldeisers: Uitgaande van een kans van 98% dat de externe schuldeisers € 27 krij-
gen en 2% kans dat ze € 9,375 krijgen, is de verwachte opbrengst voor schuldeisers 
€ 26,64.123 Dit is gelijk aan een verwacht rendement van 6,59%. 

Aandeelhouder: Uitgaande van een kans van 98% dat de aandeelhouder € 4 krijgt bo-
ven zijn oorspronkelijke inleg, en 2% kans dat de aandeelhouder € 9,375 krijgt, dan is 
de verwachte opbrengst € 28,6075.124 Dit is gelijk aan een verwacht rendement van 
14.43%. 

Te zien valt dat het verwachte rendement van de schuldeisers daalt en dat van de aandeel-
houder stijgt, indien de aandeelhouder zijn investering in de vorm van kapitaal omzet naar de 
vorm van een lening. 

Scenario 3: financieren met gesecureerde leningen 

Indien we ceteris paribus de investering van de aandeelhouder omzetten naar een gesecu-
reerde lening, dan daalt het verwachte rendement van de externe schuldeisers nog verder en 
stijgt dat van de aandeelhouder.  

Ceteris paribus betekent hier dat het totale vermogen nog immer € 100 is, de rente over de 
drie leningen van € 25 van de drie externe crediteuren nog immer 8% is en dat de kans op 
een faillissement nog steeds 2% is. Verder is in faillissement wederom € 37,50 beschikbaar 
voor verdeling onder de schuldeisers. 

Er wordt er verder vanuit gegaan dat de lening van de aandeelhouder van € 25 ook 8% rente 
krijgt. De aandeelhouder heeft daarbij € 0,01 gestort en geplaatst kapitaal. Doordat de aan-
deelhouder zijn investering in de vorm van een gesecureerde lening heeft verricht, gaat de 
aandeelhouder voor bij de verdeling van de activa. In geval van faillissement, krijgen de 

123 De berekening is als volgt; ((98x27)+(2x9,375)) gedeeld door 100 = € 26,64. 
124 De berekening is als volgt: ((98x29)+(2x9,375)) gedeeld door 100 = € 28,6075 
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schuldeisers dan ook niet € 12,50 op hun vordering van € 25, maar slechts € 4,17.125 Door-
dat de aandeelhouder meedeelt als gesecureerd, daalt in faillissement het uitkeringspercen-
tage van 50% naar 16,7%. 

Schuldeisers: Uitgaande van een kans van 98% dat de externe schuldeisers € 27 krij-
gen en 2% kans dat ze € 4,17 ontvangen, is de verwachte opbrengst voor schuldeisers 
€ 26,54126 gelijk aan een verwacht rendement van 6,17%. 

Aandeelhouder: Uitgaande van een kans van 98% dat de aandeelhouder € 4 krijgt, en 
2% kans dat de aandeelhouder € 25 krijgt, dan is de verwachte opbrengst € 28,92.127 
Dit komt neer op een verwacht rendement van 15,68%. 

De fluctuaties in het voorbeeld zijn nog gering, met name omdat de gegeven kans van het 
faillissement vrij laag is en de omvang van de aandeelhouderslening op het totaal ook nog 
redelijk beperkt in omvang is. 
  

125 In scenario 3 is nog immer € 37,50 beschikbaar voor de concurrente schuldeisers. De aandeelhouder gaat 
echter voor met zijn vordering van € 25, Voor de concurrente externe schuldeisers blijft er dan dus € 12,50 over, 
hetgeen zij dienen te delen over € 75, hetgeen leidt tot een uitkeringspercentage van 16,7%, hetgeen neerkomt op 
een uitkering op een vordering van € 25 van € 4,17. 
126 De berekening is als volgt: (((98x27)+(2x4.166)) gedeeld door 100 = € 26,54. 
127 De berekening is als volgt: ((98x29)+(2x25) gedeeld door 100 = € 28,92. 
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Appendix B: Analyse verschuiving omslagpunt investeringsopbrengst naar gelang 
wijze van financiering 

 

Om te analyseren hoe een verandering in de wijze van financiering de risk appetite van aan-
deelhouders beïnvloedt, wordt bezien bij welke slagingskansen van een project de investe-
ring door een aandeelhouder nog een positieve verwachte opbrengst kent.  

De analyse beperkt zich tot de verwachte opbrengst van een investering en de vraag of deze 
groter of kleiner is dan de gevergde investering. Hiermee is nog niet gezegd dat een onder-
nemer de investering ook zou doen. Daartoe zou het verwachte rendement moeten worden 
bepaald,128 en zou dit afgezet moeten worden tegen het verwachte rendement op mogelijk 
andere investeringen. 

Verder wordt alles geacht zich binnen een jaar af te spelen, zodat er geen rekening hoeft te 
houden met contante waarde van toekomstige inkomsten. 

De onderhavige analyse verschilt van die in Appendix A. In Appendix A werd gekeken wat de 
verwachte waarde van een investering was, naar gelang de vorm van een gegeven investe-
ring gewijzigd werd, telkens bij een gegeven kans op succes en mislukken. De onderhavige 
analyse beziet ook wat de verwachte waarde van een investering is, maar varieert daarbij 
telkens de kansen op succes en stelt daarbij de vraag vanaf welke kans op succes een in-
vestering een verwachte positieve waarde heeft. 

 
  

128 Dit zou bepaald moeten worden overeenkomstig de formule; verwacht rendement = (verwachte investeringsop-
brengst/investering) x 100%.  
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Scenario 1: geheel zelfstandig gefinancierd 

Een investeerder dient zich te buigen over project Alpha met de vraag of hij hierin wil inves-
teren. Het project vergt een investering van € 100. Indien het project slaagt is de opbrengst 
€ 150. Indien het project faalt, is de opbrengst na een jaar nog maar € 60. 

Het project zelf kent zijn eigen interne dynamiek, waarbij van het project zelf kan worden 
bepaald of het een verwachte investeringsopbrengst heeft of een verwachte negatieve inves-
teringsopbrengst.  

 

Scenario 1 

Kans op suc-
ces 

Upside Downside 

 

Totaal Verwachte opbrengst 
bij gegeven kans op 
succes 

 

10 1500 5400 6900 69 

20 3000 4800 7800 78 

30 4500 4200 8700 87 

40 6000 3600 9600 96 

44,44 6666 3334 1000 100 

50 7500 3000 10500 105 

60 9000 2400 11400 114 

70 10500 1800 12300 123 

80 12000 1200 13200 132 

90 13500 600 14100 141 

100 15000 0 15000 150 

Het totale project Alpha kent hiermee een break even point bij 44,4% kans op succes. Bij 
44,4% kans op succes, is de verwachte investeringopbrengst gelijk aan de benodigde inves-
tering. Indien het project een hogere succes kans van slagen heeft, heeft het project dan ook 
een positieve verwachte investeringsopbrengst. Bij minder dan 44,4% heeft het een negatie-
ve verwachte investeringsopbrengst. 
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Scenario 2: gefinancierd met 25% eigen vermogen 

In scenario 2 vergt het project nog immer een investering van € 100. Indien het project slaagt 
is de opbrengst nog steeds € 150. Indien het project faalt, is de opbrengst na een jaar we-
derom nog maar € 60. Voor project Alpha wordt in scenario 2, Alpha B.V. opgericht. Alpha 
B.V. heeft een eigen vermogen van € 25 en vreemd vermogen € 75, geleend voor 8% per 
jaar.  

Bij succes krijgen de schuldeisers dan (€ 25 plus € 2129=) € 27. Bij verlies krijgen de 
schuldeisers 80% op hun vordering, dus ieder € 20. De aandeelhouder krijgt op zijn inleg 
alles wat over is na betaling van de schuldeisers. Bij succes krijgt de aandeelhouder € 50 
minus de rentelasten van € 8, is € 42 en zijn oorspronkelijke inleg van € 25 is totaal € 67. Bij 
verlies krijgt de aandeelhouder niets. Dit leidt tot de volgende analyse van de verwachte 
waarde. 

 

Scenario 2 

Kans op succes 

Upside 

WA/WS130  

Downside 

WA/WS 

Cumulatief 
WA/WS upside 
en downside 

Verwachte op-
brengst aan-
deelhouder en 
schuldeiser 

10 670/270 0/1800 670/2070 6,7/20,7 

20 1340/540 0/1600 1340/2140 13,4/21,4 

30 2010/810 0/1400 2010/2210 20,1/22,1 

37,3 2500/1007 0/1254 2500/2261 25/22,6 

40 2680/1080 0/1200 2680/2280 26,8/22,8 

50 3350/1350 0/1000 3350/2350 33,5/23,5 

60 4020/1620 0/800 4020/2420 40,2/24,2 

70 4690/1890 0/600 4690/2490 46,9/24,9 

71,43 4786/1928,6 0/571,4 4786/2500 47,9/25 

80 5360/2160 0/400 5360/2560 53,6/25,6 

90 6030/2430 0/200 6030/2630 60,3/26,3 

100 6700/2700 0/0 6700/2700 67/27 

129 De € 2 wordt gevormd door de 8% rente over 25. 
130 WA staat daarbij voor de Waarde Aandeelhouders en WS voor Waarde Schuldeisers. 
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Hier valt te zien dat reeds bij een kans op succes van 37,3% het break even punt voor de 
aandeelhouder ligt. Voor schuldeisers ligt dit pas bij 71.43%. 

Scenario 3: gefinancierd met 25% aandeelhoudersleningen 

In scenario 3 vergt het project nog immer een investering van € 100. Indien het project slaagt 
is de opbrengst nog steeds € 150. Indien het project faalt, is de opbrengst na een jaar we-
derom nog maar € 60. Voor project Alpha wordt thans Alpha 3 B.V. opgericht. Alpha 3 B.V. 
heeft een eigen vermogen een eigen vermogen € 0,01 en extern vreemd vermogen van € 75, 
geleend voor 8% per jaar. Tevens heeft de aandeelhouder ongesecureerd € 25 geleend, 
tegen 8% per jaar. 

Bij succes krijgen de schuldeisers dan (€ 25 plus € 2 =) € 27. Bij verlies krijgen de schuldei-
sers nu maar 60% op hun vordering, dus ieder € 15. Bij verlies krijgt de aandeelhouder ook 
€ 15 (60%) op zijn vordering van € 25 en bij succes krijgt de aandeelhouder € 50 minus de 
externe rentelasten van € 8, is € 42 en zijn oorspronkelijke inleg van € 25 is totaal € 67. Dit 
leidt tot de volgende analyse van de verwachte waarde van de investering. 

 

Scenario 3 

Kans op suc-
ces 

Upside 

WA/WS 

Downside 

WA/WS 

Cumulatief  

WA/WS 

Verwachte opbrengst 
aandeelhouder/schuld-
eiser. 

10 670/270 1350/1350 2020/1620 20,2/16,2 

19,23 1288,4/519,21 1211,5/1211,5 2500/1730 25/17,3 

20 1340/540 1200/1200 2540/1740 25,4/17,4 

30 2010/810 1050/1050 3060/1860 30,6/18,6 

40 2680/1080 900/900 3580/1980 35,8/19,8 

50 3350/1350 750/750 4100/2100 41/21 

60 4020/1620 600/600 4620/2220 46,2/22,2 

70 4690/1890 450/450 5140/2340 51,4/23,4 

80 5360/2160 300/300 5660/2460 56,6/24,6 

83,33 5583,3/2250 250/250 5833,3/2500 58,3/25 

90 6030/2430 150/150 6180/2580 61,8/25,8 

100/0 6700/2700 0/0 6700/2700 67/27 
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Hier valt te zien dat reeds bij een kans op succes van 19,23% het break even point voor de 
aandeelhouder ligt. Voor schuldeisers ligt dit pas bij 83,3%. 
 
Scenario 4: gefinancierd met 25% gesecureerde aandeelhoudersleningen 

In scenario 4 vergt het project nog immer een investering van € 100. Indien het project slaagt 
is de opbrengst nog steeds € 150. Indien het project faalt, is de opbrengst na een jaar we-
derom nog maar € 60. Voor project Alpha wordt Alpha 4 B.V. opgericht. Alpha 4 B.V. heeft 
een eigen vermogen van 0.01 en een extern vreemd vermogen van € 75, geleend voor 8% 
per jaar. De aandeelhouder heeft een lening verstrekt van € 25 en daarvoor zekerheden be-
dongen. 

Bij succes krijgen de schuldeisers dan (€ 25 plus € 2 =) € 27. Bij verlies krijgen de schuldei-
sers nu nog maar 46,7% op hun vordering, dus ieder € 11,67. Bij verlies krijgt de aandeel-
houder € 25 op zijn gesecureerde vordering. Bij succes krijgt de aandeelhouder € 50 minus 
de externe rentelasten van € 8, is € 42 en zijn oorspronkelijke inleg van € 25 is totaal € 67. 
Dit leidt tot de volgende analyse van de verwachte waarde van de investering. 

 

Scenario 
4: 

Kans op 
succes 

Upside 

WA/WS 

Downside 

WA/WS 

Cumulatief 
WA/WS 

Verwachte opbrengst aan-
deelhouder/sschuldeiser 

0 0/0 2500/1167 2500/1167 25/11,67 

10 670/270 2250/1050,3 2920/1320,3 29,2/13,2 

20 1340/540 2000/933,6 3340/1473,6 33,4/14,7 

30 2010/810 1750/816,9 3760/1626,9 37,6/16,3 

40 2680/1080 1500/700,2 4180/1780,2 41,8/17,8 

50 3350/1350 1250/583,5 4600/1933,5 46/19,3 

60 4020/1620 1000/466,8 5020/2086,8 50,2/20,9 

70 4690/1890 750/350,1 5440/2240,1 54,4/22,4 

80 5360/2160 500/233,4 5860/2393,4 58,6/23,93 

86,93 5824,3/2347,2 326,7/152,49 6151/2500 61,5/25 

90 6030/2430 250/116,7 6280/2546,7 62,8/25,46 

100/0 6700/2700 0/0 6700/2700 67/27 
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Hier valt te zien dat elke kans op succes, hoe klein ook, dus vanaf 0.01%, met zich brengt 
dat de investering voor de aandeelhouder een positieve verwachte waarde heeft. Voor 
schuldeisers blijkt het break even point te liggen op 86,9%. Ter vergelijk, het project zelf is 
enkelvoudig gefinancierd pas rendabel bij een verwachte kans op succes van 44,4%. 
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	1. Inleiding0F
	2. Andere jurisdicties
	Verscheidende andere jurisdicties kennen een leerstuk van achterstelling van aandeelhouders. In Europa zijn dit met name Spanje, Duitsland, Oostenrijk en Italië. Engeland heeft daarentegen, hoewel hiertoe zeer dringende oproepen waren gedaan door de C...
	2.1. Duitsland: volledige en automatische achterstelling
	Achterstelling is in Duitsland eerst in de jaren '50 in rechtspraak tot stand gekomen en vervolgens in de jaren '80 aanvankelijk in het ondernemingsrecht (GmbHG) gecodificeerd en daarna in 2008 opgenomen in de insolventiewet (Insolvenzordnung).11F  He...
	Ter complementering van de regeling van achterstelling van aandeelhouders in faillissement, kent het Duitse recht ook een speciale regeling in art. 135 InsO ten aanzien van de terugbetaling van aandeelhoudersleningen in het jaar voorafgaand aan het fa...
	In het licht van het betoog van enkelen om de mogelijkheden voor aandeelhouderskrediet verschaft ten tijde van crisis soepeler te behandelen dan aandeelhoudersleningen bij een ab initio ondergefinancierde vennootschap,15F  is de geschiedenis van het D...
	2.2. VS: achterstelling bij inequitable conduct
	Overeenkomstig de Duitse ontwikkeling van het leerstuk van achterstelling van rechtersrecht naar codificatie, is achterstelling in de VS eerst in de rechtspraak (in 1939) tot stand gekomen, waarna het in de Bankruptcy Code is gecodificeerd (in 1978).1...
	De mogelijkheid tot achterstelling door de rechter op grond van het leerstuk van equitable subordination, wordt geboden in art. 510 Bankruptcy Code. De voorwaarden voor achterstelling worden noch in de wet, noch in de parlementaire geschiedenis nader ...
	Enkele onderkapitalisatie is niet voldoende voor achterstelling van aandeelhoudersleningen.28F  Onderkapitalisatie is echter wel een belangrijke factor. Het verschaffen van leningen om door te gaan terwijl de vennootschap al insolvent is, zonder welke...
	2.3. Oostenrijk: achterstelling bij gekwalificeerde onderkapitalisatie
	De Oostenrijkse ontwikkeling van het leerstuk van achterstelling toont een herkenbaar patroon waarbij de rechter het initiatief neemt en de wetgever pas later tot codificatie overgaat.30F  Relatief laat, in vergelijking met Duitsland en de VS, is acht...
	De Oostenrijkse regeling toont gelijkenissen met het Duitse recht pre-MoMiG (voor 2008). Op verschillende onderdelen gaat het Oostenrijkse recht minder ver dan het huidige Duitse recht. Ten eerste geldt de regeling slechts voor aandeelhouders die tenm...
	"Ein Kredit, den eine Gesellschafterin oder ein Gesellschafter der Gesellschaft in der Krise gewährt, ist Eigenkapital ersetzend."
	De wet geeft een nadere omschrijving van wanneer de vennootschap in een Krise verkeert,33F  namelijk alternatief, i) onweerlegbaar wanneer de vennootschap in betalingsonmacht verkeert, ii) onweerlegbaar indien de vennootschap een negatief eigen vermog...
	De Oostenrijkse regeling is nog gebaseerd op de oude Duitse gedachte van Finanzierungsfolgenverantwortung.36F  De regeling beoogt dan ook dat bij het voortzetten van de onderneming de aandeelhouder de risico's internaliseert en daarmee beter inschat. ...
	"Die Reglungen bezwecken mittelbar auch, die rechtzeitige Eröffnung von Insolvenzverfahren zu erreichen. Ein Gesellschafter wird vor der Gewährung eines Kredits genauer prüfen, wie hoch die Sanierungschance ist, wenn ihm bei Konkurseröffnung nicht ein...
	Vooral met de 8% eigen vermogensgrens biedt het Oostenrijkse recht een helder antwoord op een van de argumenten tegen achterstelling. Een argument tegen achterstelling is wel dat er een niet te rechtvaardigen onderscheid wordt gemaakt tussen een lenin...

	3. Stand van zaken NL
	Dit preadvies behandelt in de eerste plaats de vraag in hoeverre een regime van achterstelling van aandeelhoudersleningen wenselijk is. In de onderhavige paragraaf wordt bezien wat de stand van het huidige Nederlandse recht is.38F
	3.1. Ontbreken van wetgeving
	Het BW kent geen bepaling die een vordering van aandeelhouders achterstelt bij andere schuldeisers. Het BW voorziet in art. 3:277 lid 2 BW slechts in contractuele achterstelling.39F  Men zou dit stilzwijgen van de wet als een impliciete afwijzing van ...
	Een andere lezing is dat de problematiek van het financieren met leningen door aandeelhouders eenvoudigweg niet onderkend is door de wetgever. Interessant is het daarbij te bezien dat bij voorstellen tot wijziging van de faillissementswet, de commissi...
	De commissie ziet dus wel ruimte om leningen van aandeelhouders achter te stellen, maar lijkt zelf slechts voorstander te zijn van achterstelling in een beperkt aantal gevallen. Kennelijk heeft de commissie geen principiële dogmatische bezwaren tegen ...
	Hoewel ons BW zwijgt over niet contractuele achterstelling, kan hier m.i. niet uit afgeleid worden dat de wetgever zou menen dat aandeelhoudersleningen hetzelfde behandeld zouden moeten worden als vorderingen van willekeurige derden. Een flankerend ar...
	3.2. Jurisprudentie is verdeeld42F
	3.2.1. Carrier 1

	De vraag naar de positie van aandeelhoudersvorderingen in faillissement is nog niet aan de Hoge Raad voorgelegd. In de beperkte lagere jurisprudentie ziet men verdeeldheid. In Carrier 1, heeft voor het eerst een rechter geoordeeld dat een aandeelhoude...
	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 creditorum. Bedac...
	3.2.2. One.Tel
	3.2.3. Oude Grote Bevelsborg q.q./Louwerier q.q.
	3.2.4. Conclusie AG DCC/Exploitation/Illinois

	Hoewel de Hoge Raad zich nog niet over de principiële vraag naar achterstelling heeft uitgelaten, heeft in 2012 Advocaat-Generaal Langemeijer dat wel gedaan. De vraag kwam op of een aandeelhouderslening kon bijdragen aan het voldaan zijn van het plura...
	“De gedachte aan een achterstelling van vorderingen die niet op een overeenkomst van achterstelling berust, is door andere schrijvers overgenomen en mede betrokken op geldleningen tussen vennootschappen die tot dezelfde groep van ondernemingen behoren...
	Tot dusver is door de Hoge Raad niet aanvaard dat bij het vaststellen van de rangorde van de schuldeisers in een faillissement, een vordering uit geldlening door een aandeelhouder of door een andere vennootschap binnen dezelfde groep van ondernemingen...
	De AG geeft aan zich niet uit te willen laten over wenselijk recht. Ten aanzien van de vraag of de Hoge Raad hier het voortouw zou kunnen nemen, concludeert de AG ontkennend. De redenering van de AG is daarbij wel enigszins circulair. Achterstelling d...
	3.2.5. Schuldeiserscommissie Agrenco

	In het faillissement van Agrenco Netherlands N.V. kwam de vraag op of een aandeelhouder tevens schuldeiser, lid kan worden van de voorlopige schuldeiserscommissie. Zonder dat was komen vast te staan of gesteld was dat er contractuele achterstelling wa...
	“Het verzoek van de heer X om Agrenco Ltd te benoemen als derde lid van de voorlopige commissie van schuldeisers dient te worden afgewezen. De belangen van achtergestelde schuldeisers als aandeelhouders kunnen afwijken of zelfs botsen met die van regu...
	3.2.6. Conclusie

	Hoewel er geen wettelijke regeling is, dient toch geconcludeerd te worden dat de gedachte dat een aandeelhoudersvordering een ander karakter heeft dan de vordering van om het even welke derde, zeker niet wezensvreemd is aan het Nederlandse recht. Men ...
	Mede gesteund door de overweging van de toelichting van de commissie Kortmann, de eerdere wijziging in de wettelijke rangorde door de Hoge Raad in HR Ontvanger/Hamm q.q.52F , de fiscale behandeling53F  van aandeelhoudersleningen, en de reeds gewezen j...

	4. Argumenten voor en tegen achterstelling
	4.1. Omvang van het probleem
	Bij aanvang van een analyse naar de wenselijkheid van een regime van achterstelling, dient aandacht besteed te worden aan de impact van aandeelhoudersleningen in concrete gevallen.
	Ten onrechte wordt de impact van het financieren met aandeelhoudersleningen afgeschilderd als zou de aandeelhouder gewoon een van de vele schuldeisers zijn. Illustratief is de weergave van de problematiek door een van de meest uitgesproken tegenstande...
	“Wie wel eens een bezoek heeft gebracht aan het land van herkomst van mijn Indonesische echtgenote weet dat gastvrijheid aldaar een bijzonder dimensie heeft. Met de inwoners van de gordel van smaragd is namelijk niet alleen vrij gemakkelijk een praatj...
	Het gaat bij aandeelhoudersleningen en de vraag of deze wel of niet kunnen meedelen echter niet om een ‘vorkje meeprikken’. Het gaat er in de regel om wie het leeuwendeel van het actief krijgt.
	In het geval Louwerier q.q./Oude Grote Bevelsborg vorderde de aandeelhouder toelating van een vordering van € 758.486,21. In geval van achterstelling van de vordering zouden de concurrente schuldeisers 100% op hun geverifieerde vordering uitgekeerd kr...
	De impact van al dan niet achterstelling wordt ook duidelijk aan de hand van de feiten in One.Tel.55F  De vordering van de moeder bedroeg € 64.535.503,76. In geval van achterstelling van de aandeelhouder zouden de schuldeisers voor ongeveer 60% voldaa...
	4.2. Voor: Erosie van ondernemingsrechtelijke bouwwerk
	De discussie rond achterstelling is niet alleen van belang voor het insolventierecht, maar raakt ook de kern van het ondernemingsrecht. Het antwoord op de vraag naar al dan niet achterstelling in handen van de rechter, is namelijk wezenlijk voor de vr...
	De NV en de BV zijn beide kapitaalvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. De beperkte aansprakelijkheid ziet erop dat de aandeelhouder niet zelf aansprakelijk is voor de schulden van de rechtspersoon maar enkel riskeert zijn storting op aandel...
	Beperkte aansprakelijkheid is echter slechts een van de drie kernelementen van het zijn van aandeelhouder. De andere twee kernelementen zijn winstgerechtigdheid en zeggenschap. Hoe kunnen deze twee additionele rechten verklaard worden? De standaardver...
	Het zijn van residual claim holder is niet slechts een feitelijke constatering, maar vormt ook een normatief uitgangspunt. Zo verbindt Timmerman bijvoorbeeld aan het zijn van aandeelhouder en het uitgangspunt dat deze residual claim holder zijn, het g...
	“In ons vennootschapsrecht en dat van andere landen berust de ultieme macht over inrichting van de vennootschap, de aanwijzing van bestuurders (en van commissarissen) en de besteding van winst bij de aandeelhouders. De grond hiervoor is dat het een re...
	De NV en de BV zijn daarbij beide kapitaalvennootschappen. Met het verkrijgen van eigen vermogen, verkrijgt de vennootschap ook een zekere economische zelfstandigheid. Schimmelpenninck spreekt ook wel beeldend dat bij de geboorte van een vennootschap,...
	In het proces van de Flex-BV wordt echter niet de vraag gesteld waar ondernemingen wel geld vandaan halen als het niet in de vorm van kapitaal wordt verschaft. Nu zijn hier twee mogelijke varianten van financiering die beide om aandacht vragen omdat i...
	Voor de Flex-BV geldt dat in ieder geval het scenario waarbij de aandeelhouder geen eigen vermogen verschaft en ook geen geld leent, in beginsel geaccepteerd dient te worden. Het minimum kapitaal is immers doelbewust afgeschaft. Bij het invoeren van d...
	Het eerste verschil is dat de gesecureerde-aandeelhoudersleningen-variant een aanzienlijk verdergaande inbreuk maakt op het uitgangspunt dat de rechten van aandeelhouders geschraagd worden door de notie van aandeelhouders als residual claim holder, da...
	Een tweede onderscheid is dat bij het financieren met gesecureerde leningen, de aandeelhouder toch de facto een vaste vergoeding voor zijn investering kan krijgen; sterker nog, dat deze vaste vergoeding zelfs gesecureerd is. Zoals Timmerman concludeer...
	Het derde verschil zit in de zelfstandigheid van de vennootschap. De vennootschappen de NV en de BV zijn zelfstandige rechtspersonen, d.w.z. zelfstandige draagster van rechten en verplichtingen, welke zelfstandigheid zover is doorgevoerd dat de aandee...
	In nauw verband met de voorgaande analyse staat een regelmatig gevoerd argument tegen achterstelling, dat toch separate weerlegging verdient. Een argument tegen achterstelling lijkt te zijn dat er niet zo veel mis is met financieren met leningen en da...
	“Aan sommige betogen voor de achterstelling van aandeelhoudersleningen lijkt de gedachte ten grondslag te liggen dat er een normatieve relatie bestaat tussen winstdeling en het verschaffen van risicodragend kapitaal; de aandeelhouder heeft recht op de...
	Ten aanzien van dit gevoelsmatig mogelijk aantrekkelijk, maar logisch onjuiste argument het volgende. Het is juist door de leningen dat de uiteindelijke risico’s zoals die zich hebben gerealiseerd gecreëerd zijn. Het is geen boute veronderstelling dat...
	4.3. Voor: Eerlijke verdeling: upside en downside in balans.
	Het financieren met leningen, in plaats van met kapitaal, leidt tot een oneerlijke verdeling van risico’s. Indien bij een gegeven investering de aandeelhouder zijn investering vormgeeft in de vorm van een lening in plaats van eigen vermogen, dan stijg...
	4.3.1. Verhoging waarde van investering door wijzigen vorm

	Het volgende voorbeeld strekt slechts ter illustratie van het gegeven dat de totale investering door een aandeelhouder meer waard is voor een aandeelhouder indien hij deze in de vorm van een lening doet, vergeleken met de vorm van storting op aandelen...
	Neem als uitgangspunt een eenvoudig gefinancierde onderneming met een totaal vermogen van € 100. Hiervan is 75% vreemd vermogen, voor de eenvoud 3 leningen van € 25. De rente op het vreemd vermogen bedraagt 8% per jaar, hetgeen neerkomt op een rentela...
	Bij een gegeven kans op een faillissement, kan nu bezien worden hoe de waarde van de investering van een aandeelhouder toeneemt, afhankelijk van de wijze van financieren. Daarvoor wordt voor de eenvoud ervan uitgegaan dat zich twee scenario’s kunnen v...
	Om te beoordelen wat de waarde van deze investering is voor de schuldeisers, moet tegen elkaar afgezet worden hoeveel de schuldeisers krijgen bij een upside scenario en hoeveel zij krijgen in geval van een downside scenario.
	Bij succes krijgen de schuldeisers boven hun oorspronkelijke vordering, een rendement van 8%. In geval van succes krijgen de schuldeisers daarmee € 2 plus hun oorspronkelijke inleg € 25 = € 27. Bij verlies krijgen de schuldeisers van hun oorspronkelij...
	Dit leidt tot het volgende overzicht van de verwachte waarde van de investering gedaan door de aandeelhouder en de schuldeisers. (De onderbouwing wordt verder gegeven in Appendix A.)
	-Bij scenario 1 (financieren met kapitaal) is onder bovengenoemde omstandigheden het verwachte rendement van schuldeisers 6,84% en van aandeelhouders 13,68%.
	-Bij scenario 2 (financieren met ongesecureerde leningen) is onder bovengenoemde omstandigheden het verwachte rendement van schuldeisers 6,59% en van aandeelhouders 14.43%.
	-Bij scenario 3 (financieren met gesecureerde leningen) is onder bovengenoemde omstandigheden het verwachte rendement van schuldeisers 6,17% en van aandeelhouders 15,68%.
	De fluctuaties in het voorbeeld zijn nog gering, met name omdat de gegeven kans van het faillissement vrij laag is en de omvang van de aandeelhouderslening op het totaal ook nog redelijk beperkt in omvang is. Wel is duidelijk dat het voor aandeelhoude...
	4.3.2. Andere verdeling is hier ook een opportunistische herverdeling

	De voorgaande analyse toont hoe een wijziging in de wijze van financiering, ook reeds buiten faillissement leidt tot een waardeoverheveling van schuldeisers naar aandeelhouders. Iedere aandeelhouder kan deze wijziging ook gedurende de rit eenvoudig te...
	Een argument tegen achterstelling is wel dat schuldeisers voldoende middelen hebben om voor zichzelf op te komen en indien zij dit niet doen, dit ook voor hun eigen rekening dient te komen. Dit dan overeenkomstig het leken-adagium, al te goed is buurm...
	Wat er ook moge zijn van de beperkte mogelijkheden van crediteuren om zich in te dekken tegen de nadelige gevolgen van aandeelhouders die met leningen in plaats van eigen vermogen financieren, is de feitelijke constatering dat crediteuren hier weinig ...
	Als het financieren met leningen en vervolgens overeenkomstig meedelen in insolventie duidelijk en met instemming van de schuldeisers gebeurt, bestaat hier relatief weinig bezwaar tegen. Indien de aandeelhouder echter ineens besluit dat het voordelige...
	In 1981 definieerde Muris opportunisme als volgt:
	"Opportunism occurs when a performing party behaves contrary to the other party's understanding of their contract,73F  but not necessarily to the letter of the agreement, leading to a wealth transfer from the other party to the performer."
	Is het nu zo gek om te stellen dat indien een schuldeiser met een wederpartij contracteert dat hij ervan uitgaat dat mocht alles misgaan, hij niet de aandeelhouder voor zich vindt? Ik meen van niet. In 2013 geeft Mackaay de volgende algemene omschrijv...
	"To sum up, a party to a contract or other bilateral relationship may be said to act opportunistically where it seeks, by stealth of by force, to change to its advantage and to the disadvantage of the other party the division of the joint profits that...
	In het geval van aandeelhouders die met (al dan niet gesecureerde) leningen financieren, kan men bij ex-post opportunisme denken aan de aandeelhouder die alle reserves uitkeert en vervangt door leningen en bij ex-ante opportunisme aan een aandeelhoude...
	Het toestaan van opportunistisch gedrag is niet zonder gevaar. De economische crisis is een schuldencrisis. Tegelijkertijd hebben we kunnen zien hoe de economie vastloopt bij gebrek aan vertrouwen in de wederpartij. Indien we daadwerkelijk willen dat ...
	"Victims of potential opportunism will engage in this self-protection calculus (…). All these measures increase transaction costs and may prevent apparently profitable contracts from being entered into, which in turn will reduce exchange in the economy."
	Illustratief in dit verband is de toegenomen vraag naar bankgaranties in de financiële crisis. In 2012 schrijft het Bureau Economisch onderzoek van de Provincie Gelderland het volgende over explosie van de vraag naar bankgaranties, soms wel met een fa...
	"De toegenomen vraag naar de zgn. vooruitbetalingsgaranties betekent in de praktijk dat de vooruitbetaalde bedragen voor de producten niet kunnen worden ingezet voor de lopende uitgaven (waar zij voor bedoeld zijn) maar dat deze in depot moeten worden...
	Hoewel de wijze van financiering zich niet één op één laat vertalen naar het functioneren van de algehele economie, is het toch geen grote sprong om te veronderstellen dat de economie robuuster is indien aandeelhouders hun onderneming financieren met ...
	4.4. Voor: Financieren met leningen ipv eigen vermogen verhoogt insolventierisico
	In deze paragraaf wordt uiteengezet hoe het financieren met leningen in plaats van eigen vermogen, het insolventierisico vergroot. Dit gebeurt op tweeërlei wijze; namelijk doordat er i) er geen equity cushion is en ii) doordat het de aandeelhouder sti...
	Wanneer bedrijven volledig gefinancierd worden met leningen, dan betekent dit dat zij geen enkel relevant weerstandvermogen hebben. Als bij de openingsborrel een glas breekt dat de vennootschap had gekocht met geleend geld, dan is daarmee de vennootsc...
	In de vorige paragraaf (par. 4.3.1) is ingegaan op hoe het financieren met aandeelhoudersleningen leidt tot een vermogensoverheveling van schuldeisers naar aandeelhouders. De grootte van de kans dat er een faillissement zou volgen, werd daarbij steeds...
	In appendix B wordt uitgewerkt hoe de risk appetite van aandeelhouders wordt aangewakkerd indien aandeelhouders niet met eigen vermogen investeren maar met leningen. Hier in de tekst wordt volstaan met de conclusies, waarbij vooral interessant is hoe ...
	Bij een investeringbeslissing dient bezien te worden of een project verwacht kan worden rendabel te zijn. Hierbij dient te worden bezien wat de opbrengsten zijn indien een project slaagt en wat de kosten zijn bij het falen van het project, beide uiter...
	Een investeerder dient zich te buigen over project Alpha met de vraag of hij hierin wil investeren. Het project vergt een investering van € 100. Indien het project met een looptijd van 1 jaar slaagt, is de opbrengst € 150. Indien het project faalt, is...
	Indien de ondernemer het project kan onderbrengen in een B.V. en grotendeels kan financieren met vreemd vermogen, kan het al bij lagere slagingspercentages interessant worden om toch in het project te investeren omdat de winsten geheel voor de aandeel...
	Indien de ondernemer het project kan onderbrengen in een B.V. en zijn eigen financiering de vorm geeft van een lening € 25, heeft het project bezien vanuit de aandeelhouder reeds een positieve verwachte opbrengst bij een kans van slagen van meer dan 1...
	Indien de aandeelhouder vervolgens echter erin slaagt zijn investering in de vorm van een gesecureerde lening te gieten, dan heeft zelfs al bij 0.01% kans van slagen van het onderliggende project de investering voor de aandeelhouder een positieve verw...
	4.5. Voor: Default rule sluit aan bij bancaire praktijk
	Hierboven is reeds ingegaan op verschillende crediteuren. Banken stellen daarbij in de regel als voorwaarde dat aandeelhoudersleningen bij hun vorderingen zijn achtergesteld.79F  Minder professionele crediteuren contracteren veelal op de voorwaarde va...
	Een regime waarbij achterstelling de regel zou zijn, zou daarmee aansluiten bij wat partijen kennelijk in de regel overeenkomen indien zij de vraag onderkennen en onderdeel van hun contract maken. Nu zou een regime van achterstelling daarbij kunnen en...
	Kort aandacht behoeft nog de vraag waarom banken in de regel bijzondere achterstelling in plaats van algemene achterstelling overeenkomen. Bij bijzondere achterstelling is de lening van de aandeelhouder enkel bij die van de bank achtergesteld. Bij alg...
	4.6. Voor: Fiscale regels
	De analyse in het onderhavige preadvies betreft de vraag hoe civielrechtelijk dient te worden omgegaan met aandeelhoudersleningen. Nu is een van de argumenten tegen achterstelling wel dat het voor de aandeelhouder fiscaal juist aantrekkelijk is om met...
	Zowel op het niveau van de dochter als van de moeder stelt fiscale wetgeving en jurisprudentie echter grenzen aan het financieren door aandeelhouders met leningen. Op het niveau van de aandeelhouder is de aftrekbaarheid beperkt door het leerstuk van d...
	4.7. Tegen: Laatste financieringsbron in een verdord financieringsklimaat?82F
	Een veel gebruikt argument tegen achterstelling is dat door de bankencrisis bankfinanciering zeer moeilijk te krijgen is en dat het recht dan niet in de weg moet gaan staan aan aandeelhoudersfinanciering door middel van leningen. Vooral in tijden van ...
	Stel, een aandeelhouder heeft reeds € 10 miljoen geïnvesteerd in een vennootschap door kapitaal op aandelen te storten. Indien de vennootschap insolvent wordt verklaard, zal de aandeelhouder alles kwijt zijn. Indien hij nog € 1 miljoen investeert, kan...
	Ook dient een onderscheid gemaakt te worden tussen reorganisatie en voortbestaan van de onderneming enerzijds en reorganisatie en voortbestaan van de rechtspersoon waarin de onderneming wordt gedreven anderzijds. Het voortbestaan van de onderneming is...
	In het licht van bovenstaande analyse is het mijns inziens dan ook misleidend om te suggeren dat een regime van achterstelling ertoe zou leiden dat de laatste financieringsbron van ondernemingsfinanciering in een reeds verdord financieringsklimaat ook...
	4.8. Tegen: Contractsvrijheid en wettelijke rangorde
	Ten slotte verdienen nog twee argumenten kort bespreking voor zover deze worden aangevoerd tegen achterstelling, namelijk dat achterstelling in handen van de rechter zich niet verhoudt tot i) de contractsvrijheid van partijen en ii) de wettelijke rang...
	Deze argumenten zien niet zozeer op de wenselijkheid van een regime als wel op de vraag of achterstelling in de handen van de rechter naar Nederlands recht nu reeds mogelijk is.
	Ten aanzien van de contractsvrijheid, kan geoordeeld worden dat deze contractsvrijheid van minder waarde is indien het de relatie betreft tussen twee partijen waarbij de een niet alleen bepalende invloed heeft over het handelen van de vennootschap, ma...
	Ten aanzien van de wettelijke rangorde, wordt hier volstaan met de opmerking dat de Hoge Raad zich in een spiegelbeeldig geval al eens eraan gewaagd heeft een vordering een buitenwettelijke preferentie toe te kennen.88F  Achterstellen van aandeelhoude...


	5. Onrechtmatige daad en achterstelling: something's gotta give
	Een principieel argument tegen een wettelijke regeling van achterstelling is wel dat achterstelling niet nodig zou zijn, omdat het onrechtmatigedaadsrecht voldoende bescherming biedt. Dit argument wordt in deze paragraaf weersproken, waarbij meteen vo...
	5.1. Algemeen
	Een aantal schrijvers stelt zich op het standpunt dat achterstelling naar Duits voorbeeld in Nederland niet nodig zou zijn, mede omdat het leerstuk van de onrechtmatige daad reeds voldoende soelaas zou bieden.90F
	Om meerdere redenen is het onaannemelijk dat het huidige onrechtmatigedaadsrecht een afdoende remedie biedt tegen excessen die zich voordoen bij het financieren met leningen. Nu is het leerstuk van de onrechtmatige daad uiteraard een pluriform leerstu...
	Ten aanzien van aandeelhoudersaansprakelijkheid zijn twee grote lijnen van aansprakelijkheid te onderscheiden. De eerste lijn is de aansprakelijkheid wegens vermogensonttrekkingen en de tweede lijn is die van gewekte schijn van kredietwaardigheid. Bij...
	Indien men kritisch doorvraagt welke grenzen het onrechtmatigedaadsrecht dan zou stellen aan extreme gevallen, waarvan er hierboven enkele in abstracto zijn geschetst, wordt Nimox nogal eens naar voren geschoven. Dit is echter een zeer specifiek geval...
	Hoewel het gevoel lijkt te zijn dat aansprakelijkheid steeds verder uitdijt, is dat wel het geval ten aanzien van bestuurders, maar m.i. niet ten aanzien van aandeelhouders. Toegegeven moet worden dat aan de twee hoofdstromen van doorbraak jurispruden...
	In de volgende twee paragrafen worden twee gevallen nader bezien, met de vraag of gezegd kan worden dat het huidige onrechtmatigedaadsrecht schuldeisers voldoende bescherming biedt tegen het afwentelen van risico's.

	5.2. Ab initio
	Hierboven is reeds een aantal malen aandacht besteed aan het geval waarbij een aandeelhouder enkel het minimum vereiste kapitaal stort (onder de Flex-BV, 1 cent), en de onderneming verder volledig financiert met gesecureerde leningen. Hierbij is aanda...
	De vraag komt op of het een aandeelhouder überhaupt toegestaan is de vennootschap te financieren met gesecureerde aandeelhoudersleningen. Hier zouden nog factoren aan toegevoegd kunnen worden, namelijk dat de aandeelhouder reeds voorziet dat in het ee...
	De curator stelde zich op het standpunt dat deze wijze van financieren onrechtmatig was en dat de aandeelhouder aansprakelijk was voor het faillissementstekort. Hij beriep zich daarbij op het arrest Osby,97F  waarin de Hoge Raad had overwogen dat:
	“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 verwer...
	Subsidiair stelde de curator zich op het standpunt dat de verschaffing van de zekerheden aan de aandeelhouder in het jaar voorafgaand aan het faillissement paulianeus was. Ten aanzien van de onrechtmatige daad oordeelde de rechtbank als volgt:
	“De curator stelt dat zich hier een soortgelijke situatie voordoet nu X als 70% aandeelhoudster de bedrijfsactiviteiten van BV+R nagenoeg geheel met de door haar verstrekte kredieten heeft gefinancierd en daartegenover alle activa en toekomstige vorde...
	X heeft een en ander bestreden en daartoe onder meer aangevoerd dat ten tijde van het verstrekken van de zekerheden niet voorzienbaar was dat nieuwe schuldeisers zouden worden benadeeld.
	Dit verweer slaagt. De te beantwoorden vraag is of X ten tijde van het verstrekken van de lening en het krediet en het vestigen van de zekerheden – dat wil zeggen op 25 juni 2008 – wist of behoorde te voorzien dat nieuwe schuldeisers van BV+R bij gebr...
	De rechtbank oordeelt dus dat onder de gegeven omstandigheden niet onrechtmatig is om een vennootschap geheel met gesecureerde leningen te financieren.99F  Dit wordt kennelijk ook niet anders indien de vennootschap reeds begroot had dat het in de eers...
	“Daarmee wordt m.i. op die schuldeisers een te zware bewijslast gelegd en worden te weinig belemmeringen in de weg gelegd aan de moeder om bij de dochter risicodragend vermogen te vervangen door risicomijdend vermogen.”100F
	Nu stelde de curator zich in de hierboven besproken procedure op het standpunt dat de aandeelhouder onrechtmatig had gehandeld, juist ook omdat de aandeelhouder reeds had begroot dat de vennootschap enige tijd materieel insolvent zou zijn en deze dip ...
	Het vonnis van de rechtbank Amsterdam toont m.i. aan dat het onrechtmatigedaadsrecht tekortschiet om grenzen te stellen aan opportunistische wijzen van financieren. Barneveld leest de jurisprudentie echter anders en meent dat de onrechtmatige daad wel...
	Wat er ook van een discussie omtrent de uiteindelijke grondslag van ingrijpen moge zijn, ligt hier een geval voor waar ingrijpen geboden is, zonder dat men meteen een voorstander van categorische achterstelling van aandeelhoudersleningen hoeft te zijn...
	Een structuur waarbij de winsten naar de aandeelhouder gaan, en deze ook vooraan staat indien de onderneming toch niet levensvatbaar blijkt te zijn, staat haaks op de uitgangspunten van ons ondernemingsrecht. Hoewel het Nederlandse recht, anders dan h...
	Voor achterstelling bestaat voldoende grond indien de aandeelhouder rond de oprichting leningen verstrekt terwijl de vennootschap op dat moment materieel insolvent is. Het zelfde geldt indien een willekeurige derde de lening niet aan de op te richten ...
	5.3. Doorfinancieren: een Van Dooren q.q.-toets voor doorfinancierende aandeelhouders met een 0% solvabiliteitstoets als ondergrens
	Vooral als het slecht gaat met de vennootschap en externe financiers niet meer bereid zijn nieuw krediet te verschaffen, zijn aandeelhouders vaak nog wel bereid een lening te verstrekken. Terecht wordt hier niet te snel naar de onrechtmatige daad gegr...
	"Bij deze casus is een relevant gezichtspunt dat een moedervennootschap niet al te zeer ontmoedigd dient te worden om een reddingsplan voor een slecht draaiende dochter op te zetten."105F
	In Coutts was sprake van een aandeelhouder die een reddingsoperatie met leningen financierde. Toen dit mislukte vorderde de curator op grond van onrechtmatige daad het faillissementstekort; volledige doorbraak van aansprakelijkheid dus. Zijn vordering...
	Ook hier leent het handelen van aandeelhouders zich conceptueel niet goed voor toetsing aan de onrechtmatige daad. De aansprakelijkheid van de aandeelhouder op grond van onrechtmatige daad vergt in de regel een bepaald subjectief criterium dat schulde...
	Toch is hier het risico groot dat de aandeelhouder te lang doorgaat in de hoop dat de aandelen weer wat waard worden. Hoewel de winsten bij succes bovenal voor de aandeelhouders zijn, zijn de verliezen bovenal voor de gezamenlijke107F  schuldeisers di...
	Bij reddingsoperaties worden we geconfronteerd met de gekke situatie dat banken die een reddingsoperatie financieren beter op hun tellen moeten passen dan aandeelhouders. Dit komt doordat banken in de regel tegen zekerheden financieren en de benadelin...
	Voor zekerheden geldt m.i. dat hier in het geheel geen ruimte voor zou moeten zijn in de context van reddingspogingen middels aandeelhoudersleningen, omdat anders de aandeelhouders de risico’s geheel kunnen externaliseren. Zie in die zin ook Skeel en ...
	“More serious and pervasive is the risk that the secured shareholder loan will prolong the travails of a troubled company at the expense of its creditors. Lending on a collateralized basis enables a shareholder to have her cake and eat it too: to keep...
	Tegen een de facto ban op zekerheden voor reddingsleningen van aandeelhouders wordt wel aangevoerd dat het zo’n vaart niet zal lopen en dat een aandeelhouder in de regel er maar moeilijk in zal slagen zijn gehele risico uit te sluiten. Zie in die zin ...
	“Hier kan worden tegen ingebracht dat in de praktijk de aandeelhouder het negatieve risico dat verbonden is aan de additionele financiering meestal niet volledig zal kunnen elimineren. Ten eerste zal een vennootschap in financiële problemen doorgaans ...
	Barneveld analyseert hier de wenselijkheid van het al dan niet toestaan van zekerheden voor reddingsleningen van aandeelhouders, door bovenal in te gaan op de situatie dat de aandeelhouder geen zekerheden heeft of deze de lening niet geheel dekken. Le...
	Steun voor een benadering dat van aandeelhouders in geval van crisis iets anders verwacht mag worden dan dat zij het moment aangrijpen om alle risico’s te externaliseren, vindt men in art. 2:108a BW, waarin (voor de NV) het volgende is opgenomen: “Bin...
	Ook hier zou telkens een gepaste sanctie zijn; 'achterstelling, tenzij..'. Achterstelling, tenzij schuldeisers uitdrukkelijk te kennen hebben gegeven in te stemmen met het doorfinancieren door aandeelhouders waarbij deze als gewone of zelfs gesecureer...

	6. Conclusie
	Insolventierecht is in de eerste plaats schuldeisersrecht. In Nederland hebben we weinig aandacht besteed aan de aandeelhouders in faillissement, omdat we ten onrechte menen dat aandeelhouders uitgespeeld zijn in insolventie. Indien een aandeelhouder ...
	Verscheidene argumenten voor een regime van achterstelling zijn genoemd. M.i. rechtvaardigen deze argumenten een algehele achterstelling van aandeelhouders naar Duits voorbeeld. Een dergelijke algemene regel zou bij voorkeur door de wetgever tot stand...
	Uitgangspunt voor de Nederlandse rechter zal zijn dat het Nederlandse BW ten aanzien van de BV geen minimum-kapitaal meer vergt en aandeelhouders niet gehouden kunnen worden in de vennootschap te investeren. De wet zwijgt echter over regels die gelden...
	Een van de voornaamste excessen die zich kunnen voordoen is dat de aandeelhouders de vennootschap bij oprichting zoveel mogelijk financieren met gesecureerde leningen. Een aandeelhoudersvriendelijke ondergrens zou zijn een solvabiliteit van 8% als geh...
	Een tweede exces is het afwentelen van risico's bij het doorfinancieren. Aan aandeelhouders die doorfinancieren middels leningen zou een vergelijkbare eis gesteld moeten worden als aan banken die tegen zekerheden financieren in het kader van een reddi...
	Een rechter zou de achterstelling in beide situaties (ab initio en reddingsoperaties) kunnen baseren op de redelijkheid en billijkheid, net als de Hoge Raad dat deed in HR Ontvanger/Hamm q.q. of zo men wil op de derogerende werking van de redelijkheid...
	Het risico van het plaatsen van de onderhavige problematiek in de sleutel van het onrechtmatigedaadsrecht is dat we doorschieten. Een onrechtmatige daad van aandeelhouders wordt traditioneel gezien als een doorbraak van de beperkte aansprakelijkheid w...
	Appendix A: Verandering van verwachte waarde van de investering afhankelijk van de gekozen vorm
	Hier wordt uitgewerkt hoe de waarde van een investering door een aandeelhouder verandert naar gelang deze zijn investering doet in de vorm van kapitaal of een lening.
	Neem als uitgangspunt een eenvoudig gefinancierde onderneming met een totaal vermogen van € 100. Hiervan is 75% vreemd vermogen, voor de eenvoud 3 leningen van € 25. De rente op het vreemd vermogen bedraagt 8% per jaar, hetgeen neerkomt op een rentela...
	De aandeelhouder kan de resterende € 25 verschaffen in de vorm van:
	i) eigen vermogen (scenario 1)
	ii) ongesecureerde leningen (scenario 2)
	iii) gesecureerde leningen (scenario 3)
	Om de impact van het investeren met kapitaal tegenover het investeren met leningen te bepalen, wordt steeds enkel de wijze van financiering gewijzigd en wordt de kans dat de vennootschap failleert constant gehouden, en wel op een bescheiden 2%.
	Bij een gegeven kans op een faillissement, kan nu bezien worden hoe de waarde van de investering van een aandeelhouder toeneemt, afhankelijk van de wijze van financieren.
	Daarvoor wordt voor de eenvoud ervan uitgegaan dat zich twee scenario’s kunnen voordoen.
	-Ofwel de vennootschap haalt een positief resultaat, voor rentebetaling, van € 10, waarmee de winst voor de aandeelhouder € 4 zou zijn.
	-Ofwel de vennootschap failleert, waarbij de waarde van de beschikbare activa € 37,50 bedraagt.
	Om te beoordelen wat de waarde van deze investering is voor de schuldeisers, moet tegen elkaar afgezet worden hoeveel de schuldeisers krijgen bij een upside scenario en hoeveel zij krijgen in geval van een downside scenario.
	Bij succes krijgen de schuldeisers bovenop hun oorspronkelijke vordering, een rendement van 8%. In geval van succes krijgen de schuldeisers daarmee € 2 plus hun oorspronkelijke inleg € 25 = € 27. Bij verlies krijgen de schuldeisers van hun oorspronkel...
	Om de waarde van de investering door de schuldeisers te kunnen bepalen, kunnen deze bedragen uiteraard niet eenvoudig weg naast elkaar gezet worden. Rekening dient gehouden te worden met de kans dat de onderneming een succes is en de kans dat deze zal...
	Scenario 1: Financieren met eigen vermogen
	In scenario 1 financiert de aandeelhouder met eigen vermogen. In geval van faillissement krijgt deze niets. In geval van succes, krijgt de aandeelhouder € 25 + € 4 = € 29.
	In geval van succes krijgen de schuldeisers hun oorspronkelijke inleg plus rente is € 25 + € 2 = € 27. Bij verlies verdelen de schuldeisers bij een totale schuldenlast van € 75, de aanwezige € 37,5. Hiermee krijgen de schuldeisers ieder dus 50% op hun...
	Hiermee is het verwachte rendement voor schuldeisers en aandeelhouders als volgt:
	Schuldeisers: Uitgaande van een kans van 98% dat de schuldeisers € 27 (inleg plus rente) krijgen en 2% kans dat de vennootschap failleert en de schuldeisers slechts € 12,5 (uitkering van 50% bij faillissement) krijgen, is de verwachte opbrengst voor s...
	Aandeelhouder: De aandeelhouder heeft € 25 geïnvesteerd, en krijgt bij succes een rendement per jaar van € 4. Uitgaande van een kans van 98% dat de aandeelhouder € 4 krijgt boven zijn oorspronkelijke inleg, en 2% kans dat de aandeelhouder niets krijgt...
	Scenario 2: financiering met een ongesecureerde aandeelhouderslening
	Indien ceteris paribus de aandeelhouder de hierboven omschreven investering omzet in een lening van € 25,121F  dan daalt het verwachte rendement van de schuldeisers en stijgt het verwachte rendement van de aandeelhouder.
	Ceteris paribus betekent hier dat het totale vermogen nog immer € 100 is, de rente over de drie leningen van € 25 van de drie externe crediteuren nog immer 8% is en dat de kans op een faillissement nog steeds 2% is. Verder is in faillissement wederom ...
	Er wordt verder vanuit gegaan dat over de lening van de aandeelhouder van € 25 ook 8% rente verschuldigd is. De aandeelhouder heeft daarbij € 0,01 als kapitaal gestort. Doordat de aandeelhouder zijn investering in de vorm van een lening heeft verricht...
	Nu kan bezien worden hoe deze wijziging, uitwerkt op de verwachte waarde van de investering bezien vanuit de schuldeisers en de aandeelhouder.
	Schuldeisers: Uitgaande van een kans van 98% dat de externe schuldeisers € 27 krijgen en 2% kans dat ze € 9,375 krijgen, is de verwachte opbrengst voor schuldeisers € 26,64.122F  Dit is gelijk aan een verwacht rendement van 6,59%.
	Aandeelhouder: Uitgaande van een kans van 98% dat de aandeelhouder € 4 krijgt boven zijn oorspronkelijke inleg, en 2% kans dat de aandeelhouder € 9,375 krijgt, dan is de verwachte opbrengst € 28,6075.123F  Dit is gelijk aan een verwacht rendement van ...
	Te zien valt dat het verwachte rendement van de schuldeisers daalt en dat van de aandeelhouder stijgt, indien de aandeelhouder zijn investering in de vorm van kapitaal omzet naar de vorm van een lening.
	Scenario 3: financieren met gesecureerde leningen
	Indien we ceteris paribus de investering van de aandeelhouder omzetten naar een gesecureerde lening, dan daalt het verwachte rendement van de externe schuldeisers nog verder en stijgt dat van de aandeelhouder.
	Ceteris paribus betekent hier dat het totale vermogen nog immer € 100 is, de rente over de drie leningen van € 25 van de drie externe crediteuren nog immer 8% is en dat de kans op een faillissement nog steeds 2% is. Verder is in faillissement wederom ...
	Er wordt er verder vanuit gegaan dat de lening van de aandeelhouder van € 25 ook 8% rente krijgt. De aandeelhouder heeft daarbij € 0,01 gestort en geplaatst kapitaal. Doordat de aandeelhouder zijn investering in de vorm van een gesecureerde lening hee...
	Schuldeisers: Uitgaande van een kans van 98% dat de externe schuldeisers € 27 krijgen en 2% kans dat ze € 4,17 ontvangen, is de verwachte opbrengst voor schuldeisers € 26,54125F  gelijk aan een verwacht rendement van 6,17%.
	Aandeelhouder: Uitgaande van een kans van 98% dat de aandeelhouder € 4 krijgt, en 2% kans dat de aandeelhouder € 25 krijgt, dan is de verwachte opbrengst € 28,92.126F  Dit komt neer op een verwacht rendement van 15,68%.
	De fluctuaties in het voorbeeld zijn nog gering, met name omdat de gegeven kans van het faillissement vrij laag is en de omvang van de aandeelhouderslening op het totaal ook nog redelijk beperkt in omvang is.
	Appendix B: Analyse verschuiving omslagpunt investeringsopbrengst naar gelang wijze van financiering
	Om te analyseren hoe een verandering in de wijze van financiering de risk appetite van aandeelhouders beïnvloedt, wordt bezien bij welke slagingskansen van een project de investering door een aandeelhouder nog een positieve verwachte opbrengst kent.
	De analyse beperkt zich tot de verwachte opbrengst van een investering en de vraag of deze groter of kleiner is dan de gevergde investering. Hiermee is nog niet gezegd dat een ondernemer de investering ook zou doen. Daartoe zou het verwachte rendement...
	Verder wordt alles geacht zich binnen een jaar af te spelen, zodat er geen rekening hoeft te houden met contante waarde van toekomstige inkomsten.
	De onderhavige analyse verschilt van die in Appendix A. In Appendix A werd gekeken wat de verwachte waarde van een investering was, naar gelang de vorm van een gegeven investering gewijzigd werd, telkens bij een gegeven kans op succes en mislukken. De...
	Scenario 1: geheel zelfstandig gefinancierd
	Een investeerder dient zich te buigen over project Alpha met de vraag of hij hierin wil investeren. Het project vergt een investering van € 100. Indien het project slaagt is de opbrengst € 150. Indien het project faalt, is de opbrengst na een jaar nog...
	Het project zelf kent zijn eigen interne dynamiek, waarbij van het project zelf kan worden bepaald of het een verwachte investeringsopbrengst heeft of een verwachte negatieve investeringsopbrengst.
	Het totale project Alpha kent hiermee een break even point bij 44,4% kans op succes. Bij 44,4% kans op succes, is de verwachte investeringopbrengst gelijk aan de benodigde investering. Indien het project een hogere succes kans van slagen heeft, heeft ...
	Scenario 2: gefinancierd met 25% eigen vermogen
	In scenario 2 vergt het project nog immer een investering van € 100. Indien het project slaagt is de opbrengst nog steeds € 150. Indien het project faalt, is de opbrengst na een jaar wederom nog maar € 60. Voor project Alpha wordt in scenario 2, Alpha...
	Bij succes krijgen de schuldeisers dan (€ 25 plus € 2128F =) € 27. Bij verlies krijgen de schuldeisers 80% op hun vordering, dus ieder € 20. De aandeelhouder krijgt op zijn inleg alles wat over is na betaling van de schuldeisers. Bij succes krijgt de ...
	Hier valt te zien dat reeds bij een kans op succes van 37,3% het break even punt voor de aandeelhouder ligt. Voor schuldeisers ligt dit pas bij 71.43%.
	Scenario 3: gefinancierd met 25% aandeelhoudersleningen
	In scenario 3 vergt het project nog immer een investering van € 100. Indien het project slaagt is de opbrengst nog steeds € 150. Indien het project faalt, is de opbrengst na een jaar wederom nog maar € 60. Voor project Alpha wordt thans Alpha 3 B.V. o...
	Bij succes krijgen de schuldeisers dan (€ 25 plus € 2 =) € 27. Bij verlies krijgen de schuldeisers nu maar 60% op hun vordering, dus ieder € 15. Bij verlies krijgt de aandeelhouder ook € 15 (60%) op zijn vordering van € 25 en bij succes krijgt de aand...
	Hier valt te zien dat reeds bij een kans op succes van 19,23% het break even point voor de aandeelhouder ligt. Voor schuldeisers ligt dit pas bij 83,3%.
	In scenario 4 vergt het project nog immer een investering van € 100. Indien het project slaagt is de opbrengst nog steeds € 150. Indien het project faalt, is de opbrengst na een jaar wederom nog maar € 60. Voor project Alpha wordt Alpha 4 B.V. opgeric...
	Bij succes krijgen de schuldeisers dan (€ 25 plus € 2 =) € 27. Bij verlies krijgen de schuldeisers nu nog maar 46,7% op hun vordering, dus ieder € 11,67. Bij verlies krijgt de aandeelhouder € 25 op zijn gesecureerde vordering. Bij succes krijgt de aan...
	Hier valt te zien dat elke kans op succes, hoe klein ook, dus vanaf 0.01%, met zich brengt dat de investering voor de aandeelhouder een positieve verwachte waarde heeft. Voor schuldeisers blijkt het break even point te liggen op 86,9%. Ter vergelijk, ...

	Verwachte opbrengst bij gegeven kans op succes
	Totaal
	Downside
	Upside
	Scenario 1
	Kans op succes
	69
	6900
	5400
	1500
	10
	78
	7800
	4800
	3000
	20
	87
	8700
	4200
	4500
	30
	96
	9600
	3600
	6000
	40
	100
	1000
	3334
	6666
	44,44
	105
	10500
	3000
	7500
	50
	114
	11400
	2400
	9000
	60
	123
	12300
	1800
	10500
	70
	132
	13200
	1200
	12000
	80
	141
	14100
	600
	13500
	90
	150
	15000
	0
	15000
	100
	Verwachte opbrengst aandeelhouder en schuldeiser
	Cumulatief WA/WS upside en downside
	Downside
	Upside
	Scenario 2
	WA/WS
	WA/WS 
	Kans op succes
	6,7/20,7
	670/2070
	0/1800
	670/270
	10
	13,4/21,4
	1340/2140
	0/1600
	1340/540
	20
	20,1/22,1
	2010/2210
	0/1400
	2010/810
	30
	25/22,6
	2500/2261
	0/1254
	2500/1007
	37,3
	26,8/22,8
	2680/2280
	0/1200
	2680/1080
	40
	33,5/23,5
	3350/2350
	0/1000
	3350/1350
	50
	40,2/24,2
	4020/2420
	0/800
	4020/1620
	60
	46,9/24,9
	4690/2490
	0/600
	4690/1890
	70
	47,9/25
	4786/2500
	0/571,4
	4786/1928,6
	71,43
	53,6/25,6
	5360/2560
	0/400
	5360/2160
	80
	60,3/26,3
	6030/2630
	0/200
	6030/2430
	90
	67/27
	6700/2700
	0/0
	6700/2700
	100
	Verwachte opbrengst aandeelhouder/schuld-eiser.
	Cumulatief 
	Downside
	Upside
	Scenario 3
	WA/WS
	WA/WS
	WA/WS
	Kans op succes
	20,2/16,2
	2020/1620
	1350/1350
	670/270
	10
	25/17,3
	2500/1730
	1211,5/1211,5
	1288,4/519,21
	19,23
	25,4/17,4
	2540/1740
	1200/1200
	1340/540
	20
	30,6/18,6
	3060/1860
	1050/1050
	2010/810
	30
	35,8/19,8
	3580/1980
	900/900
	2680/1080
	40
	41/21
	4100/2100
	750/750
	3350/1350
	50
	46,2/22,2
	4620/2220
	600/600
	4020/1620
	60
	51,4/23,4
	5140/2340
	450/450
	4690/1890
	70
	56,6/24,6
	5660/2460
	300/300
	5360/2160
	80
	58,3/25
	5833,3/2500
	250/250
	5583,3/2250
	83,33
	61,8/25,8
	6180/2580
	150/150
	6030/2430
	90
	67/27
	6700/2700
	0/0
	6700/2700
	100/0
	Verwachte opbrengst aandeelhouder/sschuldeiser
	Cumulatief WA/WS
	Downside
	Upside
	Scenario 4:
	WA/WS
	WA/WS
	Kans op succes
	25/11,67
	2500/1167
	2500/1167
	0/0
	0
	29,2/13,2
	2920/1320,3
	2250/1050,3
	670/270
	10
	33,4/14,7
	3340/1473,6
	2000/933,6
	1340/540
	20
	37,6/16,3
	3760/1626,9
	1750/816,9
	2010/810
	30
	41,8/17,8
	4180/1780,2
	1500/700,2
	2680/1080
	40
	46/19,3
	4600/1933,5
	1250/583,5
	3350/1350
	50
	50,2/20,9
	5020/2086,8
	1000/466,8
	4020/1620
	60
	54,4/22,4
	5440/2240,1
	750/350,1
	4690/1890
	70
	58,6/23,93
	5860/2393,4
	500/233,4
	5360/2160
	80
	61,5/25
	6151/2500
	326,7/152,49
	5824,3/2347,2
	86,93
	62,8/25,46
	6280/2546,7
	250/116,7
	6030/2430
	90
	67/27
	6700/2700
	0/0
	6700/2700
	100/0


