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INLEIDING

Algemene inleiding en verantwoording

1         Verantwoording

Het onderwerp van deze dissertatie is de verhouding tussen enerzijds de
Pauliana  van art.  3:  45  BW  en art.  42  Fw en anderzijds de onrechtmatige
daadvordering die wordt ingesteld door hetzij een individuele schuldeiser
hetzij door de faillissementscurator. In de literatuur wordt regelmatig gesteld
dat de Pauliana in feite een bijzondere vorm van de onrechtmatige
daadvordering   is'.   Zo   komt  bijv.   Schoordijld   tot de stelling   dat  een

onrechtmatige vermindering van vermogen en een onrechtmatige doorbre-
king van de paritas creditorum de voornaamste grondslagen vormen voor
toepassing van art.  3:45 BW. Verder stelt Boukema3 - zeer voorzichtig
- dat het toepassingsgebied van de artt.  3:45  e. v. BW gedeeltelijk buiten
dat van art.  6: 162  BW  ligt.  Ook  in de rechtspraak wordt gewezen op  de
gelijkenis tussen de Pauliana en onrechtmatige daadvordering. In het Erba
I-arrest (HR 28 juni 1957, 514) stelt de Hoge Raad vast dat als een
rechtshandeling zowel binnen de termen van de actio Pauliana als van de
onrechtmatige daadvordering valt, een door die handeling benadeelde
crediteur  de keus heeft  of hij  zich op  art.   1377  (oud)  BW  /  3:45  BW  dan
wel op art.  1401 (oud) BW / 6: 162 BW beroept. In het Sigmacon I- arrest
(HR 12 mei 1989, NJ 1990, 130) werd genoemde overweging uit het Erba
I - arrest herhaald. In het Sigmacon II - arrest (HR 24 februari 1995,
NJ 1996, 472) overweegt de Hoge Raad dat waar toepassing van art. 1377
(oud) BW op handelingen van de curator als schuldenaar in de zin van dat
artikel is uitgesloten, op dezelfde handelingen evenmin een aansprakelijkheid
van de boedel wegens onrechtmatige daad van de curator kan worden
gegrond.  Ook  in het eerste en tweede Notarissen-arrest  (HR 23 december

1       J. Eggens, Verzamelde Privaatrechtelijke Opstellen 1,  1958,  'lets over art.  1917 BW', p
252; Mellema-Kranenburg, De Actio Pauliana, (vanafhiertenoemen: 'monografie'), tweede

druk, 1996, p. 56; Korthals Altes in 'Bedrijven in wankel evenwicht', red. K. Hellingman
et at., 1985, p. 133.

2     H.C.F. Schoordijk, Vermogensrecht in het algemeen naar boek 3 van het NBW, 1986, p
154.

3         C.A. Boukema, dissertatie Civielrechtelijke samenloop,   1966,   p.3 1   e n zijn monografie
'Samenloop', 1992, p. 46.
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Inleiding

1994, NJ 1996, 627 en 628) wordt aandacht besteed aan de verhouding
tussen onrechtmatige daadvordering en Pauliana4. Ondanks het feit dat
zodoende zowel in de literatuur als in de jurisprudentie op de gelijkenis
wordt gewezen, bestaat er in Nederland geen gedetailleerde studie waarin
de voorwaarden en rechtsgevolgen van de Pauliana en onrechtmatige
daadvordering met elkaar worden vergeleken. Met deze dissertatie hoop
ik enigszins te voorzien in de behoefte die hieraan waarschijnlijk bestaat.
De lezer zal in deze studie weinig rechtsvergelijkend materiaal aantreffen.
Ter rechtvaardiging hiervan kan het volgende aangevoerd worden. Het
instellen van de Pauliana (of daarmee vergelijkbare acties) heeft in welk
rechtssysteem dan ook ingrijpende verbintenisrechtelijke en goederenrechte-
lijke gevolgen. Men kan deze rechtsgevolgen niet goed beschrijven zonder
uit te leggen hoe deze in het algemene systeem passen. Voor een dergelijke
uitleg ontbreekt in het kader van deze dissertatie helaas de ruimte.
Bovendien bestaat ten onzent een grote mate van overeenstemming over
het   rechtsgevolg   van het instellen  van de Pauliana   (nl. een relatieve
nietigheid), terwijl in de ons omringende landen al eeuwen lang de
meningsverschillen hierover groot Zij115. Aangezien ik aan het slot van
hoofdstuk 3 tot de conclusie kom dat er zwaarwegende redenen zijn om
de leer van de relatieve nietigheid voor ons recht te handhaven, zie ik geen
aanleiding om de veelheid aan buitenlandse theorietn over de rechtsgevolgen
te behandelen. Voor wat betreft de overige relevante aspecten van de
Pauliana - voornamelijk de toepassingsvoorwaarden - geldt eveneens
het argument dat de ruimte voor een grondige rechtsvergelijkende bespreking
ontbreekt.

2       Een korte schets van de indeling van de studie

In hoofdstuk 1 worden allereerst de voorwaarden voor het instellen van
de Pauliana en de onrechtmatige daadvordering door een individuele
schuldeiser (d.w.z. buiten faillissement) met elkaar vergeleken. Ook wordt
de vraag besproken  of art. 3:45 BW/1377  (oud)  BW  een lex specialis  is

4 Verder besteedt de Hoge Raad in zijn arresten van 28 juni  1996 (NJ  1997,  102) (van Maarse-
veen/Ontvanger) en 30 mei 1997 (RvdW 1997,  132) (Van Essen q.q./Aalbrecht en Looman)
aandacht  aan de verwantschap tussen de Pauliana en de onrechtmatige daadvordering.

5   Zie J.A. Ankum, De Pauliana buiten faillissement in het Nederlandse recht sedert de
codificatie (hierna: monografie), 1962, p. 167. In noot 2 op p. 174 vermeldt hij bijv. een
Duitse studie, waarin maar liefst elf theorieen over het rechtskarakter en de rechtsgevolgen
van de Pauliana behandeld worden.
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Algemene inleiding en verantwoording

van art. 6: 162 BW/1401 (oud) BW en worden vraagstukken van samenloop
tussen beide regelingen besproken. Hierna passeert o.a. het begrip

"benadeling in verhaalsmogelijkheden" de revue. Vervolgens wordt de
problematiek van de Erba-arresten besproken. Hierna vergelijk ik het
criterium 'wetenschap van benadeling' in de zin van de Pauliana-artikelen
met vergelijkbare normen zoals die in een aantal arresten gehanteerd worden
bij onrechtmatige daadvorderingen. Deze betreffen gevallen waarin een
crediteur een derde ex art.  6: 162 BW kan aanspreken omdat het aan diens
onrechtmatig handelen te wijten is a: dat zijn vordering ontstaat, terwijl
hij geen verhaal vindt bij de debiteur, of b:  dat hij benadeeld wordt in zijn
verhaalsmogelijkheden.

In hoofdstuk 2 wordt geconstateerd dat de curator q.q. slechts een
faillissementspauliana kan instellen wanneer de gezamenlijke schuldeisers
in hun verhaalsmogelijkheden benadeeld zijn. Onderzocht wordt wanneer
men kan zeggen dat de gezhmenlijke schuldeisers op een dergelijke wijze
benadeeld zijn. Vervolgens wordt o.a. de samenhang tussen de faillisse-
mentspauliana, de vordering ex art 6: 162 BW en die ingevolge art. 2:
138/248 BW besproken. Hierna bespreek ik de vraag of een individuele
schuldeiser tijdens het faillissement tegen een derde een onrechtmatige
daadvordering kan instellen omdat het aan diens onrechtmatig handelen
te wijten is dat zijn vordering ontstaat, terwijl hij geen verhaal vindt bij
de debiteur. Vervolgens wordt onderzocht of een individuele crediteur  die
benadeeld is in zijn verhaalsmogelijkheden een actie ex art. 6: 162 BW
kan instellen naast een onrechtmatige daadvordering, een faillissementspauli-
ana ofeen vordering ex art. 2: 138/248 BW van de curator. Tot slot worden
de voorwaarden voor het instellen van de faillissementspauliana en de
onrechtmatige daadvordering door de curator met elkaar vergeleken. Ook
wordt onderzocht of art. 42 Fw een lex specialis van art.  6: 162 BW is en
of samenloop van de faillissementspauliana en onrechtmatige daadvordering
ingesteld door de curator mogelijk is.

In hoofdstuk 3 worden de rechtsgevolgen van een beroep op art. 3:45 BW
of art. 42 Fw vergeleken met die van het instellen van een onrechtmatige
daadvordering in en buiten faillissement. Allereerst wordt aan de hand van
voorbeelden besproken wat het betekent dat de rechtsgevolgen bestaan uit

een subjectief- en objectief-relatieve nietigheid.
Vervolgens worden de rechtsgevolgen van het inroepen van de faillisse-

mentspauliana die aangegeven worden in art. 51 lid 1 en 2 (oud) Fw en
51 lid 1 Fw besproken.
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Inleiding

Verder bespreek ik de vraag of art. 51 lid 1 en 2 (oud) Fw en art. 51
lid 1 Fw ook gedeeltelijk analogisch buiten faillissement toegepast kunnen
worden. Ook wordt aan de hand van het Kuijsters/Gaalman q.q.-arrest de
verrekeningsproblematiek in het kader van art. 51 Fw behandeld. Hierbij
signaleer ik een analogie met het verrekeningsaspect in het Peeters/Gatzen-
arrest. Wanneer de curator met succes de onrechtmatige daadvordering
of de faillissementspauliana instelt, dan heeft de wederpartij in beide
gevallen een schuld aan de curator q.q. en niet aan de gefailleerde. Een
schuldeiser kan een dergelijke schuld aan de curator q.q. niet compenseren
met een vordering die hij  op de gefailleerde heeft.

Hierna worden de rechtsgevolgen van het instellen van de faillissements-
pauliana en de BW-Pauliana met elkaar vergeleken. Vervolgens vergelijk
ik de rechtsgevolgen van enerzijds een beroep op art.  42 Fw en art.  3:45
BW en anderzijds de onrechtmatige daadvordering door de curator of een
individuele schuldeiser buiten faillissement. Tot slot wordt de vraag
besproken of het raadzaam is om het systeem van de relatieve nietigheid
door een ander stelsel te vervangen.

In hoofdstuk 4 worden o.a. de rechterlijke uitspraken in de Sigmacon-
procedure behandeld. Ook komt de vraag aan de orde wat naar huidig BW
de betekenis is van de Sigmacon-arresten.

Tot slot worden de voornaamste conclusies van deze dissertatie gepresen-
teerd.
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HOOFDSTUK 1

De Pauliana en onrechtmatige daadvordering buiten
faillissement

1         Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een aantal overeenkomsten en verschillen tussen

onrechtmatige daadactie en Paulianal buiten faillissement, d.w.z. niet
ingesteld door de curator besproken. Ik concentreer mij in dit hoofdstuk
in het algemeen op de onrechtmatige daadvordering en Pauliana buiten
faillissement aangezien de toepassing van deze actie binnen faillissement
mijns inziens een aparte bespreking verdient. In een aantal gevallen zullen
echter voorbeelden uit de faillissementssituatie genoemd worden.

Idealiter zou een vergelijking tussen de Pauliana en onrechtmatige
daadvordering gemaakt moeten worden binnen het volgende model.  Stel:
een rechtssubject X verricht met rechtssubject Y een of meer bepaalde
rechtshandelingen. Als gevolg hiervan wordt rechtssubject Z, die schuldeiser
van X is, benadeeld in zijn verhaalsmogelijkheden. Dit model heeft echter
slechts betrekkelijke waarde. Het is namelijk niet mogelijk om de
vergelijking tussen de Pauliana en onrechtmatige daadvordering geheel
binnen dit model te houden. De reden hiervoor is dat er een grote varilbteit

van casusposities is waarin een crediteur kan stellen dat hij als gevolg van
het onrechtmatig handelen van een derde uiteindelijk in zijn kwaliteit van
schuldeiser benadeeld is. In het kader van een vergelijking tussen de
Pauliana en onrechtmatige daadvordering rijst dan o.a. het probleem dat
de Pauliana alleen ingesteld kan worden ter zake van benadeling in

1     Vanaf de tweede eeuw vddr Christus verleende de Romeinse praetor twee rechtsmiddelen
aan schuldeisers die waren benadeeld ten gevolge van door hun debiteur verrichte
rechtshandelingen. Deze rechtsmiddelen waren de restitutio in integrum ob fraudem en het
interdictum fraudatorium. Denietigverklaring die leidde totde restitutio was slechts mogelijk
tegen de wederpartij van de frauduleus handelende debiteur als hij te kwader trouw of om
niet had verkregen. Het interdictum was mogelijk tegen zowel directe als derden-verkrijgers
te kwader troUW of om niet. In het Justiniaanse recht werden deze twee rechtsmiddelen

samengesmolten tot 66n uniforme actie. die in 66n Digestentekst (D. 22, 1, 38,4) 'actio
Pauliana' genoemd werd. De naam 'Pauliana' in deze Digestentekst is waarschijnlijk te danken
aan de toevoeging van een post-klassiek glossator, die de in dit fragment genoemde actio
heeft aangeduid met de naam van de jurist in wiens werk hij de actio vermeld vond.  Zie
Ankum, De geschiedenis der 'Actio Pauliana' (dissertatie), 1962, pp. 16, 17 en 63.
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Hoofdstuk 1

verhaalsmogelijkheden, terwijl ex art. 6:162 BW ook schadevergoeding
gevorderd kan worden omdat andere vormen van benadeling hebben
plaatsgehad. Een centrale vraag  in  dit hoo fdstuk   is  wat die vormen  van
benadeling nu precies inhouden (m.a.w.:  wat deze 'schade'  in de zin van
art. 6:162 BW impliceert) en hoe de in het kader van de relevante
onrechtmatige daadvorderingen gehanteerde eisen van 'onrechtmatigheid'
en 'toerekenbaarheid' zich verhouden tot het criterium 'wetenschap van
benadeling' in de zin van de Pauliana-artikelen. Men moet echter een
vergelijking van beide rechtsfiguren wel beginnen binnen genoemd model,
aangezien daarin, wanneer aan alle vereisten  van  de artt.  3:45  en  6: 162
BW is voldaan, samenloop van normen bestaat. Wanneer men eenmaal
heeft vastgesteld wat deze samenloop van normen inhoudt, dan kan men
het complexe gebied betreden van de onrechtmatige daadvordering ter zake
van benadeling, waarbinnen het nog nut heeft om tot een vergelijking met
de Pauliana-normen te komen. Zodoende is dit hoofdstuk als volgt
opgebouwd. In paragraaf 2 worden de eisen van de Pauliana systematisch
met die van de onrechtmatige daadvordering vergeleken. Dit gebeurt
volledig  in het verband  van het hierboven genoemde model.  In dit kader
zal in paragraaf 3 ook de vraag besproken worden of art. 1377 (oud)
BW/3:45 BW een lex specialis is van art. 1401 (oud) BW/6:162 BW en
zullen vraagstukken van samenloop tussen beide regelingen besproken
worden. Ook besteed ik aandacht aan het feit dat in het sinds 1 januari  1992
geldend BW de zgn. ruime Paulianai is uitgesloten. Vervolgens wordt in
paragraaf 4 het verschil tussen benadeling in verhaalsmogelijkheden en
benadeling wegens gebrek aan verhaal als gevolg van het wekken van schijn
van kredietwaardigheid behandeld. In paragraaf 5 worden o.a. de
voornaamste rechtsoverwegingen van het Erba-arrest besproken. In paragraaf
6 passeren het criterium 'wetenschap van benadeling' in de zin van de
Pauliana-artikelen en vergelijkbare normen zoals die gehanteerd worden
bij onrechtmatige daadvorderingen in een aantal uitspraken nd het Erba-
arrest de revue.

2    Zie voor de definitie en een voorbeeld van toepassing van de ruime Pauliana p. 22 e.v.
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De Pauliana en onrechtmatige daadvordering buiten faillissement

2          Een vergelijking van de voorwaarden voor het instellen van
de Pauliana en onrechtmatige daadvordering

2.1 Een algemene vergelijking van de voorwaarden

Het is om te beginnen nuttig om op dit punt reeds erop te wijzen dat de
vereisten voor het doen slagen van de Pauliana van elkaar verschillen in
mate van belang. Benadeling is de meest fundamentele eis.3 Immers, als
die er niet is kan men geen wetenschap van benadeling hebben. Wetenschap
van benadeling is in alle casusposities waarop de Pauliana van toepassing
tenminste vereist bij de paulianeus handelende debiteur. De eis dat de
rechtshandeling onverplicht verricht moet zijn is m.i. iets minder funda-
menteel. Dit blijkt o.a. uit het feit dat de wetgever deze eis in art. 47 Fw
geheel ecarteert en het gegeven dat deze eis pas in 1896 in onze wetgeving
is opgenomen: Wanneer de vereisten voor het doen slagen van de Pauliana
behandeld worden, zullen zodoende gewoonlijk 'benadeling' en 'wetenschap
van benadeling' eerder behandeld worden dan de eis dat de rechtshandeling
onverplicht verricht moet zijn.

In deze paragraaf zullen de voorwaarden voor het instellen van de Pauliana
en de onrechtmatige daadvordering met elkaar vergeleken worden. Alle
casusposities die hier beschreven worden vallen binnen het systeem van
het model dat reeds aan het begin van paragraaf 1 genoemd is: rechtssubject
X verricht met Y een of meer bepaalde rechtshandelingen, als gevolg
waarvan rechtssubject Z, die schuldeiser van X is, benadeeld wordt in zijn
verhaalsmogelijkheden. De rechtssubjecten die in deze casusposities
schuldeiser  zijn of rechtshandelingen verrichten zullen echter  niet  als  X,
Y en Z benoemd worden aangezien uit de beschreven situaties blijkt welke
plaats zij in het model innemen en een verdere aanduiding m.i. slechts

hinderlijk voor de lezer is. Reeds in paragraaf 1 werd aangegeven dat het
niet mogelijk is om de vergelijking tussen de Pauliana en de onrechtmatige
daadvordering geheel binnen het genoemde model te houden. Men moet
echter m.i. een vergelijking van beide rechtsfiguren wel beginnen binnen
dit model, aangezien daarin, wanneer aan alle vereisten van 3:45 BW en
6: 162  BW is voldaan, een volmaakte samenloop van normen bestaat.  In

3 Mellema-Kranenburg, monografie, tweede druk,  p. 23 spreekt over 'het centrale begrip'.
4 Ankum (monografie, p. 101) merkt op dat in vroeger eeuwen er veel discussie bestond over

de vraag of het vereiste van onverplichtheid bij de Pauliana gesteld moest worden.
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Hoofdstuk I

paragraaf 6 zal de verhouding tussen beide rechtsfiguren bezien worden
aan de hand van meer complexe casusposities.

Bij de vergelijking binnen het model valt om te beginnen op dat de
debiteur in alle gevallen waarin hij een paulianeuze handeling verricht tevens
jegens zijn schuldeisers onrechtmatig handelt. (Op de vraag of zijn
wederpartij bij de paulianeuze rechtshandeling onrechtmatig handelt zal
ik later ingaan). De debiteur heeft een verbintenis tegenover zijn crediteur
om een bepaalde prestatie tegenover hem te verrichten. Wanneer hij die
verbintenis toerekenbaar niet nakomt, pleegt hij wanprestatie. Wanneer
hij daarnaast een paulianeuze rechtshandeling verricht heeft, heeft hij
daardoor tevens een onrechtmatige daad tegenover zijn schuldeisers verricht,
die daardoor in hun verhaalsmogelijkheden benadeeld zijn. Om te beginnen
heeft hij wetenschap van benadeling. Wetenschap van benadeling valt zowel
onder de eis van onrechtmatigheid als die van toerekenbaarheid. Het valt
onder toerekenbaarheid omdat het duidelijk is dat aan iemand een verwijt
te maken valt wanneer hij weet dat hij een of meerdere schuldeisers bena-
deelt. Verder pleegt een debiteur in zo'n situatie dan ook een onrechtmatige
daad omdat een dergelijke gedraging in strijd is met wat in het maatschap-pelijk verkeer betaamt.5 Uiteraard is de benadeling in verhaalsmogelijkhe-
den de schade die geleden wordt als gevolg van de gepleegde onrechtmatige
daad. Wat betreft het relativiteitsvereiste: de geschonden norm is in de
gevallen van de Pauliana de eis dat men zich in het vermogensrechtelijk
verkeer dient te onthouden van rechtshandelingen die vallen onder de
wettelijke bepalingen betreffende de Pauliana. De normen betreffende de
Pauliana strekken tot bescherming tegen schade zoals de benadeelde
schuldeiser die heeft geleden. Nu zodoende aan alle vereisten van art. 6: 162
BW is voldaan, is er sprake van onrechtmatig handelen van de debiteur.
Deze onrechtmatigheid van zijn handelen jegens zijn schuldeisers wordt
echter weggenomen wanneer op de schuldenaar6 een rechtsplicht rust tot
het verrichten van deze handeling: hij is immers rechtens verplicht tot het
voldoen aan deze verbintenis. (Men gaat er hierbij dan uiteraard vanuit
dat de handeling waarbij de schuldenaar de verplichting op zich nam niet
met de Pauliana kan worden vernietigd). De enige uitzondering  op  deze

5    Zie Asser-Hartkamp III, De verbintenis uit de wet, 1994, p. 54.
6    In het Sigmacon II-arrest (HR 24 februari 1995, NJ 1996, 472) benadrukte de Hoge Raad

in r.0.3.3. dat het er enkel om gaat of de schuldenaar onverplicht heeft gehandeld. Dit is
volledig in overeenstemming met de MvT bij art. 1377 (oud) BW (zie Belinfante, Ontwerp
van Wet op het faillissement en de surstance van betaling, 1891, V, p. 30 en G.W. Baron
van der Feltz, Geschiedenis van de Wet op het faillissement en de sursdance van betaling
I, 1896. (editie Kortmann/ Faber, deel 2-I, 1994), p. 530). Zie verder p. 338.
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regel is te vinden in art. 47 Fw. Dit wordt in hoofdstuk 27 behandeld.
Wanneer de debiteur echter bij het verrichten van een onverplichte rechts-
handeling8 wetenschap van benadeling heeft, dan handelt hij onrechtmatig.
Een onrechtmatige daadvordering tegen een dergelijke debiteur heeft echter
niet veel zin, aangezien hij geen of vrijwel geen verhaal biedt. (Om die
reden is immers juist de Pauliana ingesteld).

Tot nu toe is enkel gesproken over het feit dat de debiteur in alle
gevallen waarin hij een paulianeuze rechtshandeling verricht tevens

onrechtmatig handelt. Ik zal nu ingaan op de vraag of zijn wederpartij in
alle gevallen waarin hij een dergelijke rechtshandeling verricht ook een
onrechtmatige daad pleegt. Het antwoord  op deze vraag luidt ontkennend.
Een belangrijk verschil in het toepassingsgebied van beide vorderingen is
dat de actio Pauliana ook ingesteld kan worden tegen een bevoordeelde
om niet die geen objectieve wetenschap van benadeling van schuldeisers
heeft.' Naar oud recht blijkt dit uit art. 1377 lid 3 (oud) BW" en naar
huidig recht volgt dit uit art. 3:45 lid 1 BW. Tegen een dergelijk persoon
zal een vordering ex art. 6:162 BW niet slagen aangezien daarvoor vereist

is dat hij een onrechtmatige daad pleegt die hem toegerekend kan worden.
In de literatuur en wetsgeschiedenist 1 wordt gewoonlijk gesteld dat de
ratio van het feit dat de Pauliana tegen een dergelijke verkrijger om niet
te goeder trouw slaagt is dat in de belangenafweging tussen crediteur en
verkrijger te goeder trouw het belang van de laatste aan dat van de eerste

opgeofferd moet worden, nu hij om niet heeft verkregen daar hij slechts
een voordeel hoeft af te staan, terwijl bij de tegenovergestelde oplossing
de crediteur een nadeel zou lijden. Schoordijk12 stelt - m.i. terecht -

7    Zie p. 152 e.v.
8        Het maakt hierbij, voorzover het het onrechtmatig handelen  van de debiteur betreft,  dus

niets  uit of deze rechtshandeling enkel onder art.  3:45  lid  1 of onder art,  3:45  lid  1 jo  lid
2 BW valt.

9     Het vereiste van wetenschap van benadeling bij de Pauliana is geobjectiveerd in die zin dat
de bewuste persoon of personen ten tijde van het verrichten van de gewraakte rechtshandelin-

gen wisten ofbehoorden te weten dat benadeling van schuldeisers het gevolg van de handeling
was of zou zijn. Wanneer in dit proefschrift in verband met de Pauliana gesproken wordt

over 'wetenschap van benadeling' wordt hieronder verstaan: 'objectieve wetenschap van
benadeling'.

10   Zie voor de tekst van art. 1377 lid 3 (oud) BW de appendix achter in dit boek.
11      Bijv. J.A. Ankum, De Pauliana buiten faillissement  in het Nederlandse recht sedert  de

codificatie, 1962, (hierna te noemen: monografie), p. 120; Mellema-Kranenburg, monografie,
p.  34; F.M.J. Verstijlen, Boekbespreking 'Financiering en aansprakelijkheid'. Tijdschrift
voor Insolventierecht, 1995/2, p. 41. Zie verder de MvT bij de artt. 44-46 Fw, van der
Feltz I, editie Kortmann/Faber, p. 446.

12 H.C.F. Schoordijk, Indirecte verrijking (artikelenreeks in WPNR 5093/5094/5095 (1970)),
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dat art.  1377 lid 3 (oud) BW als wetsbepaling ter voorkoming van indirecte
ongegronde verrijking gezien moet worden. Ankum'3, die hier de
heersende leer 14 weergeeft, stelt dat bevoordeelden om niet te goeder trouw
slechts gehouden zijn om datgene af te geven waarmee zij op het moment
van het inroepen van de Pauliana ten gevolge van de verkrijging verrijkt
zijn. De bevoordeelde om niet te goeder trouw is verrijkt omdat zijn
vermogen is vermeerderd en dit indirect15 ten koste van de schuldeisers
van de gefailleerde is gebeurd. Immers, bepaalde vermogensbestanddelen
bevinden zich nu in zijn vermogen en behoren niet meer tot de activa van
de gefailleerde waarop diens schuldeisers zich zouden kunnen verhalen.
Wanneer de bevoordeelde om niet die te goeder trouw is de verrijking zou
mogen behouden, dan zou dit ongerechtvaardigd zijn daar hij dan een
voordeel zou mogen behouden, terwijl de crediteuren dan een nadeel zouden
lijden. Schoordijks stelling dat art.  1377 lid 3 (oud) BW een wetsbepalingter voorkoming van indirecte ongegronde verrijking is, is juist voorzover
dit artikel bevoordeelden om niet te goeder trouw betreft. Art. 1377 lid
3 (oud) BW laat echter de mogelijkheid open dat de bevoordeelde te kwader
trouw heeft gehandeld. In dit geval moet hij hetgeen hij op paulianeuze
wijze om niet verkregen heeft of de waarde daarvan afstaan, ongeacht ofhij hierdoor verrijkt is of niet. Voor zover het bevoordeelden om niet te
kwader trouw betreft, is art. 1377 lid 3 (oud) BW dus gdtn wetsbepaling
ter voorkoming van indirecte ongegronde verrijking.

Wat betreft het huidige BW: ook art. 3:45 lid 3 BW is een wetsbepalingter voorkoming van indirecte ongegronde verrijking.16 Deze wetsbepaling
komt in feite neer op een analogische toepassing van art.  46 (oud) Fw buiten
faillissement. Het is een uitwerking van art. 3:45 lid 1 BW voorzover het
bevoordeelden om niet te goeder trouw betreft.

Tot nu toe is de wetenschap van benadeling bij de wederpartij in het
geval van de groep van rechtshandelingen om niet besproken. Wat betreft
de groep van rechtshandelingen anders dan om niet die hetzij meerzijdig
hetzij eenzijdig en tot een of meer personen gericht zijn (naar oud recht:
de groep van rechtshandelingen onder bezwarende titel oftewel anders dan

Verspreid Werk, 1991, pp. 256 en 257.
13 Ankum, monografie. p. 179.
14    Zie Parl. Geschiedenis Boek 3, Van Zeben-Du Pon, p. 218 en T.J. Dorhout Mees, Nederlands

Handels- en Faillissementsrecht, nr. V. Recht van reclame: faillissement, surstance van
betaling en akkoord, 1988, nr. 298 (p. 113).

15 Zie Asser-Hartkamp III. De verbintenis uit de wet, 1994, nr. 354. (p. 321).
16 Hetzelfde geldt voor art. 3:45 lid 5 (tweede volzin) BW.
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om  niet): 17 deze kunnen slechts vernietigd worden wanneer wetenschap

van benadeling bij de debiteur en bij zijn wederpartij aangenomen wordt.
Wanneer bij een dergelijke rechtshandeling de Pauliana slaagt, dan is er
stellig ook sprake van een onrechtmatige daad gepleegd door de wederpartij.
Immers, ook de wederpartij heeft wetenschap van benadeling als gevolg
waarvan is voldaan aan de vereisten van onrechtmatigheid en toerekenbaar-
heid en ook door zijn toedoen heeft de crediteur van zijn contractspartij
schade geleden. Verder is om de hierboven beschreven redenen ook voldaan
aan het relativiteitsvereiste. Wanneer de debiteur de rechtshandeling
onverplicht heeft verricht, is voldaan aan alle vereisten voor het instellen
van de Pauliana en is derhalve elk beletsells voor het aannemen van

17      Volgens  het  vddr  1  januari 1992 geldende BW moest de schuldeiser bij rechtshandelingen
onder bezwarende titel bewijzen dat ten tijde van het verrichten van deze handeling zowel
de schuldenaar als zijn wederpartij objectieve wetenschap van benadeling van schuldeisers
had. Zie de tekst van art. 1377 lid 1 (oud) BW in de appendix achter in dit boek. Bij rechts-

handelingen om niet hoefde volgens art.  1377 lid 3 ( oud ) BW slechts bij de schuldenaar
objectieve wetenschap van benadeling bewezen te worden.

Volgens het sinds 1 januari 1992 geldende BW hebben wat betreft rechtshandelingen om
niet in dezen geen wijzigingen plaatsgevonden. Binnen de categorie van rechtshandelingen
onder bezwarende titel die sinds 1 januari 1992 in de BW-terminologie 'anders dan om niet'

gingen heten werd echter een verfijning aangebracht doordat onderscheid werd gemaakt
tussen enerzijds meerzijdige en eenzijdige gerichte rechtshandelingen anders dan om niet
en anderzijds eenzijdige ongerichte rechtshandelingen anders dan om niet.
Een eenzijdige gerichte rechtshandeling anders dan om niet is bijv. een opzegging die is
gevolgd op de toezegging van degene tot wie zij is gericht, dat, zo opgezegd zou worden,
daartegenover een bepaalde prestatie zou worden verricht.  (Zie de MvA II bij  art.  3.2.11.,
Parl. Geschiedenis van boek 3 NBW, pp. 217 en 218). Een eenzijdige ongerichte
rechtshandeling anders  dan  om  niet  is  bijv. de verwerping  van een nalatenschap  door  een
gokverslaafde, daartoe aangezet door zijn zoon, die als lokkertje hem als tegenprestatie
daarvoor een geheel verzorgde vakantiereis aanbiedt. (Zie R.J. Verschoof, Het nieuwe
faillissementsrecht, 1992, p. 72). Laatstgenoemde soort rechtshandelingen komt in de praktijk
zo weinig voor dat het mijns inziens niet nuttig is om hen in dit hoofdstuk of elders in dit
proefschrift tebespreken. Bij decategorie van meerzijdigeeneenzijdigegerichte rechtshande-

lingen anders dan om niet moet zowel  bij de schuldenaar als bij degene met  wie of jegens
wie hij de rechtshandeling verrichtte objectieve wetenschap van benadeling aangetoond
worden. Bij de tweede subcategorie, nl. de eenzijdige ongerichte rechtshandelingen anders
dan om niet hoeft slechts objectieve wetenschap bij de schuldenaar bewezen te worden. (Dit
volgt uit lid 1 van art. 3:45 BW).

18   Wanneer een debiteur een rechtshandeling op verplichte wijze verricht, dan betekent dat
dat de rechtsplicht uiteindelijk terug te voeren is op rechtshandelingen die niet paulianeus

zijn of waarvan niet bewezen kan worden dat ze paulianeus zijn. Op p. 41 zal aangevoerd
worden dat in principe het bestaan van een rechtsplicht tot het verrichten van een prestatie
tot gevolg heeft dat de ontvanger door het accepteren daarvan niet onrechtmatig handelt
tegenover zijn medeschuldeisers. Toch blijkt uit het hierna op pp. 39 e.v. te bespreken

Keulen/BLG- arrest in ieder geval dat de Hoge Raad de mdgelijkheid aanvaardt dat een
schuldeiser die van zijn debiteureen verplicht verrichtebetaling ontvangt tegenoverde andere
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onrechtmatig handelen door een dergelijke wederpartij weggenomen en
is hij aansprakelijk  ex  art.  6: 162  BW.

Samenvattend kan men voor rechtshandelingen om niet het volgende
opmerken. Voorzover art. 1377 lid 3 (oud) BW bevoordeelden om niet
te goeder trouw betreft, is het een wetsbepaling ter voorkoming van indirecte
ongegronde verrijking. Men kan echter niet zeggen dat het een dergelijke
wetsbepaling is voorzover het bevoordeelden om niet te kwader trouw
betreft, aangezien een dergelijke bevoordeelde het paulianeus verkregen
vermogensbestanddeel of de waarde daarvan af moet staan, ongeacht ofhij verrijkt is of niet. Een dergelijke bevoordeelde om niet te kwader trouw
handelt niet alleen paulianeus maar ook onrechtmatig, aangezien hij de
handeling met wetenschap van benadeling verricht. Tot zover het 'oude'
BW. Wat betreft het huidige BW:  art.  3:45  lid 3  BW  is een wetsbepalingter  voorkoming van indirecte ongegronde verrijking.19 Een bevoordeelde
om niet te kwader trouw met wie een schuldenaar een rechtshandeling
verricht als bedoeld in art. 3:45 lid 1 BW handelt onrechtmatig. Wat betreft
de groep van rechtshandelingen anders dan om niet die hetzij meerzijdighetzij eenzijdig gericht zijn:20 wanneer bij een dergelijke rechtshandeling
de Pauliana slaagt is er sprake van een onrechtmatige daad gepleegd door
de  debiteur  en zijn wederpartij.

crediteuren onrechtmatig handelt. Het zal echter blijken dat de reikwijdte van de rechtsregel
gegeven in dit arrest vrij beperkt is, o.a. omdat het slechts betrekking heeft op acceptatiesdoor beheersende rechtspersonen.
Wanneerde debiteurdaarentegeneen rechtshandeling onverplicht heeft verricht, dan betekent
dat, op zichzelf genomen, slechts dat hij tegenover zijn wederpartij geen rechtsplicht tot
het verrichten van die handeling heeft. In eerste instantie zou men dus wellicht geneigd zijn
om te stellen dat het feit dat de rechtshandeling onverplicht verricht is, niets zegt over hetantwoord op de vraag of de wederpartij die de onverplicht verrichte betaling ontvangt
onrechtmatig handelt jegens zijn medeschuldeisers. Deze aanname is echter niet geheel juist,
hetgeen bijv. blijkt uit de artt. 43 lid 1 sub 2 Fw en art. 3 : 46 lid 1 sub 2 BW. Hierin vormt
o.a. het feit dat de schuldenaar een niet opeisbare schuld inlost aanleiding tot het vermoeden
dat ook de wederpartij met wetenschap van benadeling en dus onrechtmatig handelt. De
ratio van deze bepalingen is o.a. dat in de 'verdachte periode' die centraal staat in deze
artikelen er een gerede kans is dat op het moment van het verrichten van de bewuste
rechtshandeling de debiteur zich reeds in een wankele financiele positie bevond en dat zijn
wederpartij dit wist of moest weten. Gecombineerd met het feit dat het natuurlijk verdacht
is wanneer een debiteur in een dergelijke situatie zijn niet opeisbare schulden gaat atiossen,
levert dit het vermoeden op dat de wederpartij ook objectieve wetenschap van benadeling
heeft.

19   Ook art. 3:45 lid 5 (tweede voIzin) BW is een wetsbepaling ter voorkoming van indirecte
ongegronde verrijking.

20      Naar oud recht  gold  dit  voor een bredere groep van rechtshandelingen, nl. degene verricht
anders dan om niet.
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De conclusie kan luiden dat Schoordijkz' zodoende in principe gelijk
heeft met zijn reeds genoemde stellingen dat art.  1377 lid 1 (oud) BW een
bijzondere vorm van de onrechtmatige daadvordering is en art. 1377 lid
3 (oud) BW een toepassing van de verrijkingsactie. Zoals reeds eerder
gezegd, gaat dit laatste echter slechts op voorzover het bevoordeelden om
niet te goeder trouw betreft. De Pauliana heeft dus een dubbele grondslag:
het betreft grotendeels een bijzondere vorm van de onrechtmatige
daadvordering en is tevens gedeeltelijk een toepassing vande verrijkingsac-
tie.

Men dient zich in dit verband tevens te bedenken dat het iets bijzonders
is dat een door een paulianeuze rechtshandeling benadeelde schuldeiser deze

handeling kan vernietigen. Er moet een rechtvaardiging gevonden worden
voor het feit dat de paulianeus handelende schuldenaar niet 'autonoom in
eigen rechtssfeer'22 is en dat een schuldeiser ter bescherming van zijn
belangen in mag grijpen. De noodzaak van een rechtvaardiging hiervan
is des te dringender nu de Pauliana een van de zeer weinige voorbeelden
is waarin aan een derde, die dus niet direct betrokken is bij een rechtshande-
ling, de mogelijkheid gegeven wordt om deze rechtshandeling te vernieti-
gen.23 Bij vrijwel alle andere gevallen waarin de rechtshandeling vernie-
tigbaar is kan de aanzet tot vernietiging slechts gegeven worden door een
persoon die partij  was  bij de vernietigbare rechtshandeling. (Men denke

hierbij bijvoorbeeld aan handelingsonbekwaamheid en wilsgebreken).
De reden waarom de crediteur ter bescherming van zijn belangen in

mag grijpen is in het geval van meerzijdige en eenzijdig gerichte rechtshan-
delingen anders dan om niet 4 dat zowel de schuldenaar als zijn wederpartij
wetenschap van benadeling hebben en zodoende onrechtmatig handelen.
In het geval van rechtshandelingen om niet 5 dient men een onderscheid
te maken tussen bevoordeelden om  niet te goeder trouw  en te kwader trouw.
Een bevoordeelde om niet te kwader trouw, met wie een schuldenaar een

21 Zie Schoordijk, Verspreid Werk,  t.a.p., p. 256/257 en Vermogensrecht  in het algemeen,

t.a.p., p. 154.
22 Deze formulering ontleen ik aan J. Eggens, 'Inleiding tot pand en hypotheek', in Verzamelde

Privaatrechtelijke Opstellen II, p. 18.
23   Zie Jac. Hijma, Nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen, 1988, p. 126. Zie

voor een ander voorbeeld van een dergelijke vernietigingsmogelijkheid art. 3 : 264 lid 1
en 2 BW (dat nauw met de Pauliana verwant is). Vergelijk Hijma, t.a.p., pp. 243 - 245.

24   Naar oud recht: de groep van rechtshandelingen onder bezwarende titel oftewel anders dan
om  niet.

25 Naar huidig recht hoeft ook bij eenzijdige ongerichte rechtshandelingen anders dan om niet
slechts  bij de schuldenaar objectieve wetenschap bewezen te worden. Zie verder noot  17
voor de reden waarom deze categorie verder niet behandeld wordt.
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rechtshandeling verricht als bedoeld in art. 1377 lid 1 (oud) BW of art.
3:45  lid  1 BW, handelt onrechtmatig (evenals trouwens de debiteur)  en
daarom mag de crediteur ter bescherming van zijn belangen ingrijpen. In
het geval van een verkrijger om niet te goeder trouw die onder art. 1377
lid  3  (oud)  BW  of art.  3:45  lid 3  BW  valt,  mag de crediteur dit doen ter
voorkoming van indirecte ongegronde verrijking.

3            Verhouden de wettelijke regelingen van de Pauliana en die van
de onrechtmatige daadvordering zich tot elkaar als lex specialis
tot lex generalis? Is het mogelijk om beide vorderingen naast
elkaar in te stellen?

In dit kader  zal  ik de vraag bespreken  of art.   1377 (oud) BW/3:45  BW
een lex specialis  is  van  art.   1401   (oud)  BW/6: 162  BW.   Ik zal hierbij
allereerst de relevante definities hanteren zoals Boukema die geeft in zijn
gezaghebbende dissertatie 'Civielrechtelijke samenloop' (aangevuld met
daarop voortbouwende ideean van andere schrijvers).

Op p.  26 van zijn dissertatie stelt hij dat een lex specialis alle elementen
moet omvatten van het abstracte rechtsfeit van de lex generalis en bovendien
een of meer andere. Boukema26 omschrijft het abstracte rechtsfeit als het
complex van voorwaarden dat voor het intreden van het rechtsgevolg van
een bepaalde wettelijke norm vereist is. De lex specialis moet m66r
elementen bevatten  dan  de lex generalis omdat zij, wanneer  dat  niet  het
geval zou zijn, een dubbelregeling zou zijn, die niet als een lex specialis
van de algemene kan worden beschouwd. Zij moet dus extra vereisten
stellen die niet aan toepassing van de algemene worden gesteld.27 Er mag
naar Boukema's mening28 pas van een lex specialis gesproken worden
wanneer alle concrete rechtsfeiten waarop de norm kan worden toegepast
ook vallen onder de omschrijving van het abstracte rechtsfeit van de lex
generalis. (Een concreet rechtsfeit is een complex van feitelijke elementen
waaraan door toepassing van een rechtsnorm een gevolg dient te worden
verbonden).

Het is belangrijk om te constateren dat men naar heersende leerz' voor

26    Boukema,  diss.,  p.  20.
27 C.J.H. Brunner. Beginselen van samenloop, 1984, t.a.p., p. 17.
28   Boukerna, diss., p. 26.
29    Zie bijv. de reeds genoemde passages uit de dissertatie van Boukema, Brunner, t.a.p., pp.

17 t/m 19, 21, 22; J.H. Nieuwenhuis, inaugurale rede, Anders en eender, 1982, p. 35 en
Kamphuisen zoals geciteerd in Compendium Bijzondere Overeenkomsten,  C.J. van Zeben
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het aannemen van een lex specialis-lex generalisverhouding niet de eis stelt

dat per se de rechtsgevolgen van een geslaagd beroep op de lex specialis
gelijk moeten zijn aan die van de lex generalis. Ik ben het zodoende niet
eens met Ankumm  die  deze  eis wel stelt.   Het  is  m. i. volkomen terecht
heersende leer dat, wanneer alle concrete rechtsfeiten waarop de norm van
de deelregeling kan worden toegepast ook vallen onder het abstracte
rechtsfeit van de algemene regeling, een lex specialis-lex generalisverhou-
ding aangenomen kan worden.

Vanaf dit punt zullen de relevante stellingen besproken worden die
Boukema in zijn dissertatie poneert over de lex specialis-lex generalisverhou-
ding tussen de bepalingen betreffende Pauliana en onrechtmatige daad.
Allereerst zal ik de stellingen bespreken die Boukema in zijn dissertatie
naar voren brengt over de zoeven genoemde leden van art.  1377 (oud) BW
en vervolgens zijn observaties in zijn monografie 'Samenloop' over de artt.
3:45 e.v. BW. Deze worden gescheiden behandeld aangezien zijn stellingen
in de twee werken verschillen.

In zijn dissertatie wijst Boukema31 erop dat bij art. 1377 (oud) BW
onderscheid gemaakt moet worden tussen enerzijds de normen die in lid
1 en anderzijds die welke in lid 3 van het artikel zijn vervat en stelt hij
- m.i. terecht - dat tussen lid 1 van art.  1377 (oud) BW en art.  1401
(oud) BW een lex specialis-lex generalis verhouding bestaat aangezien beide

partijen weten  dat een  of meer schuldeisers daardoor worden benadeeld.
Zoals in de vorige paragraaf reeds is uiteen gezet, zorgt het feit dat zowel
de debiteur als zijn wederpartij wetenschap van benadeling hebben ervoor
dat wanneer een onrechtmatige daadvordering tegen hen ingesteld wordt
er  voldaan  is  aan de vereisten van onrechtmatigheid en toerekenbaarheid.
Verder is er vanwege de benadeling in verhaalsmogelijkheden schade die

als gevolg van de onrechtmatige daad is ontstaan. Ook is er, zoals hierboven
reeds uiteen is gezet, voldaan aan het relativiteitsvereiste. Dus: lid 1 van
art.  1377 (oud) BW bevat als lex specialis alle elementen van het abstracte
rechtsfeit in art. 1401 (oud) BW als lex generalis, namelijk onrechtmatig-
heid, toerekenbaarheid, schade, causaal verband en relativiteit, en bovendien
66n ander element, namelijk de eis van onverplichtheid. (Ook watdit laatste
element betreft verwijs ik naar hetgeen ik in de vorige paragraaf hierover
heb  opgemerkt).

e.a., 1989, p. 2.
30 Ankum, monografie, p. 92 en 93.
31  Boukema, diss., p. 31.
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Tussen lid 3 van art. 1377 en 1401 (oud) BW bestaat echter geen lex
specialis-lex generalis verhouding omdat tegenover de verkrijger om niet
te goeder trouw geen beroep kan worden gedaan op art. 1401 (oud) BW.
Er is immers slechts sprake van een lex specialis wanneer alle concrete
rechtsfeiten waarop de norm van lid 3 van art. 1377 (oud) BW van
toepassing is ook vallen onder het abstracte rechtsfeit van art. 1401 (oud)
BW. De norm van genoemd lid 3 is ook van toepassing op het concrete
rechtsfeit dat een aangesproken directe-verkrijger om niet geen wetenschap
van benadeling heeft, dus vanwege dit gegeven is dit lid 3 geen specialis
van art. 1401 (oud) BW.32

Ook  in zijn monografie 'Samenloop'  uit 1992 behandelt Boukema  de
hier ter sprake zijnde problemen, maar hanteert daarbij - althans
gedeeltelijk - voor wat betreft de Pauliana een andere benaderingswijze.
In  dit boek geeft hij 33 de volgende definitie  van 'lex specialis':   'een
rechtsregel waarvan het toepassingsgebied geheel valt binnen het toepassings-
gebied van een andere rechtsregel'. Deze definitie is eenvoudiger dan degene
die hij in zijn proefschrift geeft maar niet wezenlijk verschillend. Een
wezenlijk verschil tussen zijn dissertatie en deze monografie komt echter
wel naar voren in de volgende toepassing.

Hij stelt namelijk:  'Als eis voor het instellen van de actio Pauliana geldt
dat de schuldenaar bij het verrichten van de rechtshandeling wist of behoorde
te weten dat benadeling van schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden het
gevolg zou zijn (artikel 3 :45 lid  1) .  Gaat het om een rechtshandeling anders
dan om niet dan geldt tevens als eis dat ook de wederpartij wist ofbehoorde
te weten dat benadeling van een of meer crediteuren het gevolg zou zijn.
(artikel 3:45 lid 2). Voor rechtshandelingen om niet geldt deze eis niet.
In die gevallen kan tegen de derde de actio Pauliana in worden gesteld en
wordt de rechtshandeling vernietigd.     . . . Een vordering op grond    van
onreclitmatige  daad  kan  in dat geval niet tegen hem worden ingesteld.  De
benadeling van crediteuren kan hem immers niet worden toegerekend...
Ditzel fde is het geval indien wetenschap van benadeling wordt aangenomen
op grond van artikel 3:46... maar niet aangetoond kan worden dat de weder-
partij schuld heeft aan de benadeling. Artikel 3:45 e.v. is dus geen lex
specialis van artikel  6: 162.'

Hieruit blijkt dat Boukema, in tegenstelling tot de systematiek die hij
in zijn proefschrift volgt, de verschillende onderdelen van de regeling

32  Art. 1377 lid 3 (oud) BW kan verder geen lex specialis zijn van een wettelijke bepaling
betreffende ongerechtvaardigde verrijking, simpelweg omdat naar oud BW een dergelijke
wetsbepaling niet bestond.

33 Boukema, 'Samenloop',  p.  3  en  5.
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betreffende de Pauliana als 66n 'lex' behandelt. Dit is mijns inziens niet
juist. De Pauliana is immers een zeer gecompliceerde rechtsfiguur die van
toepassing kan zijn in diverse situaties op zeer verschillende rechtshande-
lingen. In het geval van de faillissementspauliana dient men bijvoorbeeld
mijns inziens onderscheid te maken tussen art. 47 Fw en de overige Paulia-
na-artikelen (hetgeen ik in hoofdstuk 234 ook zal doen). In de regeling
buiten faillissement is het verschil in ratio tussen de wettelijke regel van
art. 3:45 lid 2 BW betreffende de rechtshandelingen anders dan om niet
die hetzij meerzijdig hetzij eenzijdig gericht zijn en de wettelijke regel van
art.  3:45 lid 1 BW betreffende o.a. rechtshandelingen om niet mijns inziens
66k groot genoeg om deze regels niet als 66n 'lex' te behandelen. (Zie voor
een  uitleg   over het verschil in ratio de vorige paragraaf). Vanwege   de
redenen die al bij de bespreking van art. 1377 lid 1 en lid 3 genoemd zijn
dient men genoemde wettelijke regel  van art.  3:45  lid 2 BW (betreffende
o.a meerzijdige rechtshandelingen anders dan om niet) als lex specialis van
art.  6: 162 BW te beschouwen, terwijl de vermelde regel vervat in art.3:45
lid 1 BW (betreffende o.a. rechtshandelingen om niet) niet als een dergelijke
lex  specialis te beschouwen  is. 35

Vervolgens rijst de vraag of er samenloop van de wettelijke rechtsregels
betreffende de Pauliana en onrechtmatige daad mogelijk is en zo ja, wat
het  gevolg  van deze samenloop  dan is. Onder samenloop wordt  in  dit
verband36 verstaan: de gelijktijdige toepasselijkheid van verschillende
privaatrechtelijke wettelijke normen op hetzelfde rechtsfeit.

Er kAn sprake zijn van samenloop van een lex generalis en een lex
specialis, Ill. wanneer het toepassingsgebied van de ene norm geheel valt
binnen het toepassingsgebied van de andere norm37 en zij tegelijkertijd
op hetzelfde rechtsfeit van toepassing zijn.

Er is in dit verband dus sprake van een dergelijke samenloop wanneer
de hierboven genoemde wettelijke regeling  van  art.   3:45  lid  2  (een  lex
specialis-gebied) en art. 6:162 BW tegelijkertijd op hetzelfde feit van

34  Zie p. 152.
35  Verder kan art. 3:45 lid 3 BW gezien worden als een lex specialis van art. 6:212 BW

(ongerechtvaardigde verrijking).
36  Boukema, diss., p. 2, 19, 41.
37 Boukema, 'Samenloop'. p. 12
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toepassing zijn. Hoogstwaarschijnlijk zullen vrijwel alle38 gevallen van
samenloop zich binnen dit gebied voordoen.

Nu vastgesteld is dat er in bepaalde gevallen samenloop van wettelijke
normen is, rijst de vraag of de rechtsgevolgen van deze normen in een
exclusieve, alternatieve of cumulatieve verhouding tot elkaar staan.

Boukema39 stelt o.a. dat een rechtsregel toegepast moet worden op
alle gevallen die onder de reikwijdte van haar formulering vallen, ook indien
gelijktijdig een andere rechtsregel voor toepassing in aanmerking komt
(cumulatie). Cumulatie is dus het uitgangspunt. Wanneer echter cumulatie
van rechtsregels in strijd is met het systeem van de wet of tot gevolgen
zou leiden die logisch niet aanvaardbaar zijn dan heeft de gerechtigde de
keuze welke rechtsgevolgen hij wenst  in te roepen (alternativiteit).   Pas
wanneer deze alternativiteit tot onaanvaardbare resultaten zou leiden, dan
mag men aannemen dat zich exclusiviteit van rechtsnormen voordoet. 40

Dat wil zeggen dat op grond van de tekst of systematiek van de wet in
bepaalde gevallen geconcludeerd kan worden dat de toepasselijkheid van
die ene wetsnorm uitgesloten moet worden geacht voorzover een andere
wetsnorm op het feit van toepassing is. O.a. in het Erba I-arrest (HR 28
juni 1957, NJ 1957, 514) heeft de Hoge Raad beslist dat deze exclusiviteit
van normen pas mag worden aanvaard als de wet dit zou voorschrijven
of onvermijdelijk zou meebrengen. De Hoge Raad oordeelde in dit arrest
naar aanleiding van onderdeel a van het cassatiemiddel dat er geen grond
bestond 'om aan te nemen dat wanneer iemand bij het verrichten van een
tweezijdige, een derde schadende rechtshandeling zodanig heeft gehandeld
dat art. 1401 BW voor toepassing in aanmerking komt, de benadeelde niet
op grond van dat artikel schadevergoeding van hem zou mogen vorderen
onidat hij ook de nietigheid van de handeling zou kunnen inroepen ingevolge
art. 1377 BW; dat dit alleen zou mogen worden aangenomen, indien art.

38    Het is mogelijk dat samenloop tussen de Pauliana en onrechtmatige daad zich ook voordoet
buiten dit lex specialis-gebied, bijvoorbeeld wanneer de debiteur die een rechtshandeling
om niet  met een wederpartij te goeder trouw heeft verricht, aangesproken wordt  o.g. v.  art.
6: 162 BW. Waarschijnlijk zullen echter onrechtmatige daadvorderingen in zo'n situatie zinloos

zijn. Voorzover er nog voor beslag vatbare goederen in het vermogen van de debiteur
aanwezig zijn,  zal de crediteur hierop beslag leggen op basis van zijn 'gewone', reeds be-
staande, vordering. Voor het restant van zijn vordering zal hij dan op grond van de Pauliana
van de bevoordeelde om niet te goeder trouw diens baat terugvorderen. Een onrechtmatige
daadvordering tegen de debiteur is dan zinloos aangezien op dat moment zich geen voor
beslag vatbare activa meer in diens vermogen bevinden.

39 Boukema, 'Samenloop', p. 5; zie ook diss., p. 22.
40  W. Snijders, Samenloop van wetsbepalingen in het Nieuwe BW, Speculum Langemeijer,

31 rechtsgeleerde opstellen, 1973, p. 454.
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1377 dit zou voorschrijven of onvermijdelijk zou meebrengen; dat dit echter
niet het geval is.' Uit deze overweging kan men mijns inziens afteiden dat
in ieder geval in de gevallen die bestreken worden door de artt. 1377 lid
1   (oud)  BW  of artt.  3:45  lid  2 BW, waarin, zoals we eerder zagen,  een
lex specialis-verhouding met art.  1401 (oud) BW of6: 162 BW aangenomen
mag worden, er geen exclusieve verhouding tussen deze normen bestaat. 41
Ook in andere gevallen van samenloop (dus die waarin een dergelijke lex
specialis-lex generalis verhouding niet bestaat) is er mijns inziens geen reden
om exclusiviteit aan te nemen. Ik concentreer mij echter op de gevallen
van samenloop waarbinnen de lex specialis-lex generalis verhouding zich
voordoet aangezien dit, zoals op de vorige pagina is aangevoerd, vrijwel
alle gevallen zal betreffen.

De geciteerde overweging past geheel binnen het in paragraaf 1 van
dit hoofdstuk gepresenteerde model aangezien het een rechtshandeling betreft
die zowel onder art. 1401 als art. 1377 (oud) BW valt. Dat een exclusieve
verhouding niet het uitgangspunt is, is niet verwonderlijk wanneer men
het volgende bedenkt. De strekking van de regeling van de Pauliana is niet
om de benadeelde crediteur rechten te ontnemen die hem krachtens de
algemene regeling van de onrechtmatige daad toekomen, maar om die
aanspraken te versterken met een bijzonder recht waarmee hij dan door
middel van vernietiging van de gewraakte rechtshandeling de benadeling
in zijn verhaalsmogelijkheden tegen kan gaan.42 Daarom moet men in de
gevallen waarin er sprake is van samenloop van de Pauliana en onrecht-
matige daadbepalingen er van uitgaan dat het cumulatieprincipe geldt en
dat dus beide normen naast elkaar kunnen worden toegepast.43 Wanneer
de cumulatie van de rechtsregels betreffende de Pauliana en onrechtmatige
daadvordering tot gevolgen leidt die logisch niet aanvaardbaar zijn, geldt
het principe van de alternativiteit en heeft de gerechtigde de keuze welk
rechtsgevolg hij in wil roepen.44 Dit laatste doet zich bijvoorbeeld voor
wanneer duidelijk is dat zowel de Pauliana als onrechtmatige daadvordering
kunnen slagen, terwijl door het slagen van de Pauliana de gehele benadeling
in verhaalsmogelijkheden zal worden opgeheven en bij het slagen van de
onrechtmatige daadvordering de gehele schade die bestaat uit de benadeling
in verhaalsmogelijkheden wordt vergoed.

41 Zie Boukema, diss., p. 32 en Brunner, t.a.p., p. 13, 14, 19, 25.
42    Zie voor een iets andere formulering: Brunner,  t.a.p.,  p.  19.
43     Zie voor een geval waarin primair de Pauliana en subsidiair de onrechtmatige daadvordering

werd ingesteld: HR 8 november 1985 (NJ 1987, 170), met name r.0. 3.4.
44 Boukema, 'Samenloop', p. 12.
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Een en ander biedt o.a. de volgende mogelijkheden voor degene die
zowel een Pauliana als een onrechtmatige daadvordering in kan stellen.Hij
kan ervoor kiezen om primair op basis van de Pauliana-bepalingen
vernietiging van de paulianeuze rechtshandeling te vorderen met als
uiteindelijk doel de opheffing vanzijnbenadeling in verhaalsmogelijkheden
(gewoonlijk door uitwinning van een paulianeus vervreemd vermogensbe-
standdeel) en subsidiair uit onrechtmatige daad aanvullende vergoeding van
de schade te vorderen voorzover die door het instellen van de Pauliana niet
geheel is weggenomen. De mogelijkheid van aanvullende schadevergoeding
kan bijvoorbeeld worden gebruikt wanneer de benadeling in verhaalsmoge-
lijkheden niet geheel is opgeheven. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen
wanneer het paulianeus vervreemde vermogensbestanddeel zoals een
produktiemiddel wel is teruggekeerd maar de winstderving, die 66k geleid
heeft tot benadeling in verhaalsmogelijkheden'15, niet is vergoed. Dit kan
dan met aanvullende schadevergoeding. Omgekeerd   kan de benadeelde
crediteur er uiteraard ook voor kiezen om primair een onrechtmatige
daadvordering en subsidiair een Pauliana in te stellen.

Een voordeel van het instellen van de Pauliana is dat ten opzichte van
het oud BW de eisen wat betreft wetenschap van benadeling in de artt.  3:46
en 47 aanzienlijk zijn verlicht. Een voordeel van het instellen van de
onrechtmatige daadvordering is dat voor een vordering uit onrechtmatige
daad de verjaringstermijn langer is, 111.  vijf dan wel twintig jaren ingevolge
art. 3:310 BW tegenover de drie jaren van art. 3:52 lid 1 sub c BW van
de Pauliana. (Naar oud recht was het verschil nog groter, nl. 30 jaren bij
de onrechtmatige daad ingevolge het algemene art. 2004 (oud) BW
tegenover 5 jaren bij de Pauliana ex art. 1490 (oud) BW).

In dit verband zij het volgende opgemerkt. De op de vorige pagina geci-
teerde overweging van de Hoge Raad uit het Erba I-arrest (naar aanleiding
van onderdeel a van het cassatiemiddel) betreft een toepassingsgebied waarin
er sprake is van samenloop van normen. Zodoende past deze overweging
geheel binnen het in paragraaf  1  van dit hoofdstuk gepresenteerde model,
aangezien hierin gesproken wordt over een rechtshandeling die zowel onder
art. 1401 als onder art. 1377 (oud) BW valt. Men houde echter in het oog
dat de casuspositie van het Erba-arrest meer omvat dan dit model (zoals
blijkt uit de overweging van de Hoge Raad naar aanleiding van onderdeel

45 Zie verder p. 194 waar wordt uitgelegd dat benadeling in de zin van de Pauliana zich niet
alleen voordoet wanneer een vermogensbestanddeel (bijv. een produktiemiddel) het vermogen
van de schuldenaar verlaat, maar ook wanneer er als gevolg van de benadelende handeling
minder produktie plaats vindt in het bedrijf van de schuldenaar.
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c van het cassatiemiddel die in de volgende paragraaf besproken zal wor-
den). In een dergelijke casuspositie ziet men nl. een complex van
(rechts)handelingen, op het geheel waarvan volgens de eiser art.  1401  (oud)
BW van toepassing is, terwijl art. 1377 (oud) BW slechts ten aanzien van
66n specifieke rechtshandeling ingesteld zou kunnen worden. Binnen het
gebied waarin er sprake is van samenloop tussen Pauliana en onrechtmatige
daad geldt hetzelfde systeem van regels betreffende cumulatie en alternativi-
teit als hierboven uiteen is gezet. Buiten dit gebied geldt dit systeem niet
aangezien daar geen sprake is van samenloop en alleen de onrechtmatige
daadvordering ingesteld kan worden.

Het zal duidelijk zijn dat het in een dergelijke casuspositie buitengewoon
gunstig is voor de benadeelde crediteur dat hij bijv. primair onder inroeping
van de Pauliana kan pogen een bepaalde rechtshandeling te vernietigen en
subsidiair schadevergoeding kan vorderen op basis van de stelling dat zijn
debiteur en diens wederpartij een of meer onrechtmatige daden hebben
gepleegd.    In het kader    van de onrechtmatige daadvordering    kan   hij
vergoeding vragen voor zowel de schade die ontstaan is door de paulianeuze
rechtshandeling als die, welke het gevolg is van andere (rechts)handelingen.
Zodoende kan de onrechtmatige daadvordering een zeer nuttige aanvullende
functie vervullen. Op een later punt zal bij de bespreking van de rechtspraak
de veelzijdigheid van de rechtsfiguur van de onrechtmatige daad aan de
orde komen. Uiteraard is het ook in dit soort casusposities mogelijk om
primair een vordering o.g.v. art 6:162 BW en subsidiair o.g.v. 3:45 BW
in te stellen, bijv. omdat wetenschap van benadeling onder de gegeven
omstandigheden moeilijk aan te tonen is of omdat de verjaringstermijn van
de onrechtmatige daadvordering langer is dan die van de Pauliana.

Het zal de lezer wellicht opgevallen zijn dat bij de beantwoording van
samenloopvragen het adagium 'lex specialis derogat legi generali' in het
geheel niet is toegepast. De reden daarvan is dat de waarde van het adagium
tegenwoordig niet erg hoog wordt aangeslagen. Brunner noemt het bijvoor-
beeld 'misleidend'46 en Nieuwenhuis 7 leidt - terecht - uit het Erba-I-
arrest af dat het een 'volstrekt onbetrouwbaar kompas' is. Op het eerste
gezicht lijkt het een logisch principe uit te drukken: waarom zou de
algemene regel nog toegepast worden als de wetgever een bijzondere, meer
specifieke regel heeft gegeven748 Het antwoord op deze vraag ligt besloten

46  Brunner, t.a.p., p. 14.
47  Nieuwenhuis, t.a.p., p. 35.
48 Zie Boukema, Samenloop, p. 20.
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in het feit dat de wetgever met het geven van bijzondere regels niet altijd
de bedoeling heeft daarmee de algemene regel terzijde te stellen, maar soms
slechts een aanvullende rechtsregel heeft willen geven. Zoals gezegd is,
is dat precies het geval bij de Pauliana-regeling: de strekking daarvan is
niet om de benadeelde crediteur rechten te ontnemen die hem krachtens
de onrechtmatige daadregels toekomen maar om die aanspraken te versterken
met een bijzonder recht waarmee hij de benadeling in zijn verhaalsmogelijk-
heden tegen kan gaan. Voor een uitvoerig beargumenteerde verdere

weerlegging van de juistheid van genoemd adagium verwijs ik de lezer naar
het werk van Boukema.49 (Overigens is de vraag wanneer een wettelijke
regeling een 'lex specialis' is van een meer algemene regeling een andere
kwestie.   Het is algemeen erkend  dat het nuttig  is  om te onderkennen  dat
in bepaalde gevallen een wettelijke regeling een deelregeling is van een
andere en met name Boukema heeft in zijn dissertatie op dit gebied een
exact begrippenapparaat gevormd.   Het  is m.i. nuttig   om dit theoretisch
instrumentarium te gebruiken bij het bestuderen van de verhouding tussen
Pauliana en onrechtmatige daadvordering).

Als laatste punt van deze paragraaf zij nog het volgende opgemerkt. Een
van de beperkingen van de Pauliana vergeleken met de onrechtmatige
daadvordering is dat wanneer een debiteur en zijn wederpartij door middel
van een rechtshandeling willens en wetens een crediteur is benadeeld zonder
dat er sprake  is van benadeling in verhaalsmogelijkheden,  art.  3:45  BW
geen soelaas biedt. Immers, de Pauliana-bepalingen zijn slechts van
toepassing in het geval dat de crediteuren benadeeld zijn in hun verhaalsmo-
gelijkheden. In de MvA bij het Gewijzigd Ontwerp bij art. 3:45 BW (zie
Parlementaire Geschiedenis Boek 3 NBW, p. 216) wordt gesteld dat dit
uitdrukkelijk in de wet is opgenomen om te bewerkstelligen dat er geen
twijfel meer kan bestaan over de vraag of naar nieuw burgerlijk recht
wellicht de ruime Pauliana toegepast zou mogen worden. Onder de ruime
Pauliana wordt verstaan: het recht van crediteuren om handelingen van
debiteuren aan te tasten die de nakoming van de primair verschuldigde

prestatie onmogelijk hebben gemaakt zonder dat de mogelijkheid van verhaal
voor de secundaire vordering tot betaling van vervangende schadevergoeding
is verminderd.50 Een voorbeeld hiervan: als A een zaak aan B verkoopt
en vervolgens dezelfde zaak voor een hogere prijs verkoopt en levert aan

49 Zie Boukema,  diss., pp.  24 en 31 en verder de citaten van andere auteurs die hij op p.  10
van zijn monografie Samenloop ter ondersteuning van zijn argumenten noemt.

50 Zie Mellema-Kranenburg, monografie, p. 29.
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C, die van de overeenkomst tussen A en B op de hoogte is, kan B, omdat
zijn verhaalsmogelijkheden door de tweede koopovereenkomst niet zijn
verminderd, niet ingevolge art. 3:45 BW deze rechtshandeling vernietigen.
In de laatstgenoemde MvA wordt gesteld dat uit een aantal arresten
(waaronder HR 17 november 1967, NJ 1968, 42) af te leiden valt dat in
een dergelijk geval wel een beroep op art.  6: 162 BW gedaan kan worden,
waarmee praktisch hetzelfde resultaat bereikt kan worden als met een
verruimde Pauliana. Op grond  van art.  6: 103  BW kan de rechter immers
ook schadevergoeding toewijzen in andere vorm dan geld, bijvoorbeeld
doordat de rechtshandeling moet worden teruggedraaid.51

Verder wordt er in deze MvA op gewezen dat de actie van de
schuldeiser uit onrechtmatige daad een persoonlijke vordering is en dus
concurrent zal worden gerangschikt, als de aangesproken derde (in het
zoeven gegeven voorbeeld: C) failliet mocht zijn. Met de verruimde Pauliana
daarentegen zou de schuldeiser de rechtshandeling waardoor hij benadeeld
werd, kunnen vernietigen met het gevolg dat ingeval deze rechtshandeling
de overdracht van een goed betrof, dit goed langs goederenrechtelijke weg
en dus ongeacht het faillissement  van de derde kan worden opgevorderd.
Aangezien de wetgever niet inziet waarom de persoonlijk tot het goed
gerechtigde schuldeiser een zo ver gaande bescherming zou moeten
toekomen heeft hij besloten om alle twijfel over het eventueel toepasbaar
zijn  van de verruimde Pauliana  uit te sluiten  door  in  lid  1  van  art.  3:45
BW de eis te stellen dat de schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden
benadeeld moeten zijn.

De tot nu toe gemaakte opmerkingen betroffen het systeem van het sinds
1 januari 1992 vernieuwde BW.

Wat betreft het oude recht: de Hoge Raad heeft nog nooit een expliciete
uitspraak gedaan over toepasselijkheid van art. 1377 (oud) BW in een
situatie waarin het verhaalsrecht van een debiteur niet was aangetast. De
lagere rechtspraak heeft een beroep op de Pauliana in zulke gevallen
verworpen. 52

51   Zie R.D. Vriesendorp, Eenheid in verscheidenheid, bundel Erudita Ignorantia, 1992, pp.
195 en 199.

52    Zie voor voorbeelden van dergelijke rechtspraak Contractenrecht V (Mellema-Kranenburg),
nr. 1861.
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4     Benadeling in verhaalsmogelijkheden en benadeling wegens
gebrek aan verhaal als gevolg van het wekken van een schijn
van kredietwaardigheid

4.1 Volgorde van behandeling

Nu de voorwaarden voor het instellen van de Pauliana en onrechtmatige
daadvordering uitgebreid met elkaar vergeleken zijn, is het nuttig om uit
te leggen waarom de overige onderwerpen in dit hoofdstuk in een bepaalde
volgorde zullen worden behandeld.
Allereerst komt in deze paragraaf het verschil tussen enerzijds benadeling
in verhaalsmogelijkheden en anderzijds benadeling wegens gebrek aan
verhaal als gevolg van het wekken van een schijn van kredietwaardigheid
aan de orde. Benadeling in verhaalsmogelijkheden is immers de meest
fundamentele eis voor het doen slagen van de Pauliana en het is nuttig om
nu reeds het verschil met een andere belangrijke vorm van benadeling (die
ook in paragraaf 5 aan de orde komt) te behandelen. Vervolgens wordt
in paragraaf 5 het Erba I-arrest behandeld omdat het richtinggevend is voor
een aantal arresten die later gewezen zijn. Tot slot komt in paragraaf 6
aan de orde: het criterium 'wetenschap van benadeling' en vergelijkbare
normen die gehanteerd worden  in een aantal arresten gewezen na  Erba  I.
Het ligt voor de hand dat 'wetenschap van benadeling' en daarmee
vergelijkbare normen op een later punt behandeld worden dan 'benadeling',
omdat 'wetenschap', zoals op p. 7 reeds werd benadrukt, een iets minder
fundamentele eis is. Als er geen benadeling is, kan men er immers ook
geen wetenschap van hebben.

4.2 Benadeling in verhaalsmogelijkhedenenbenadeling wegens gebrek

ami verhaal als gevolg van het wekken van een schijn van krediet-
waardigheid

Voor een goed begrip van de in paragraaf 5 te bespreken Erba-arresten
en de daarop volgende relevante jurisprudentie moet men twee soorten
benadeling onderscheiden: benadeling wegens gebrek aan verhaal vanwege
het wekken van een schijn van kredietwaardigheid en benadeling in verhaals-
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mogelijkheden53. Allereerst wordt benadeling in verhaalsmogelijkheden
behandeld.

Benadeling iii verhaals,nogelijkheden
Om te beginnen: het begrip benadeling in verhaalsmogelijkheden bij een
onrechtmatige daadvordering is precies hetzelfde als bij de Pauliana. In
het Boendermaker/Schopman- arrest  (HR 23 december   1949,   NJ   1950,
262) heeft de Hoge Raad de uitspraak gedaan dat er benadeling in de zin
van de Pauliana is wanneer op het ogenblik dat de schuldeiser zijn rechten
uit art.  1377 (oud) BW/3:45 BW doet gelden de bevredigingsmogelijkheid
door verhaal voor de schuld-eiser geringer is dan zij geweest zou zijn als
de handeling achterwege was gebleven. In het Ravast/Ontvanger-arrest van
22 september 1995 (NJ 1996, 706) herhaalde de Hoge Raad bovengenoemde
overweging uit het Boendermaker/Schopman-arrest en voegde eraan toe
dat, wanneer in rechte wordt gestreden over de vraag of de schuldeiser
tereclit een beroep doet op de Pauliana, het met betrekking tot de door dat
artikel vereiste benadeling nodig, doch ook voldoende is dat zij aanwezig
is op het moment dat omtrent dat beroep wordt beslist. Uit dit arrest wordt
duidelijk dat een individuele schuldeiser een procedure kan beginnen waarbij
hij een beroep doet op de Pauliana, ook al heeft bij de aanvang van het
rechtsgeding de benadeling nog nietplaatsgevonden.54 (Doorlaatstgenoemd
arrest werd dus duidelijk op welk moment in een dergelijke procedure in
ieder geval  aan het benadelingsvereiste moest zijn voldaan).

Benadeling in verhaalsmogelijkheden55 doet zich voor in de vorm van
vermindering van het eigen vermogen in bedrijfseconomische zin van de
schuldenaar 6f in de vorm van doorbreking van de onderlinge rangorde
van crediteuren.56 (Het eigen vermogen in bedrijfseconomische zin is het
totaal dat resteert nadat het bedrag van de schulden (passiva) van dat van

53   Zie ook punt 5.4.8.3. van de conclusie van A-G Mok voor het Hurks/Sobi-arrest ( HR 13
januari 1995, NJ 1995, 482 ), die stelt dat onoirbaar financieel beleid van een moeder-
maatschappij kan teiden tot het ontbreken van verhaalsmogelijkheden 6f tot het wekken van
een schijn van kredietwaardigheid.

54  Zie noot 7 van hoofdstuk 2 en noot 56 van hoofdstuk 3.
55 Men dient zich te realiseren dat een dergelijke benadeling pas paulianeus wordt wanneer

aan de overige vereisten van de Pauliana is voldaan.
56    Zie H.P. J. Ophof, De Actio Pauliana: terug van weggeweest of ook 'wegwezen', inaugurale

rede,  1992, p. 20 e. v.; G.T.J. Hoff, Balanceren op het koord van de faillissementspauliana,
NIBE Bankjuridische Reeks nr. 23, 1995, pp. 13 t/m 17; H.C.F. Schoordijk, Algemeen
deel  van het vermogensrecht,  p.   154; E.B. Rank-Berenschot, Het benadelingsvereiste  bij
de faillissementspauliana, Advocatenblad 1992, pp. 499 en 500. Vergelijk A.P. Schoonbrood-
Wessels,De aansprakelijkheid van de moeder voor schulden van de dochter ( II ), De NV
74/2 ( 1996), p. 37.

25



Hoofdstuk 1

de   gezamenlijke   in geld waardeerbare rechten (activa) is afgetrokken).
Benadeling in de vorm van vermindering van het eigen vermogen doet zich
bijv. voor wanneer  een  goed  voor  een  te lage prijs verkocht  is.

De andere modaliteit van benadeling in verhaalsmogelijkheden is die
van de doorbreking van de onderlinge rangorde van crediteuren.57 Deze
doet zich bijv. voor wanneer op basis van een zekerheidsrecht wordt
getxecuteerd. Dan is immers voor de andere schuldeisers de verhaalsmoge-
lijkheid minder dan wanneer de handeling achterwege was gebleven.
Wanneer de schuldeiser op grond van de door hem verkregen zekerheids-
rechten tot executie overgaat, vindt tegelijkertijd met de vermindering van
het actief een vermindering van het passief voor een even groot bedrag
plaats. De benadeling vindt hier dan ook plaats omdat de oorspronkelijke
positie van crediteuren wordt gewijzigd doordat 66n van hen een hoger
uitkeringspercentage zal kunnen verwezenlijken op grond van de verkregen
zekerheid, hetgeen het uitkeringspercentage van de anderen, gegeven een
tekort, ongunstig beinvloedt. Stel bijv. dat A en C ieder een opeisbare
vordering op B van f 100.000,- hebben. B heeft als vermogen een auto
die f 50.000,- waard is en f 90.000,- aan liquiditeiten. C heeft op

paulianeuze wijze een bezitloos pandrecht op B's auto verkregen. C
executeert de auto en houdt een concurrente vordering vanf 50.000,- over.
Derhalve krijgt A uit de liquiditeitenf 60.000,- en Cf 30.000,-. Zodoende
krijgt C in totaal f 80.000,- en A in totaal f 60.000,- terwijl zij ieder
f 70.000,_ gekregen zouden hebben wanneer C het pandrecht niet gevestigd
zou hebben.

Benadeling in verhaalsmogelijkheden (en dus ook de corresponderende
schade in de zin van art. 6:162 BW) wordt afgemeten aan wat er met de
totaliteit van het vennogen van de debiteur gebeurt  (d.w.z.  of als  gevolg
van een handeling of rechtshandeling van de derde het eigen vermogen
verminderd wordt of dat de onderlinge rangorde van de crediteuren wordt
doorbroken). De derde die uit onrechtmatige daad aangesproken wordt of
die in dit verband geconfronteerd wordt met een beroep op de Pauliana
heeft de benadeling in verhaalsmogelijkheden veroorzaakt. Bij benadeling
in verhaalsmogelijkheden wordt van de vordering van de individuele
crediteur slechts vastgesteld dat hij bestaat op het moment dat een of
meerdere van hen (of de curator ten bate van de gezamenlijke crediteuren)

57 Dit wordt ook gesignaleerd in de literatuur genoemd in de vorige noot. Zie voor een verdere
uitwerking van het begrip "onderlinge rangorde van crediteuren" noot 14 van hoofdstuk
2.
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verhaal willen uitoefenen. De derde die uit onrechtmatige daad aangesproken
wordt of die geconfronteerd wordt met een beroep op de Pauliana heeft
gewoonlijk geen invloed gehad op het ontstaan van de genoemde vordering
van de individuele crediteur. Wanneer de debiteur op liet moment van de
benadeling in verhaalsmogelijkheden reeds crediteuren had, dan zijn de
benadeelde schuldeisers zowel de 'oude' als de 'nieuwe' crediteuren, d.w.z.
zowel schuldeisers wier vordering vddr de benadelende handeling is ontstaan
als degenen wier vordering erna is ontstaan.

Benadeling wegens gebrek aan verhaal als gevolg van het wekken vaii een
schijn van kredietwaardigheid

Bij de benadeling wegens58 gebrek aan verhaal die het gevolg is van
het wekken van een schijn van kredietwaardigheid is het probleem dat
'schijn van kredietwaardigheid' geen vastomlijnd juridisch begrip is. Mole-
naar59 omschrijft kredietverlening als het verrichten van een prestatie in
ruil voor een uitgestelde tegenprestatie. Derhalve is een rechtssubject
kredietwaardig wanneer het in economisch opzicht het waard is dat een
ander rechtssubject een prestatie ten bate van hem verricht in ruil voor een
uitgestelde tegenprestatie. Wanneer een crediteur A een derde C (bijv. een
kredietgevende bank of een al dan niet kredietverschaffende moedermaat-
schappij) aanspreekt vanwege het wekken van een schijn van kredietwaardig-
heid, dan stelt A dat C en zijn debiteur B door hun handelen A ten onrechte
de indruk hebben gegeven dat hij presteerde ten bate van een florerende
onderneming die zijn verplichtingen zou kunnen nakomen en anders wel
verhaal zou bieden, terwijl zij wisten dat A zou worden benadeeld bij gebrek
aan verhaal.60 Het wekken van de schijn van kredietwaardigheid door o.a.
C heeft direct 1 of indirect 2 tot gevolg gehad dat de vordering van A

58    Men kan ook, zoals de Hoge Raad in het Osby-arrest (HR 25 september 1981,NJ 1982,443)
doet, spreken over benadeling bij gebrek aan verhaal. Zie verder het Erba-arrest en het AJ
II-arrest.

59  F. Molenaar, Krediet, 1985, p. 3.
60  In het Polyeconomisch Zakboekje ( A.J. van 't Klooster, 1989, p. 25 ) wordt gesteld dat

de vraag of een afnemer kredietwaardig is, bepaald wordt aan de hand van de 5 C's, nl.
'character', 'capacity', 'capital', 'collateral' ( het vermogen van een afnemer om zekerheden
te verschaffen ) en 'conditions' ( algemene vooruitzichten van de bedrij fstak ). Met andere
woorden : beslissend is of hij hetzij op normale wijze zijn vordering kan voldoen hetzij door
het verschaffen van zekerheden verhaal zou kunnen garanderen.

61 Het handelen van C heeft direct tot gevolg dat de vordering van A als individuele crediteur
ontstaat wanneer C geruststellende mededelingen doet, die bij A de indruk wekken dat het
hier gaat om een kredietwaardige onderneming, zodat hij een overeenkomst ermee aangaat.
Wanneer C op het moment van het doen van deze geruststellende mededelingen wist of moest
weten dat A op een dergelijke wijze benadeeld zou worden, dan heeft hij onrechtmatig

27



Hoofdstuk 1

als individuele crediteur ontstaan is, tenvijl hij geen verhaal vond. Dit is
gebeurd doordat, toen debiteur B niet vrijwillig voldeed, A verder geen
of niet voldoende verhaal vond terwijl C wist of behoorde te voorzien dat
A op een dergelijke wijze benadeeld zou worden. Omdat C dit wist of
behoorde te voorzien en hij bevorderde dat A's vordering ontstond heeft
hij onrechtmatig gehandeld tenzij hij ervoor gezorgd heeft dat deze is
voldaan.  Bij de actie ex art. 6: 162 BW ter zake van de benadeling wegens
gebrek aan verhaal wordt de schade (en dus de benadeling) bepaald aan
de hand van de hoogte van de vordering van crediteur A die niet voldaan
is.

Door het handelen van de derde C, die een schijn van kredietwaardigheid
opwekt, kan enkel een nieuwe schuldeiser zoals A benadeeld worden, d.w.z.
een crediteur wiens vordering nA de gewraakte handeling is ontstaan of
een reeds bestaande schuldeiser die een nieuwe vordering heeft gekregen. 63

Alleen deze kan immers afgaan op een schijn van kredietwaardigheid. Met
betrekking tot het vermogen van debiteur B wordt vastgesteld dat de derde
C wist of behoorde te voorzien dat de crediteur A benadeeld zou worden
wegens het gebrek aan verhaal dat op dit vermogen bestaat. Het gebrek
aan verhaal kan zijn ontstaan als gevolg van een benadeling in verhaalsmoge-
lijkheden (bijv. door een zekerheidstelling) of als gevolg van andere factoren
(bijv.   bedrijfsverliezen).  Uit  het  feit  dat het gebrek aan verhaal  kan  zijn
ontstaan als gevolg van andere factoren dan benadeling in verhaalsmogelijk-
heden, zoals bedrijfsverliezen, blijkt dat de derde het gebrek aan verhaal
niet zelf veroorzaakt hoeft te hebben.

Stel echter dat een bank door het wekken van een schijn van krediet-
waardigheid heeft bewerkstelligd dat de vordering van een nieuwe
schuldeiser ontstaan is en tegelijkertijd op onrechtmatige wijze zekerheids-
rechten heeft gevestigd. Uiteindelijk is de nieuwe schuldeiser dan benadeeld
wegens gebrek aan verhaal doordat zijn vordering is ontstaan terwijl hij
geen verhaal vond. Verder benadeelt de bank (o.a.) deze schuldeiser in
zijn verhaalsmogelijkheden door de zekerheidverschaffing en de daarop

gehandeld en tegenover A een schijn van kredietwaardigheid gewekt.
62 Het handelen van C heeft op indirecte en onrechtmatige wijze tot gevolg dat A's vordering

is ontstaan, wanneer C aan B krediet verleent, zodat B naarbuiten toe een indruk van krediet-
waardigheid kan wekken, terwijl ten bate van C zekerheidsrechten op activa van B gevestigd
zijn met als gevolg dat, wanneer A verhaal op deze activa zoekt, hij dit niet, of niet in vol-
doende mate, vindt. Wanneer C op het moment van kredietverlening wist dat A op een
dergelijke wijze benadeeld zou worden, heeft ook hij een schijn van kredietwaardigheid ge-
wekt.

63 Zie Asser-Maeijer 2-III, 1994, nr. 625 (p. 893) en punt 4.1.4. (noot 25) van de conclusie
van A-G Mok voor HR 13 januari 1995 (NJ 1995, 482).
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volgende executie. Men houde goed in het oog dat de bank, wanneer zij
de crediteur op deze twee wijzen benadeelt, verschillende normen schendt.
De norm dat zij niet mag benadelen in verhaalsmogelijkheden houdt in dat
zij niet op onrechtmatige wijze het eigen vermogen in bedrijfseconomische
zin van de debiteur mag verminderen of op onrechtmatige wijze de
onderlinge rangorde van crediteuren mag doorbreken. In dit geval heeft
de bank door de zekerheidstelling het laatste gedaan. De norm dat zij niet
door het wekken van een schijn van kredietwaardigheid mag bevorderen
dat een nieuwe schuldeiser benadeeld wordt wegens gebrek aan verhaal
houdt het volgende in. Haar handelen mag niet direct of indirect tot gevolg
hebben dat bij een potentiele nieuwe crediteur de indruk ontstaat dat de
vennootschap als debiteur zijn verbintenissen uit de overeenkomst op
normale wijze zal nakomen of anders wel verhaal zal bieden, terwijl zij
weet of moet voorzien dat genoemde crediteur benadeeld zal worden bij
gebrek aan verhaal. Omdat  zij  weet  of moet voorzien dat deze crediteur
benadeeld zal worden bij gebrek aan verhaal en dit gebrek op zijn beurt
weer veroorzaakt is door o.a. een benadeling in verhaalsmogelijkheden
overlappen de normen elkaar gedeeltelijk. Gebrek aan verhaal houdt immers
ook in 'gebrek aan verhaalsmogelijkheden' en zij weet dan immers, omdat
in dezelfde casuspositie ten bate van haar absolute zekerheidsrechten geves-
tigd zijn, dat minstens een gedeelte van dat gebrek aan verhaalsmoge-
lijkheden bestaat omdat zij zich deze zekerheden heeft laten verschaffen.
Kortom:  in dit soort casusposities weet zu, omdat zij weet of moet voorzien
dat deze schuldeiser benadeeld zal worden bij gebrek aan verhaal,  ook dat
hij in zijn verhaalsmogelijkheden benadeeld zal worden.

Er blijft echter ook in deze casusposities een verschil bestaan tussen
deze soorten van wetenschap bestaan, omdat de benadeling in verhaalsmoge-
lijkheden en de benadeling bij gebrek aan verhaal van elkaar verschillen.
Het verschil tussen deze soorten van benadeling kan geillustreerd worden
aan de hand van het volgende voorbeeld.  Stel dat een schuldeiser met een
enorme vordering, die zich zowel kan beroepen op de Pauliana als op het
feit dat hij benadeeld is wegens gebrek aan verhaal, de Pauliana instelt en
het hem gelukt om de zekerheidstelling te vernietigen, als gevolg waarvan
de activa ten aanzien van hem weer onbezwaard zijn. Zijn benadeling in
verhaalsmogelijkheden is dan opgeheven, maar het is goed mogelijk dat
het nadeel dat hij bij gebrek aan verhaal lijdt dan niet geheel weggenomen
is, simpelweg omdat er te weinig activa zijn om zijn vordering geheel op
te verhalen. De benadeling in verhaalsmogelijkheden bestond daaruit dat
als gevolg van de zekerheidstelling zijn verhaalsmogelijkheden geringer
zijn dan zij geweest zouden zijn wanneer de zekerheidstelling achterwege
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was gebleven. Hierbij wordt dus bezien wat er met de totaliteit van het
vermogen van de debiteur gebeurt, hetgeen in casu inhoudt dat de onderlinge
rangorde van de crediteuren wordt doorbroken. Bij de benadeling bij gebrek
aan verhaal daarentegen wordt de vordering van hem als individuele
crediteur bezien. Geconstateerd wordt dat deze vordering ontstaan is,
eventueel groter is geworden en in ieder geval uiteindelijk niet (of niet
geheel) voldaan is. Bij het wekken van de schijn van kredietwaardigheid
weet de derde, of kan hij althans voorzien, dat de nieuwe schuldeisers
uiteindelijk benadeeld zullen worden wegens gebrek aan verhaal.

Het onderscheid tussen benadeling in verhaalsmogelijkheden enbenadeling
wegens gebrek aan verhaal vanwege het wekken van een schijn van
kredietwaardigheid is o.a. van belang omdat enkel de eerstgenoemde vorm
van benadeling zowel 'schade' in de zin van art. 6: 162 BW als 'benadeling'
in de zin van art.  3:45 BW kan opleveren. Dit geldt niet voor de genoemde
benadeling wegens gebrek aan verhaal vanwege het wekken van een schijn
van kredietwaardigheid. Deze houdt immers in dat de vordering van de
individuele crediteur groter is geworden en niet voldaan is. Omdat dit gtdn
benadeling in verhaalsmogelijkheden is, vormt het geen benadeling in de
zin van de Pauliana-regeling maar kan w61 schade in de zin van art.  6: 162
BW opleveren.
In paragraaf 6 van dit hoofdstuk zal blijken dat het verschil tussen beide
vormen van benadeling  ook om andere redenen relevant is. Verder  zal  in
hoofdstuk  2   (p.   134 e.v.) worden toegelicht waarom  het  met  name   in
faillissement van groot praktisch belang is.

5   Het Erba I-arrest: de casuspositie en de voornaamste rechtsoverwe-
gingen

Allereerst zullen de casuspositie en de voornaamste rechtsoverwegingen
van het Erba I-arrest 4 besproken worden. De casuspositie van het Erba-I
(en II)- arrest hield - enigszins verkort weergegeven - het volgende in.
De textielonderneming N.V. de Vries van Buuren (hierna: de N.V.) had
bij de N.V. Amsterdamsche Bank een bankkrediet. De N.V. raakte op een
gegeven moment in ernstige moeilijkheden. Op grond daarvan zegde de
Bank in september  1951 het krediet op.  Zij was echter bereid om wederom

64  HR 28 juni 1957, NJ 1957, 514. Het Erba-Ii-arrest is HR 20 maart 1959, NJ 1959, 581.
Bepaalde aspecten van dit arrest zullen op een later punt in dit hoofdstuk behandeld worden.
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krediet te verlenen onder o.a. de voorwaarde dat de N.V. haar vorderingen
aan de bank zou cederen en aan de bank alle roerende zaken tot zekerheid
zou overdragen. Op 29 september 1951 voldeed de N.V. aan deze
voorwaarden. In februari 1952 trok de bank wegens tegenvallende resultaten
van de N.V. opnieuw haar krediet in. Zij verklaarde zich echter opnieuw
bereid om krediet te verlenen, mits zij aanvullende zekerheden kreeg.
Zodoende werd via een overeenkomst op 6 februari 1952 een groot aantal
roerende zaken in eigendom tot zekerheid overgedragen en werd hypothecai-
re zekerheid gevestigd op de aan de N.V. toebehorende onroerende
goederen. Het gevolg daarvan was dat de bank inmiddels alle of praktisch
alle activa van de N.V. in eigendom tot zekerheid had verkregen. De bank
zette hierna de kredietverlening voort. De Italiaanse firma Erba leverde
in november en december  1952 en in januari 1953 textielgoederen aan de
N.V., waarvoor de rekening niet betaald werd. Toen op 10 juni 1953 een
surstance van betaling van de N.V. werd uitgesproken, bleek dat er voor
Erba nauwelijks verhaal was en dat zij de door haar geleverde goederen
ook niet terug kon krijgen aangezien die vielen onder voornoemde
eigendomsoverdracht tot zekerheid.

Erba leed derhalve schade, tot vergoeding waarvan zij  de bank aansprak.
In onderdeel c van het cassatiemiddel voerde Erba allerlei omstandigheden
en feiten aan die gezamenlijk 66n onrechtmatige daad of, afzonderlijk gezien,
meer onrechtmatige daden van de bank jegens Erba vormden. Zij stelde
o.a. dat de bank onrechtmatig jegens haar had gehandeld door de N.V.
X in staat te stellen de schijn van kredietwaardigheid tegenover derden op
te houden, waardoor deze doorgingen met leveranties, terwijl ze, als ze
de werkelijke situatie had gekend, deze leveranties nooit verricht zou
hebben.

Voorts stelde Erba o.a. dat de bank door de zekerheidsoverdracht van
alle of praktisch alle vermogensbestanddelen van de client voor haarzelf
alle risico's had uitgesloten en deze had afgeschoven op de misleide leveran-
ciers.

De Hoge Raad overwoog naar aanleiding van dit onderdeel c van het
cassatiemiddel:

'0. dat het juist is, dat een eigendomsoverdracht tot zekerheid op zich zelf niet
onrechtmatig is en dat ook de door het Hof genoemde omstandigheden ieder
voor zich daarin geen verandering behoeven te brengen, maar dit niet wegneemt
dat de wijze waarop en de mate waarin een credietgever zich goederen tot
zekerheid doet overdragen, gelet op de verdere omstandigheden van het geval
- ook omstandigheden  als door het Hof vermeld -, beschouwd in onderling
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verband en samenhang, kunnen meebrengen, dat de credietgever, zo hij al niet
de gegeven crediettransactie zelve had behoren na te laten, dan toch daarna
bij de uitvoering daarvan met de belangen van derden in zekere mate zal moeten
rekening houden of doen houden en, zo hij dit nalaat, onder omstandigheden
op grond daarvan uit onrechtmatige daad jegens hen aansprakelijk zal kunnen
ZlJn;

0. dat met name een bank, die een door haar aan een koopman verstrekt
omvangrijk crediet wegens diens ongunstigen financielen toestand heeft opgezegd
en die vervolgens het crediet tot een ongeveer even groot bedrag opnieuw
verleent, nadat op haar wens de schuldenaar zijn aetiva volledig of nagenoeg
volledig aan haar tot zekerheid in eigendom heeft overgedragen of anderszins
verbonden, de in de toekomst te verwerven goederen inbegrepen, - z6, dat
de koopman aan nieuwe schuldeisers, die hem na het sluiten van bedoelde
crediettransactie met de bank voor hun leveranties nog crediet geven, practisch
geen verhaal meer biedt, terwijl hij naar buiten den schijn van credietwaardigheid
behoudt - dan onrechtmatig zou handelen indien komt vast te staan dat in het
gegeven geval de bank, in verband met het nader overeengekomene omtrent
den omvang van crediet en zekerheidstelling en het verloop van zaken nadien,
heeft geweten, althans kunnen voorzien dat bij stopzetting van dit hernieuwde
crediet de nieuwe leveranciers, indien zij dan nog niet betaald waren, zouden
worden benadeeld wegens gebrek aan verhaal en de Bank desalniettemin heeft
nagelaten zorg te dragen dat de debiteur tevoren in de gelegenheid was of alsnog
werd gesteld deze leveranciers te betalen of de goederen terug te geven, tenzij
de bank zelf dit alsnog doet;
dat het toch in strijd  is met hetgeen  in het maatschappelijk verkeer  t.a.v.  eens
anders goed betaamt, dat een bank, die crediet verleent tegen beding van
zekerheidstelling in den omvang als hierboven verondersteld, hetzij willens en
wetens, hetzij door gebrek aan zorg voor de belangen van anderen - die alleen
tengevolge van de instandhouding van diens bedrijf door het bankerediet den
schuldenaar nog als afnemer tegenover zich vinden en vertrouwend op diens
uiterlijke credietwaardigheid aan hem leveren -, ten koste van nieuwe
leveranciers wordt voldaan, doordat zij niet slechts de door den debiteur bij
verkoop van door hen geleverde goederen gemaakte winst verwerft, doch mede
de inkoopwaarde dan wel den eigendom van de geleverde doch onbetaald
gebleven goederen zelf, terwijl voor deze leveranciers het vinden van verhaal
onder hun schuldenaar bij voorbaat onmogelijk is gemaakt;
dat hiertegenover staat, dat ook van een leverancier zekere diligentie verwacht
mag worden bij het waken voor eigen belangen en met name van hem verlangd
mag worden, indien geleverd is en de betalingsverplichting van den schuldenaar
is ontstaan, terwijl blijkt dat de betaling niet vlot verloopt, dat hij niet stilzit
en niet zijn risico door het doen van nieuwe leveranties nodeloos vergroot, in
verband waarmede onder omstandigheden de mogelijkheid bestaat, dat de benade-
ling mede aan eigen schuld te wijten is.'

Bij de interpretatie van deze rechtsoverwegingen stuit men al meteen op
het probleem dat de Hoge Raad hier normen stelt voor m66r dan 66n situatie
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en een groot aantal factoren noemt die relevant zijn bij de beantwoording
van de vraag  of de bank onrechtmatig heeft gehandeld.

De belangrijkste situaties zullenhier behandeld worden. Hierbij worden
tevens relevante meningen besproken die in de literatuur naar voren zijn
gebracht. De eerste situatie wordt door de Hoge Raad impliciet genoemd
in de eerste rechtsoverweging in het citaat, waarin de Hoge Raad de
mogelijkheid openlaat dat de kredietgever de krediettransactie achterwege
had  behoren te laten. Dit heeft m. i. betrekking  op de situatie dat de  bank
reeds bij het aangaan van de kredietrelatie wist of behoorde te weten dat
de gefinancierde onderneming (bijv. gedreven  in  de  vorm  van  een  B.V.)
niet levensvatbaar was en dat derhalve haar schuldeisers benadeeld zouden
worden. 65

Situatie  1: de bank weet  reeds bij  het aangaan van de kredietrelatie dat
de schuldeisers van de kredietnemer benadeeld zullen worden
Dat deze situatie zich voordoet zal hoge uitzondering zijn, omdat gewoonlijk
de bank al uit eigenbelang er van af zal zien om krediet te verlenen wanneer
zij weet dat een onderneming niet levensvatbaar is.66 Het is echter niet
ondenkbaar dat deze casuspositie zich voordoet.  Stel bijv. dat de medewer-
kers van een kleine bank krediet verlenen aan een onderneming die onder
de dekmantel van een importbedrijf tevens drugstransporten naar het
buitenland verzorgt (die uiteraard geheel buiten de boeken van de onderne-
ming worden gehouden). De medewerkers  van de bank ontvangen hiervoor,
uiteraard ook geheel buiten de boeken om, persoonlijk een vergoeding.
Zij weten dat uiteindelijk de importonderneming niet levensvatbaar is. De
bank krijgt echter al haar vorderingen uit de kredietovereenkomst voldaan
omdat deze geheel gedekt worden door zekerheden.

Omdat de bank reeds bij het aangaan van de kredietrelatie weet dat de
onderneming niet levensvatbaar is, weet zij ook dat de schuldeisers zowel
benadeeld zullen worden bij gebrek aan verhaal als benadeeld in hun
verhaalsmogelijkheden. Het gevolg van het wekken van een schijn van kre-
dietwaardigheid is dat nieuwe schuldeisers benadeeld worden wegens gebrek
aan verhaal. Omdat hier deze schijn reeds vanaf het begin is gewekt, zijn
alle crediteuren zgn. 'nieuwe' schuldeisers, wier vorderingen na het wekken
van de schijn van kredietwaardigheid zijn ontstaan. Wanneer de onderne-
ming ten onder gaat en de bank op basis van de zekerheden executeert,

65   Zie F. Molenaar, De aansprakelijkheid van de kredietverlener, TVVS 1984, p. 30. Zie ook
M.   Ph.   van Sint Truiden, Bancaire aansprakelijkheid   bij   kredietverlening,   Bank-   en
Effectenbedrijf 1987, p. 305.

66   Zie J.W.H. Blomkwist, t.a.p. , TVVS 1988, p. 117.
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dan kunnen de schuldeisers, wanneer alles boven tafel komt en de bewijs-
problemen overwonnen worden, tevens de Pauliana inroepen. Omdat de
bank wist dat de onderneming niet levensvatbaar was, wist zij immers 66k
dat de schuldeisers benadeeld zouden worden in hun verhaalsmogelijkheden.

Situatie 1 werd geschetst naar aanleiding van de eerste overweging in het
gegeven citaat. Vervolgens dient de volgende rechtsoverweging van de Hoge
Raad besproken te worden. Deze is de meest cruciale, aangezien de Hoge
Raad expliciet de uitspraak doet dat het Hof, waarnaar de zaak verwezen
wordt, de stellingen van Erba aan het in deze rechtsoverweging naar voren
gebraclite moet toetsen. De tweede rechtsoverweging van de Hoge Raad
in het gegeven citaat kan vanwege zijn wijdlopigheid op vele situaties
betrekking hebben. Hier zullen twee daarvan ('situatie  2' en 'situatie  3')
besproken worden. Uiteindelijk zal uit de overwegingen van het Hof,
waarnaar de zaak door de Hoge Raad verwezen wordt, blijken dat volgens
deze feitelijke instantie situatie 2 zich hier niet voordeed. Tot het moment
dat de Hoge Raad  in het Erba II-arrest (HR 20 maart  1959,  NJ  1959,  581)
het oordeel van het Hof in stand liet stond echter geenszins vast dat de
lagere rechters mochten aannemen dat situatie 2 zich hier niet kon voordoen
en om die reden is deze casuspositie de moeite van het behandelen waard.
Uit de overwegingen van het Hof in het arrest a quo voor het Erba II-arrest
blijkt m. i. verder dat het Hof waarschijnlijk impliciet er van uit is gegaan
dat een casuspositie als die van situatie 3 zich hier voordoet.

Allereerst zal situatie 2 behandeld worden. De tweede rechtsoverweging
in het gegeven citaat heeft onder andere betrekking op de mogelijkheid dat
de bank bij de fiduciaire overdracht van de activa en het opnieuw verlenen
van het krediet wist of behoorde te weten dat de nieuwe schuldeisers
benadeeld zouden worden wegens gebrek aan verhaal en dat zij ook
benadeeld zouden worden in hun verhaalsmogelijkheden.

Situatie 2: de bank weet bij het opnieuw verlenen van het krediet en de
zekerheidstelling dat de schuldeisers van de kredietnemer benadeeld zullen
worden
Om te beginnen ga ik ervan uit dat hier de vestiging van de zekerheids-
rechten ten bate van de bank op onverplichte wijze geschiedt aangezien
dit in de Erba-arresten ook het geval was. Dat de zekerheid in het Erba
I (en II)-arrest niet op verplichte wijze werd verschaft blijkt uit het feit dat
de bank de zekerheidstellingen meerdere malen opnieuw moest bedingen.
Wanneer de kredietnemer daartoe van te voren contractueel verplicht was
geweest, dan had de bank dat niet behoeven te doen. Wanneer de zekerheid-
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stelling op verplichte wijze is verricht, bijv. omdat een niet met de Pauliana

of op andere grond vernietigbare clausule in de algemene voorwaarden van
de bank daartoe verplicht67, dan kan de zekerheidstelling buiten een
faillissementssituatie68 niet als paulianeus aangemerkt worden. Op een
later punt69 zal ik bespreken wat de mogelijkheden zijn voor bepaalde
benadeelde schuldeisers om een onrechtmatige daadvordering tegen de bank
in te stellen in de situatie waarin de zekerheidstelling verplicht wordt
verricht en tegelijkertijd een schijn van kredietwaardigheid wordt gewekt.
Vanaf dit punt zal ik situatie 2 bespreken op basis van de aanname dat in

deze casuspositie de zekerheidstelling op onverplichte wijze heeft plaats-
gevonden. Wanneer de bank weet of behoort te weten dat de schuldeisers
door de zekerheidstelling benadeeld zullen worden in hun verhaalsmoge-
lijkheden, dan kan een Pauliana of een onrechtmatige daadvordering ter
zake van deze rechtshandeling slagen. O.a. omdat de bank hier tevens wist
dat nieuwe schuldeisers benadeeld zouden worden wegens gebrek aan
verhaal kan men stellen dat de bank een schijn van kredietwaardigheid heeft

gecreeerd.  Door  het  creeren  van een schijn van kredietwaardigheid  wekt
de bank bewust ten onrechte tegenover nieuwe schuldeisers de indruk dat
zij presteren ten bate van een florerende onderneming die zijn verplichtingen
zal nakomen. Doordat hun vorderingen ontstaan, eventueel groter worden
en niet tenietgaan, worden zij benadeeld wegens gebrek aan verhaal. Het
is voor de benadeelde 'nieuwe'70 crediteur in deze situatie mogelijk om
een onrechtmatige daadvordering in te stellen ter zake van het wekken van

een schijn van kredietwaardigheid en een Pauliana of een zelfstandige
onrechtmatige daadvordering ter zake van de benadeling in ver-

67   Volgens art. 20 van de Algemene Bankvoorwaarden (ABV) is de client - onder bepaalde

voorwaarden - verplicht om desgevraagd voldoende zekerheid te verschaffen voor de
nakoming van zijn bestaande verplichtingen jegens de bank. De genoemde voorwaarden
houden o.a. in dat de bank slechts zekerheid mag vragen voorzover dit in verhouding staat

tot het beloop van de desbetreffende verplichtingen van de client. (Zie voor een nadere
toelichting op de verplichtingen van de bank F. Molenaar, Nieuwe Algemene Bankvoorwaar-

den in: TVVS 1988, p. 100). Wanneerdebank voldoet aan de voorwaardendie hieropgelegd
worden door art. 20 ABV , dan behoeft zij niet ervoorbevreesd te zijn dat buiten faillissement
een Pauliana ter zake van de zekerheidstelling ingesteld zal worden. (Binnen faillissement
bestaat echter de mogelijkheid van art. 47 Fw). Zoals Hoff (Balanceren op het koord van
de faillissementspauliana, 1995. pp. 10 en 11) stelt, is in de gepubliceerde rechtspraak steeds

aangenomen dat zekerheidstellingen die op de ABV gebaseerd zijn, verplicht verricht worden.
68  In faillissement bestaat de mogelijkheid van art. 47 Fw.
69  Zie p. 43.
70    Een 'oude' crediteur, d.w.z. een schuldeiser wiens vordering is ontstaan vaardat schijn van

kredietwaardigheid is gewekt kan slechts de Pauliana instellen.
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haalsmogelijkheden. In welke situatie kan men nu zeggen dat een bank bij
het opnieuw verlenen van het krediet en de zekerheidstelling wist of
behoorde te weten dat schuldeisers zowel benadeeld zouden worden bij
gebrek aan verhaal (vanwege het ontstaan van hun vorderingen) als
benadeeld in hun verhaalsmogelijkheden? Dit is mogelijk wanneer men
moet verwachten dat een onderneming in de toekomst niet meer levensvat-
baar zal zijn.

Tot nu toe zijn enkele opmerkingen over situatie 2 gemaakt. Zoals gezegd,
heeft de tweede rechtsoverweging van de Hoge Raad in het gegeven citaat
onder andere betrekking op situatie 2, nl. de mogelijkheid dat de bank bij
de fiduciaire overdracht van de activa en het opnieuw verlenen van het
krediet wist of behoorde te weten dat de nieuwe schuldeisers benadeeld
zouden worden bij gebrek aan verhaal,   maar  tot deze constructie  kwam
om zekerheden te vestigen en uiteindelijk te executeren. Onder genoemde
rechtsoverweging7' valt echter ook als mogelijke situatie dat de bank ten
tijde van genoemde fiduciaire overdracht en het opnieuw verlenen van het
krediet niet wist ofhoefde te voorzien dat de schuldeisers wier vorderingen
na dat tijdstip ontstonden benadeeld zouden worden bij gebrek aan verhaal
maar op een later moment dit wel wist of behoorde te voorzien met
betrekking tot de schuldeisers die vanaf dat punt in de tijd als 'nieuw' te
kwalificeren zijn. Deze zal nu als 'situatie 3' besproken worden.

Situatie   3:  de   bank  weet  bij   het  opnieuw  verlenen  van  het   krediet   en  de

zekerheidstelling nog niet dat de schuldeisers benadeeld zullen worden inaar
moet  dit  vanaf een bepaald monient wel weten met  betrekking  tot de  crediteu-
ren wier vorderingen na dat tijdstip ontstaan
Allereerst valt in deze situatie op dat geen van de schuldeisers de actio
Pauliana kan instellen aangezien de bank ten tijde van de zekerheidstelling
g6en wetenschap van benadeling had. De 'nieuwe' schuldeisers zullen -
als de bewijsproblemen overwonnen kunnen worden- echter w61 succes
hebben met hun onrechtmatige daadvordering tegen de bank omdat zij
benadeeld zijn vanwege het feit dat hun vordering is ontstaan of groter is
geworden. Vanaf een bepaald moment weet de bank of kan zij voorzien
dat genoemde crediteuren hierdoor benadeeld zullen worden bij gebrek aan
verhaal en laat na om ervoor te zorgen dat de debiteur in staat is om hen

71   De Hoge Raad stelt immers in deze overweging ook dat van belang is wat de bank heeft
geweten of kunnen voorzien in verband met het verloop van zaken nd het hernieuwen van
het  krediet  en de zekerheidstelling.
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te betalen.72 Ik leid uit het arrest a quo van het Hof Amsterdam voor het
Erba II-arrest af dat het impliciet ervan uitgaat dat in de bewuste casuspositie
de bank op een gegeven moment wist of kon voorzien dat de 'nieuwe
crediteuren benadeeld zouden worden bij gebrek aan verhaal.  Op 6 februari
1952 was het echter nog niet zo ver. Uit de overwegingen van het Hofblijkt
immers dat, ook al bestond er bij de bank ernstige ongerustheid over de
dekking van het krediet, zij op 6 februari 1952 bij de fiduciaire overdracht
en de hernieuwde verlening van het krediet nochtans niet behoefde te
verwachten dat crediteuren benadeeld zouden worden. Het Hof sprak verder
uit dat de bank, door het zich laten verschaffen van een zo alomvattende
zekerheid  als in februari   1952   voor in wezen reeds verleende kredieten
geschiedde, een zware verantwoordelijkheid op zich nam tegenover
toekomstige crediteuren en dat zodoende de weigering om mee te werken
aan de teruggave van de door Erba geleverde en op 30 mei 1953 nog niet
doorverkochte goederen een onrechtmatige daad van de bank tegenover
Erba was. Zoals P-G Langemeijer in zijn conclusie voor het arrest stelt,
heeft het Hof blijkbaar een zelfstandige onrechtmatige daad gezien in het
doorgaan met profiteren van de leveranties nadat het risico zich, zij het
misschien tegen de verwachting in, heeft gerealiseerd. Het resultaat is hier
m. i. bevredigend, maar dejuridische motivering van het Hoflaat te wensen
over. Het is m.i. in strijd met de rechtszekerheid en belangen van het
kredietverkeer om het feit dat een alomvattende zekerheid is verleend aan
te voeren als argument om dergelijke goederen terug te geven. M.i. is het
doorslaggevende criterium hier of de bank op een gegeven tijdstip geweten
of voorzien heeft dat de nieuwe crediteuren benadeeld zouden worden
wegens gebrek aan verhaal en t6ch het krediet heeft voortgezet in de
wetenschap dat haar vordering gedekt was met zekerheden. Ik acht het dan
ook waarschijnlijk dat het Hof stilzwijgend ervan uit is gegaan dat op een
gegeven moment na het opnieuw verlenen van het krediet de bank geweten
moet hebben dat de nieuwe schuldeisers op een dergelijke wijze benadeeld
zouden worden. Het feit dathet Hofvaststelt datbenadeling van crediteuren
op het moment van de hernieuwde kredietverlening en de fiduciaire over-
dracht nog niet verwacht hoefde te worden, toont aan dat het als feitelijke
rechterlijke instantie in de Erba-casuspositie noch de bovengenoemde situatie

72     Vergelijk het hierna nog te bespreken arrest van het Hof Den Bosch van 30 juni 1993 (Hurks/
Sobi c.s.) zoals weergegeven in verband met HR 13 januari 1995 ( NJ 1995, 482 ). O.a.
uit de rechtsoverwegingen 4.7., 4.7.2., 4.7.3., 4.8. en 4.13. blijkt dat het Hof van oordeel
is dat de moedermaatschappij Bouwgroep Hurks B.V. vanaf 1 juli 1984 op straffe van
aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad gehouden was om zich de belangen van de nieuwe
schuldeisers van HBA aan te trekken. Zie ook het hierna nog te bespreken AJ lI- arrest.
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1 (wetenschap van benadeling van de bank bestond reeds bij het aangaan
van de kredietrelatie) noch situatie 2 (genoemde wetenschap van de bank
bestond bij het hervatten van de kredietverlening en bij de zekerheidstelling)
aanwezig achtte. Waarschijnlijk is het Hof stilzwijgend ervan uitgegaan
dat op een gegeven moment de bank wist of moest voorzien dat de nieuwe
crediteuren benadeeld zouden worden bij gebrek aan verhaal en dus dat
een casuspositie als die van situatie 3 zich voordeed.

Waarschijnlijk moet men de verplichting om de goederen terug te geven
zien als een verplichting tot schadevergoeding vanwege het feit dat de bank
vanafeenbepaald moment door het wekken van een schijn van kredietwaar-
digheid de vordering van Erba als 'nieuwe' schuldeiser liet ontstaan. Zoals
gezegd,  laat de motivering  van het  Hof echter te wensen over. Bovendien
hoeft de waarde van de teruggegeven goederen niet gelijk te zijn aan de
schade die voor Erba is ontstaan door het feit dat zij leverde na het moment
waarop de bank begon met het wekken van een schijn van kredietwaar-
digheid.

Diligentie
Vervolgens zal nog een enkele opmerking gemaakt worden over de
overweging van de Hoge Raad dat van een leverancier een zekere
diligentie73 verwacht mag worden bij het waken voor eigen belangen en
met name van hem verwacht mag worden dat hij bij wanbetaling door de
debiteur niet stilzit en niet zijn risico door het doen van nieuwe leveranties
nodeloos vergroot. Met andere woorden: de Hoge Raad stelt dat hij zijn
eigen nadeel vanwege het gebrek aan verhaal,   dat al bestaat of dreigt  te
ontstaan, vergroot doordat hij niet diligent is, hetgeen inhoudt dat hij stilzit
en/of opnieuw levert en daardoor zijn vordering steeds groter laat worden.
Hier komt een duidelijk verschil met de Pauliana74 naar voren. De
wederpartij die met de debiteur een paulianeuze rechtshandeling heeft
verricht is eenvoudigweg verplicht om de benadeling in verhaalsmogelijkhe-
den op te heffen en mag de benadeelde crediteur niet verwijten dat hij niet
'diligent' is geweest.

Het feit dat de Hoge Raad een apart gedeelte van deze rechtsoverweging
aan diligentie wijdt en hierbij stelt dat hij het risico op benadeling wegens
gebrek aan verhaal vergroot door stil te zitten en zijn vordering door het

73     Zie A. A.M. Deterink en L. L.M. Prinsen overhet verband tussen diligentie van schuldeisers
en de jaarrekening van een kredietnemende vennootschap in Bank en aansprakelijkheid (red.
R.P.J.L. Tjittes en M.A. Blom), De aansprakelijkheid van de bank en de Erba-leer,  1996,
p. 159.

74    Zie ook J. Winter,  diss.,  p.  279.
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doen van nieuwe leveranties groter te laten worden past geheel in zijn
overwegingen aangaande de schijn van kredietwaardigheid, die benadeling
wegens gebrek aan verhaal tot gevolg heeft.

De mogelijkheid om een onrechtmatige daadvordering in te stellen in de
situatie waarin de zekerheidstelling verplicht is verricht. Hoe verhoudt de
rechtsregel gegeven in het Keulen/BLG-arrest zich hiertoe?
Bij de bespreking van de tweede rechtsoverweging van het eerder gegeven
citaat 5 uit het Erba I-arrest merkte ik op dat ik op een later punt terug
zou komen op de mogelijkheid dat de algemene zekerheidstelling in de daar
beschreven situatie 2 verplicht verricht zou zijn geweest. Alvorens we een
dergelijke situatie waarin zekerheid is gesteld bezien, is het nuttig om het
Keulen-BLG-arrest (HR 9 mei 1986, NJ 1986,792) te bespreken. Daarin
aanvaardt de Hoge Raad namelijk de mogelijkheid dat een schuldeiser die
een verplicht verrichte betaling ontvangt onrechtmatig handelt. Naar
aanleiding van dit arrest rijst de vraag onder welke omstandigheden een
bank onrechtmatig handelt wanneer zij zich zekerheden laat verschaffen
terwijl de zekerheidgever zich daartoe reeds verplicht had. In dit arrest
staat centraal het feit dat een publiekrechtelijk lichaam, nl. het Bouwfonds
van Limburgse Gemeenten (BLG), en de Stichting Eigen Woningen op het
personele en financiele vlak nauw met elkaar verweven 6 waren. Het Bouw-
fonds had genoemde stichting opgericht om als projectontwikkelaar op te
treden. De stichting had haar kantoor in hetzelfde gebouw als BLG en werd
volledig door laatstgenoemde instelling gefinancierd. Timmermans was
zowel directeur  van  BLG  als  van de stichting.  Twee  van  de vier overige
directeuren van de stichting werden door het dagelijks bestuur van BLG
benoemd. Gedeputeerde Staten van Limburg weigerden goedkeuring van
het besluit van het algemeen bestuur van BLG om in het kader van de
financiering met de stichting een rekening-courant overeenkomst te sluiten.
BLG zegde in begin  1979 het bestaande krediet op. In dezelfde periode
werd vanwege de kredietopzegging de schuld in rekening-courant van de
stichting aan BLG ten bedrag van f 30 miljoen afgelost. Ten tijde van die
terugbetaling zag het ernaar uit dat de stichting na voldoening van alle
crediteuren een batig saldo van f 2 miljoen over zou houden. Eind 1979
zakte echter de bouwmarkt in. Uiteindelijk kwam er een buitengerechtelijk
akkoord tot stand, waarin alle concurrente crediteuren genoegen namen

75  Zie p. 35.
76 Deze omschrijving van de aard van de verwevenheid is ontleend aan Bartman, diss., p. 96

en Bartman en Dorresteijn, Van het Concern, p. 208.
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met 65 % van hun vordering. Bouwmaatschappij Keulen echter probeerde
het resterende bedrag van haar vordering op de stichting alsnog voldaan
te krijgen door een procedure op grond van onrechtmatige daad aan te
spannen tegen BLG. De onrechtmatige daad was volgens haar daarin gelegen
dat BLG, door haar eigen vordering op de stichting geheel te laten voldoen,
onvoldoende rekening had gehouden met de belangen van andere crediteu-
ren, waaronder Keulen. De Rechtbank wees de vordering toe. Het Hof
overwoog dat BLG slechts onrechtmatig zou hebben gehandeld als het ten
tijde van het opzeggen van het rekening-courant krediet aan de stichting
en het zich volledig laten voldoen van zijn vordering op de stichting ernstig
rekening had moeten houden met de mogelijkheid dat de overige crediteuren
van de stichting uiteindelijk niet of slechts ten dele voldaan zouden kunnen
worden. Het Hof oordeelde dat dit niet het geval was en wees de vordering
af. Hierop volgde beroep in cassatie. De volgende stelling werd in het cassa-
tiemiddel voorgedragen: indien een rechtspersoon als de BLG in zeer
belangrijke mate invloed uitoefent op een van haar afhankelijke rechtsper-
soon als de stichting, en BLG eerst het krediet aan de stichting opzegt en
dan als concurrente schuldeiser zijn vordering op de stichting voorafgaande
aan de liquidatie  van deze rechtspersoon  voor  100 % laat honoreren,  en
de andere schuldeisers blijven onvoldaan als gevolg van een tekort, dan
gedraagt BLG zich als invloedrijke rechtspersoon onrechtmatig. Deze stelling
werd door de Hoge Raad verworpen. De Hoge Raad overwoog dat het Hof
niet was uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat
in een dergelijke situatie het handelen van de invloedrijke rechtsperoon
pas onrechtmatig is wanneer die ten tijde van de opzegging van het krediet
en van het zich volledig laten voldoen van de vordering ernstig rekening
moest houden met de mogelijkheid dat bij liquidatie de andere schuldeisers
onvoldaan zouden blijven als gevolg van een tekort. Het Hof was tot de
conclusie gekomen dat BLG ten tijde van het opzeggen van het krediet en
van de betaling nog niet ernstig rekening had hoeven te houden met die
mogelijkheid. Daarom had het Hofde onrechtmatige daadsvordering afgewe-
zen. De Hoge Raad verwierp het tegen dit oordeel gerichte cassatiemiddel.

Ik ga ervan uit dat het terugbetalen van de fl. 30 miljoen door de stich-
ting aan BLG een verplicht verrichte rechtshandeling is.77 Immers, de
kredietovereenkomst tussen de stichting en BLG bevatte hoogstwaarschijnlijk
de voorwaarde dat bij opzegging het bedrag integraal terugbetaald moest

77 Ook Schoonbrood- Wessels en Van der Grinten gaan hiervan uit. Zie Van der Grintens noot
onder het arrest en voor Schoonbrood- Wessels de N.V. 1996, p. 41 en haar dissertatie,
p. 905 en 912.
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worden.78 Dit maakt de terugbetaling tot voldoening van een opeisbare

vordering, hetgeen een verplichte rechtshandeling is.
Op zich is het begrijpelijk dat het feit dat een debiteur vanwege een

eerder aangegane overeenkomst een rechtsplicht heeft tot het verrichten
van een betaling niet geheel de mogelijkheid uitsluit dat de crediteur door
het ontvangen van deze betaling onrechtmatig handelt jegens de overige
schuldeisers.79 Echter: wanneer de debiteur een rechtsplicht*  heeft tot
het verrichten van de bewuste rechtshandeling, dan heeft dit in principe
tot gevolg dat de schuldeiser bij het acccepteren van de prestatie rechtmatig
handelt. Dit vrijwaart hem zodoende in beginsel van aansprakelijkstelling
ex art. 6:162 BW, ook al weet hij bij deze acceptatie dat er een ernstige
mogelijkheid is dat de andere schuldeisers benadeeld worden. In dit verband

verwijs ik naar opmerkingen die in de parlementaire geschiedenis over
toepasbaarheid van de Pauliana zijn gemaakt. In de MvT bij art. 42 Fw

81

wordt benadrukt dat men vanwege de belangen van het betalings- en
kredietverkeer niet gekozen heeft voor een systeem waarin ook buiten de

gevallen van art. 47 Fw verplicht verrichte rechtshandelingen vernietigd
zouden kunnen worden. Deze argumenten pleiten er evenzeer voor om het
innen van een opeisbare vordering in principe slechts onrechtmatig te
beschouwen in de gevallen waarin art. 47 Fw toegepast zou kunnen worden.
Men zou het met redelijke voortvarendheid opkomen voor eigen rechten

ontmoedigen wanneer men een betaling van datgene wat opeisbaar is
gemakkelijk als onrechtmatig zou beschouwen. (Overigens geldt dit niet
alleen voor betaling van geldsommen maar ook voor het verstrekken van
zekerheden). Verder zou het niet redelijk zijn dat de schuldeiser die de
schuldenaar precies zijn verplichting ziet vervullen zich nog zou moeten

afvragen of deze wellicht niet in staat is om de opeisbare schulden aan
anderen te voldoen. Een dergelijke schuldeiser handelt in principe niet
onrechtmatig. Maar dan rijst de vraag: wat is de reikwijdte van de
rechtsregel gegeven in het Keulen/BLG-arrest? Deze vraag houdt dus in:

78    Het Hof zegt dan ook in zijn r.0.  11 dat de opzegging van het krediet 'naar het Bouwfonds
kon  aannemen, tot integrale betaling  van zijn omvangrijke vordering zou leiden'.

79 Zie Schoonbrood-Wessels, t.a.p., De N.V. 1996, p. 41 en dissertatie, p. 905/906, 915 en
933/934.

80    Hierbij gaan we ervan uit dat de eerder gesloten overeenkomst, waarbij de schuldenaar zich

verplicht heeft tot het verrichten van de betaling, niet onrechtmatig ofpaulianeus is. Wanneer
deze overeenkornst onrechtmatig is, dan kan zij geen rechtsplicht cretren tot het verrichten
van de betaling. Wanneer zij paulianeus is en vernietigd wordt, dan schept zij ook geen
rechtsplicht tot betalen.

81   Zie van der Feltz I, editie Kortmann/Faber, p. 436. Zie voor een citaat uit deze MvT noot
157 van hoofdstuk 2.
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onder welke omstandigheden kan men zeggen dat een schuldeiser die een
opeisbare vordering int onrechtmatig handelt, wanneer hij ernstig rekening
moet houden met de mogelijkheid van een tekort? M.i. was van essentieel
belang dat een schuldeiser zoals de beheersende rechtspersoon BLG z6 veel
invloed op de stichting als schuldenaar kon uitoefenen dat deze in wezen
geen enkele vrijheid meer had om zelf te beslissen of zij BLG eerder dan
andere crediteuren zou betalen. Een schuldenaar behoort buiten faillissement
immers vrij te zijn om te bepalen welke van zijn opeisbare vorderingen
hij het eerst betaalt.82 Wanneer een schuldeiser met een overheersende
beleidsinvloed de debiteur ertoe dwingt om een opeisbare schuld aan hem
te voldoen, dan handelt hij onrechtmatig indien hij ernstig rekening moet
houden met de mogelijkheid dat andere schuldeisers onvoldaan zullen blijven
als gevolg van een tekort. De beleidsinvloed moet dan zo sterk zijn dat
de debiteur in feite geen keuzevrijheid meer heeft. Met andere woorden:
de betekenis van het Keulen/BLG-arrest is vrij beperkt. Het heeft slechts
betrekking op de situatie waarin een debiteur ten bate van een beheersende
rechtspersoon een prestatie verricht waartoe hij verplicht was.

Stel nu dat een beheersende rechtspersoon zoals BLG zich niet liet
betalen, maar zich zekerheden zou laten verschaffen terwijl de Sticliting
zich daartoe verplicht had.  Zou BLG dan ex art.  6: 162 BW aansprakelijk
zijn wanneer zij deze zekerheden verkregen had terwijl zij ernstig rekening
moest houden met de mogelijkheid dat de andere schuldeisers onvoldaan
zouden blijven als gevolg van een tekort? Mijns inziens niet.83 Men dient
hier het verschil tussen zekerheidverschaffing en betaling van een schuld
in het oog te houden. Wannneer een schuldeiser zich laat betalen, dan
verdwijnt op dat moment het betaalde uit het vermogen van de schuldenaar.
Stel echter dat een kredietgevende beheersende rechtspersoon zich
zekerheden laat verschaffen terwijl hij ernstig rekening moet houden met
de mogelijkheid dat andere schuldeisers benadeeld zullen worden. Dan kan
de schuldenaar nog over zijn vermogen beschikken in zoverre dat hij in
het algemeen de goederen waarop de zekerheden rusten kan gebruiken om
zijn bedrijfsuitoefening mee voort te zetten (met als mogelijke gevolg dat
hij  op een gegeven moment  weer in staat  is om zijn schulden te betalen).
Wanneer een kredietgevende beheersende rechtspersoon die zich zekerheden
laat verschaffen reeds  ex  art.  6: 162 BW aansprakelijk  zou zijn wanneer
hij ernstig rekening moet houden met de mogelijkheid van een tekort, dan

82   Zie P. van Schilfgaarde in zijn oppositie tijdens het congres "De curator, een octopus" in
het verslag van dit congres door P.M. Veder (TvI 1997, p. 24) en Schoordijk, Vermogens-
recht in het algemeen, p. 154.

83 Anders: Schoonbrood-Wessels,  diss.,  p.  898.
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zouden vele reddingsoperaties ten bate van dochtermaatschappijen in ernstige
moeilijkheden niet uitgevoerd zonder grote risico's voor de moedermaat-

schappijen. Het gevolg zou dan zijn dat moedermaatschappijen aan vele
reddingsoperaties niet meer zouden beginnen, hetgeen in economisch opzicht
zeer ongunstig zou zijn. Daarom is een beheersende rechtspersoon als BLG
m. i. slechts aansprakelijk  als  zij zich zekerheden laat verschaffen terwijl
zij weet dat andere schuldeisers hierdoor benadeeld zullen worden. Deze
aanname sluit zo dicht mogelijk aan bij de rechtsregel van het Keulen/BLG-
arrest, terwijl men toch rekening houdt met het verschil tussen betaling
van een geldsom en zekerheidstelling. Kortom: de reikwijdte  van   het
Keulen/BLG-arrest is vrij beperkt, omdat het in principe slechts betrekking
heeft op verplicht verrichte prestaties ten bate van een beheersende
rechtspersoon en men rekening ermee dient te houden dat een zekerheidstel-

ling niet geheel met betaling van een geldsom gelijk gesteld kan worden.
Het is m.i. 66k nuttig om aan de hand van een casuspositie de

rechtsregels betreffende verplicht verrichte zekerheidstellingen te bespreken
voorzover de zekerheden niet verschaft worden aan een beheersende

rechtspersoon maar aan een bank. Let wel: we bevinden ons nu dus buiten
het beperkte gebied waarop het Keulen/BLG-arrest van toepassing  is.  De

casuspositie is een variant op situatie 2, die bij de behandeling van het Erba-
arrest genoemd werd. Stel dat een bankinstelling die andere algemene voor-
waarden dan de Algemene Bankvoorwaarden hanteert, hierin de clausule
heeft opgenomen dat de client verplicht is om op aanvraag van de bank
in de door haar gewenste omvang84 zekerheid te stellen of aan te vullen.
Zij sluit een kredietovereenkomst met een B.V. waarin bouwactiviteiten
worden ontplooid. Zowel de leiding van de B.V. als de bank kunnen op
het moment van het sluiten van de kredietovereenkomst terecht zeer
optimistisch zon over de kansen die het bedrijf op de bouwmarkt zal krijgen.
Om die reden vraagt de bank slechts in zeer beperkte mate zekerheden.
Twee jaren later worden echter vanwege een plotseling opkomende recessie
de marktvooruitzichten voor het bedrijfplotseling slechter. Op een gegeven
moment mag de bank de financiele situatie zelfs hopeloos achten. Ondanks

84      Volgens  art.  20  ABV  is de client verplicht om desgevraagd voldoende zekerheid te stellen
voor de nakoming van zijn bestaande verplichtingen jegens de bank. De laatste zin van art.
20 ABV luidt: 'De omvang  van de gevraagde zekerheid dient in redelijke verhouding  te
staan  tot het beloop  van de desbetreffende verplichtingen  van de client'.  Dit  is  dus een

wezenlijk andere clausule dan de hier in de hoofdtekst genoemde, volgens welke de client

verplicht is om op aanvraag van de bank in de door haar gewenste omvang zekerheid te
stellen. Overigens noemt V.P.G. de Seriere (Financiering en aansprakelijkheid, 1994, p.
73) als voorbeeld van zekerheidverschaffingen waarop de Algemene Bankvoorwaarden niet
van  toepassing zijn degene waarbij internationale syndicaten betrokken  zijn.
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het feit dat zij weet dat het met verantwoord is om de kredietovereenkomst
nog langer te laten voortduren zet zij deze nog even voort teneinde
zekerheden op praktisch alle resterende activa te kunnen bedingen, zodat
haar vordering gedekt is. Kort daarna geraakt de B.V. in ernstige
betalingsmoeilijkheden. Slechts wanneer de B.V. failliet gaat, kan de curator
onder de stringente voorwaarden van art. 47 Fw een faillissementspauliana
instellen. We gaan hier echter uit van de situatie buiten faillissement. De
Pauliana van art. 3:45 BW, ingesteld door een individuele schuldeiser, zal
niet slagen aangezien de zekerheidstelling geen onverplichte rechtshandeling
is.85

De bank pleegt hier een onrechtmatige daad door het wekken van een
schijn van kredietwaardigheid vanaf het moment dat zij weet of behoort
te voorzien dat de onderneming geen reele overlevingskans meer heeft en
dat derhalve de nieuwe schuldeisers benadeeld zullen worden wegens gebrek
aan verhaal. Deze benadeling houdt in dat de vorderingen ontstaan, terwijl
er gebrek aan verhaal is en dit blijft bestaan.  De bank had vanaf genoemd
moment de kredietverlening dienen stop te zetten. Nu zij dit niet gedaan
heeft, moet zij er derhalve hetzij zorg voor dragen dat de debiteur in de
gelegenheid wordt gesteld om de nieuwe schuldeisers te betalen hetzij zelf
direct aan hen schadevergoeding betalen. Omdat de BV een rechtsplicht
had om de zekerheid te stellen, kan het enkele feit van de verschaffing
daarvan niet onrechtmatig genoemd worden tegenover de schuldeisers.  De
zekerheidstelling is niet meer dan een omstandigheid die de nieuwe
schuldeisers kunnen aanvoeren in hun betoog dat de bank een schijn van
kredietwaardigheid heeft gewekt. De zekerheidstelling speelt bij het
onrechtmatigheidsoordeel slechts een rol in zoverre dat deze het gemakkelij-
ker maakt voor de bank om samen met de B.V. als kredietnemer een schijn
van kredietwaardigheid te wekken, met als gevolg dat de vorderingen van
de nieuwe schuldeisers ontstaan. Op zichzelf genomen is de zekerheidstelling
niet onrechtmatig86, 66k niet tegenover de nieuwe schuldeisers. Zij dienen
hun vordering ex art.  6: 162 BW te baseren op het wekken van een schijn
van kredietwaardigheid. Het feit dat de zekerheidstelling, op zichzelf
genomen, tegenover hen niet als onrechtmatig beschouwd kan worden, is
niet nadelig voor hen, omdat de bank vanwege het wekken van de schijn

85   De schuldeisers zullen ook niet erin slagen om de clausule in de algemene voorwaarden
te vernietigen aangezien de bank en de leiding van de BV bij het van toepassing verklaren
daarvan terecht zeer optimistisch konden zijn over de toekomst van het bedrijf.

86 Het begrip 'benadeling in verhaalsmogelijkheden' omvat slechts de schade in de zin van
art. 6: 162 BW. Het enkele feit dat een handelen of nalaten nadeel aan een derde toebrengt
wil echter nog niet zeggen dat dit op onrechtmatige wijze geschiedt.
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van kredietwaardigheid verplicht is om schadevergoeding ten bedrage van
hun totale vorderingen te betalen. Zodoende wordt alle nadeel voor hen
opgeheven.

Zoals gezegd, zal de Pauliana hier volgens de heersende leer niet slagen
omdat het een verplicht verrichte zekerheidstelling betreft. Schoordijk 7
en Vranken 8 hebben daarentegen bepleit om het via wetgeving mogelijk
te maken dat ook buiten faillissement onder bepaalde omstandigheden
verplicht verrichte rechtshandelingen met de Pauliana vernietigd kunnen
worden.89   M. i.    is dit ongewenst, gezien de grote belangen   van   het
betalings- en kredietverkeer die hierbij betrokken zijngo

Uit bovenstaand betoog blijkt dat ook de mogelijkheid om een
onrechtmatige daadvordering in te stellen ter zake van verplicht verrichte
rechtshandelingen erg beperkt is. Afgezien van de gevallen van art. 47 Fw,
is de hoofdregel dat een crediteur die een verplicht verrichte prestatie
ontvangt, niet onrechtmatig handelt tegenover zijn medecrediteuren, ook
niet wanneer hij weet of voorziet dat zij hierdoor in hun verhaalsmogelijkhe-
den benadeeld worden. Weliswaar vormt de rechtsregel gegeven in het
Keulen/BLG-arrest op deze hoofdregel een uitzondering, maar de reikwijdte
hiervan is vrij beperkt. Het arrest betreft immers slechts verplicht verrichte
prestaties ten bate van een beheersende rechtspersoon. (Bovendien moet
hierbij, zoals reeds is aangevoerd, gedifferentieerd worden naar  de aard
van de prestatie).

6          Het criterium 6wetenschap van benadeling' in de zin van de
Pauliana-artikelen en vergelijkbare normen zoals gehanteerd
bij onrechtmatige daadvorderingen in een aantal arresten
gewezen nd het Erba-arrest

6.1 Inleiding

In paragraaf 1 werd het model geschetst waarbinnen idealiter de vergelijking
tussen Pauliana en onrechtmatige daadvordering gemaakt zou moeten

87 H.C.F. Schoordijk, Vermogensrecht in het algemeen, p. 155.
88 J.B.M. Vranken, Mededelingsinformatie- en onderzoeksplichten in het verbintenissenrecht,

1989, p. 179.

89  Zie ook J.H. Beekhuis, Fiduciaire overdracht en pauliana in: De NV 1959, p. 63.
90     Zie in verband hiermee ook de argumenten die genoemd wordenop p. 153 (waaronderdegene

genoemd in noot 157).
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worden. Op dat punt werd reeds opgemerkt dat het niet mogelijk was om
genoemde vergelijking geheel binnen dit model te houden.

Buiten het geschetste model heeft het slechts zin om toepassing van
art.  6: 162  BW te bezien  in die gevallen waarin een crediteur een derde
kan aanspreken op grond van de stelling dat het geheel of gedeeltelijk aan
diens onrechtmatig handelen te wijten is
a     dat zijn vordering ontstaat, terwijl hij geen verhaal vindt bij de debiteur;
of:
b   dat hij benadeeld wordt in zijn verhaalsmogelijkheden.
Slechts binnen deze categoriedn kan men immers verwachten dat de vereisten
van 'onrechtmatigheid' en 'toerekenbaarheid' ingevuld worden op een wijze
die nog enigszins vergelijkbaar is met 'wetenschap van benadeling' bij de
Pauliana. Met betrekking tot de categorieen a en b zal het volgende bezien
worden. Een van de vereisten om de derde ex art. 6: 162 BW aansprakelijk
te stellen is dat deze op zijn minst in enige mate weet of behoort te voorzien
dat de bewuste schade zich voordoet of zal voordoen. Men kan dit het
'wetenschapsvereiste' noemen. Hier is gesteld dat de derde op zijn minst
in enige mate weet of moet voorzien dat de schade zich zal voordoen omdat
de mate waarin hij zich van deze schade bewust is per categorie van gevallen
verschilt. In verband hiermee zal ik in deze paragraaf o.a. pogen om het
volgende opvallende verschil tussen de categorietn a en b te verklaren.
In een aantal belangrijke91 gevallen die behoren tot categorie b, waarin
de schuldeiser op onrechtmatige wijze benadeeld wordt in zijn verhaalsmoge-
lijkheden, is voldaan aan dit wetenschapsvereiste wanneer de derde ernstig
rekening moet houden met de mogelijkheid dat als gevolg van de door hem
verrichte handeling andere schuldeisers benadeeld zullen worden in hun
verhaalsmogelijkheden. Het is voor de benadeelde schuldeiser die
schadevergoeding eist gemakkelijker om te bewijzen dat de derde ernstig
rekening moet houden met deze mogelijkheid dan om aan te tonen dat hij
een objectieve wetenschap heeft zoals die vereist wordt voor aansprakelijk-
stelling in het geval van categorie a. Onder categorie a vallen twee subcate-
gorieen:  1: die waarin schijn van kredietwaardigheid is gewekt en  2:  die
waarin de bestuurder van een vennootschap verplichtingen namens de
vennootschap aangaat, terwijl hij weet of moet voorzien dat deze niet aan
haar verplichtingen zal kunnen voldoen en geen verhaal zal bieden. In de
casusposities waarin een bestuurder dergelijke verplichtingen aangaat, is
pas voldaan aan het wetenschapsvereiste als hij een objectieve wetenschap
heeft zoals degene  die   in de vorige zin genoemd   is.   In de casusposities

91 Het betreft hierde arresten Keulen/BLG, Nimox/Vanden End q,q. ende Notarissen-arresten.
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waarin volgens de eisende partij schijn van kredietwaardigheid is gewekt,
is pas voldaan aan het wetenschapsvereiste wanneer de derde weet of
behoort te voorzien dat nieuwe schuldeisers worden benadeeld wegens
gebrek aan verhaal. Zodoende  is  er dus een verschil  in de formulering  van
het wetenschapsvereiste tussen categorieen a en b.

Op dit punt kan reeds opgemerkt worden dat de 'invulling' van het
wetenschapsvereiste afhankelijk is van de wijze van benadeling. (Ook om
deze reden92 is het onderscheid tussen beide vormen van benadeling
relevant).

Indeze paragraafzal ook de vraag besproken worden of op de een ofandere
wijzetenbate vandeeiser debewijslast ter zake vangenoemd wetenschaps-
vereiste verlicht kan worden. De meest radicale wijze om dit te bereiken
is het aannemen van een wettelijk vermoeden ter zake van de wetenschap
dat de bewuste schade zich kan voordoen. Opvallend is dat, terwijl in de
BW-regeling93 van de Pauliana in de artt. 45 en 46 van boek 3 sinds 1
januari 1992 een dergelijk wettelijk vermoeden te vinden is, er voor de
onrechtmatige daadvordering ter zake van benadeling van schuldeisers, zoals
die hierboven beschreven is onder de categorietna enb, niet een dergelijke
bepaling bestaat. Alvorens dit te verklaren, zal ik allereerst enkele
opmerkingen maken over de achtergrond van de regeling van de Pauliana
in het BW. In de literatuur94 wordt al decennia lang geklaagd dat in de
praktijk de bewijslast ter zake van de Pauliana zeer zwaar is. Daarom werd
in het Gewijzigd Ontwerp95 voor het NBW de eerste versie van 3.2.1la
en  3.2.1 lb  (3:46  en 47 BW) opgenomen  in de Memorie van Antwoord
II. Er werd expliciet opgemerkt dat deze artikelen opgenomen werden omdat
men in de praktijk zuchtte onder de zware bewijslast. Vanaf het zittingsjaar
1983-1984 van de Tweede Kamer96 ondergingen deze ontwerp-wetsartikelen
een aantal wijzigingen teneinde ze aan te passen aan de ontwerp-wetsartike-
len 43 en 45 Fw zoals voorgesteld in ontwerp 16631 voor de zgn. derde
anti-misbruikwet. Bij de vermoedens van wetenschap van benadeling die

92   Zie p. 30 en de conclusie van dit hoofdstuk, waaronder andere redenen genoemd worden
waarom dit onderscheid relevant is.

93     In  art.   43  Fw is sinds   1896 de regel opgenomen dat onder bepaalde omstandigheden
wetenschap van benadeling vermoed wordt te bestaan o.a. bij handelingen ter voldoening
van of zekerheidstelling voor een niet opeisbare schuld en bij handelingen verricht door
de schuldenaar met zijn echtgenoot of bepaalde bloed- en aanverwanten.

94   Bijv. J.A. Ankum, De Pauliana in het nieuwe BW, NJB 1959, p. 21 e.v.; monografie, p.
189  t/m   191.

95 Gewijzigd Ontwerp van Wet, 3770, Tweede Kamer, 1970-1971, nr. 8, p. 9.
96 Zie Parlementaire Geschiedenis Boek 3 (Inv.  3,  5 en 6),  pp.  1151  t/m  1154.

47



Hoofdstuk I

in art. 3:46 sub 3 t/m 6 BW zijn opgenomen is er een dermate speciale
band tussen de paulianeus handelende debiteur en zijn wederpartij dat men
onder bepaalde voorwaarden 'met een gerust hart handje klap' mag
veronderstellen.9  In art. 3:46 lid 1 sub 5 en 6 BW heeft de wetgever de
bewijslast ter zake van wetenschap van benadeling omgekeerd bij bepaalde
rechtshandelingen waarbij de paulianeus handelende debiteur een rechtsper-
soon is en de wederpartij een op bepaalde wijze daarmee gelieerde rechts-
persoon  (sub  5)  of een groepsmaatschappij  (sub  6). 98

Het opvallende is dat in de hier (gedeeltelijk) te bespreken rechtspraak
over de onrechtmatige daadvordering ter zake van benadeling van schuldei-
sers de aangesproken derde in vrijwel alle gevalleng9 eenzelfde soort
rechtssubject  is  als de 'wederpartij'100  in  de  artt.   3:46  lid   1   sub  3   t/m
6 BW en 43 lid 1 sub 3 t/m 6 Fw. Deze aangesproken derde is een
moedermaatschappij 10! en/of een zustermaatschappij van de debiteur/ven-
nootschaple, een bestiurder103, een beheersende publiekrechtelijke
rechtspersoon'04 of een persoon die bloed-of aanverwant'05 is. (De enige
uitzonderingen zijn drie speciale professionele partijen, die kort hierna
behandeld zullen worden).  Dat de derden die ex art.  6: 162  BW  ter zake
van benadeling van schuldeisers aangesproken worden dezelfde rechts-

97 Deze formulering is ontleend  aan A.L. Croes, 'De vermoede Pauliana<, Kwartaalbericht
Nieuw BW, 1984/3, p. 83.

98 Zie Parlementaire Geschiedenis Boek 3 (inv.  3,  5 en 6), p.  1150 t/m 1154.
99 Gevallen waarin de debiteur een fiduciair eigenaar is die een handeling verricht die de fiscus

benadeelt, zoals de Sigmacon-arresten (HR 12 mei 1989 (NJ 1990,  130) en HR 24 februari
1995  (NJ  1996, 472) laat ik vanwege het uitzonderlijk karakter buiten beschouwing.  Deze
categorie verdient vanwege dit bijzondere karakter een aparte bespreking in hoofdstuk 4.

100   ' Wederpartij' wordt hier tussen aanhalingstekens gezet omdat het gaat om de persoon  'met
of jegens  wie' de debiteur handelde.

101  HR 25 september 1981 (NJ 1982,443) (Osby); HR 19 februari 1988 (NJ 1988,487) (Albada
Jelgersma II); HR 8 november 1991 (NJ 1992,174) (Nimox/Van den End q.q.); Hurks/Sobi
(Hof den Bosch 30 juni 1993, te kennen uit HR 13 januari 1995, NJ 1995, 482); HR 16
januari 1987 (NJ 1987, 970) (Euro-Advertising).

102 Het beroep op onrechtmatige daad werd gedaan in het niet gepubliceerde gedeelte van de
arresten van Hof Den Haag 23 augustus 1984 (NJ 1985, 914) (Komat Eurogas/Stokvis) en
Hof Den Haag 22 februari 1985 (NJ 1987, 777) (BCCI/NIB). Zie ook Rechtbank Haarlem
van 26 januari 1988 (NJ 1989, 660 en Vakstudie Nieuws 1989, p. 3333) (Ontvanger/'N'
Beheer  BV).

103  HR 6 oktober 1989 (NJ 1990, 286) (Beklamel); HR 10 juni 1994 (NJ 1994, 766) (Rom-
me/Bakker); Hof Den Bosch 23 november 1983 (NJ 1985, 436) (Van Herwijnen/ARC).

104 HR 9 mei 1986 (NJ 1986, 792) (Keulen/BLG).
105  HR 14 januari 1983 (NJ 1983, 597) (Peeters/Gatzen); HR 8 november 1985 (NJ 1987,170)

(Oostenrijk); HR 29januari 1993 (NJ 1994,172) (Vermobo/Van Rijswijk). Zieover laatstge-
noemd arrest H.C.F. Schoordijk, Indirecte verrijking, vertegenwoordiging, onrechtmatige
daad en Pauliana, WPNR 6247 (1996), p. 861 e.v.
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subjecten zijn als degene  die  in  de  artt.  3:46  lid  1  sub  3  t/m  6  BW  en  43
lid 1 sub 3 t/m 6 Fw vermeld worden is niet verwonderlijk. Zoals gezegd,

is  bij de vordering  ex  art.  6: 162  BW pas  aan het 'wetenschapsvereiste'
voldaan wanneer de derde op zijn minst in enige mate weet of kan voorzien
dat bepaalde personen op dat moment benadeeld worden of uiteindelijk
zullen worden in hun kwaliteit van schuldeiser. Het is pas mogelijk om
te stellen dat de aangesproken derde een dergelijke 'wetenschap' heeft of
moet hebben wanneer men ervan uit mag gaan dat hij een behoorlijk inzicht
in de financiele positie van de debiteur heeft. De aangesproken derde moet
immers op zijn minst weten ofvoorziendat inhet vermogen van dedebiteur
de passiva de activa (zullen) overtreffen om in enige mate te kunnen
voorzien dat de crediteur benadeeld zal worden in zijn verhaalsmogelijkhe-
den ofdat diens vordering zal blijven bestaan terwijl hij geen verhaal vindt.
Het ligt voor de hand dat de kans dat de derde een behoorlijk inzicht in
de vermogenspositie van de debiteur heeft groter wordt naarmate zijn
betrokkenheid  tot de debiteur nauwer  is. 106

De enige ex art. 6:162 BW aangesproken derden in de hier (gedeeltelijk)
te bespreken rechterlijke uitspraken die niet tot de debiteur staan in een
relatie als genoemd  in  art.  3:46  BW/  43  Fw zijn bankent(}7.  notarisseni08
en  accountants.109  De bank heeft  in de hoedanigheid waarin zij optreedt
al een behoorlijk inzicht in de vermogenspositie van de debiteur en haar
betrokkenheid wordt ook nauwer wanneer die positie verslechtert. Dan zal
de bank nl. een uitvoerige financiele rapportage van de kredietnemer eisen
en hem aan stringente voorwaarden binden ter zake van bijv. (des)investerin-
gen. 110 Ook een accountant heeft qualitate qua kennis van de vermogenspo-
sitie van de debiteur. Zoals gezegd, zijn tevens notarissen aangesproken,
en wel op grond van het enkele feit dat zij betrokken zouden zijn bij benade-
ling van schuldeisers. Een notaris die zich beperkt tot puur notariEle
bezigheden heeft niet noodzakelijkerwijs veel kennis van de vermogensposi-

106 Vergelijk J.B.M. Vranken, Schaalvergroting in het vermogensrecht, NJB 1995, p. 1404.
Ook de afstand tussen de benadeelde crediteur en de onrechtmatig handelende derde wordt
kleiner naarmate de betrokkenheid van de derde tot de debiteur nauwer is. Dit betekent dat
de benadeelde crediteur hem dan eerder kan aanspreken.

107 Zie het Erba- I en II- arrest; Hof Amsterdam 15 april 1993, 106/91 (n.g.); Rechtbank
Amsterdam 6 december 1995 (Jurisprudentie Onderneming & Recht 1996,nr. 10 ) (Van
den End q.q./INB).

108 Zie HR 23 december 1994 (NJ 1996,627 en 628); HR 15 september 1995 (NJ 1996, 629)
(Notarissen-arresten).

109 Hof Den Haag 19 mei 1992 (NJ 1993, 436) (Den Hollander q.q./Brands & Wolff).
110  Zie  L. H. Slijkhuis,  De bank als kredietverschaffer/aandeelhouder  in: De dubbelrol  in het

vennootschapsrecht,  red. L. Timmerman e.a.,  1993,  p.  64.
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tie van de comparanten bij een akte die hij passeert. Echter: zoals de Hoge
Raad in het eerste en tweede Notarissenarrest overweegt, kan een111

notaris onrechtmatig handelen jegens crediteuren als hij heeft geweten of
heeft moeten voorzien dat zijn medewerking aan het verlijden van 66n of
meer transport- en hypotheekakten ernstig gevaar voor insolventie van de
debiteur zou meebrengen. Zoals hierboven werd opgemerkt, is er voor de
onrechtmatige daadvordering ter zake van benadeling van schuldeisers geen
wettelijke bepaling met een vermoeden van wetenschap van benadeling zoals
voor de Pauliana in de artt. 3:46 BW/43 Fw. De voornaamste reden
hiervoor is m.i. dat het gebied van de Pauliana veel gemakkelijker af te
bakenen is. Met de Pauliana kunnen slechts individuele rechtshandelingen
aangetast worden.112  Dat wil zeggen dat bij iedere rechtshandeling apart
bezien moet worden of voldaan is aan de vereisten voor toepassing van
de Pauliana. Vanwege de ingrijpende goederenrechtelijke gevolgen113

van de vernietiging is de rechtspraak niet bereid om het toepassingsgebied
van de Pauliana breder te maken dan de wettekst toestaat. 'Benadeling',
'wetenschap van benadeling' en'onverplichtheid' zijn eisen die in het kader
van de Pauliana strikt geinterpreteerd worden. Omdat verder de gevallen
die in de artt. 3:46 BW/43 Fw omschreven worden duidelijk omlijnde
categorieibn zijn, is het gebied waarbinnen een wettelijk vermoeden van

111  HR 23 december  1994 (NJ  1996, 627 en 628).
112 Zie Winter, t.a.p., p. 231 en 232, M.J.G.C. Raaijmakers, 'Over verschuivingen in het

toerekeningspatroon bij rechtspersonen', Preadvies Nederlandse Juristenvereniging,  1977,
p.52; H.L.J. Roelvink, Doorrechtspersonenheenkijken, Preadvies Ned. Juristenvereniging,
1977, p. 147 en 155.

113  Men mag dus niet meerdere rechtshandelingen als 6dn geheel vernietigen wanneer niet voor
iedere rechtshandeling afzonderlijk aan de vereisten van de Pauliana is voldaan. De enige
voorbeelden in de rechtspraak van vernietiging van meerdere rechtshandelingen als 66n
complex, waarbij afstand genomen wordt van dit principe, zijn: het arrest a quo van het
Hof voor HR 30 april 1931 (NJ 1931, 1275), dat m.i. dubieus is en door de Hoge Raad
slechts in stand werdgelatenomdat hetcassatiemiddel feitelijkegrondslagmiste, en President
Rechtbank Groningen in kort geding 17 augustus 1993 (Vakstudie Nieuws 27 januari  1994,
p. 434 t/m 439) waarin de president in verband met de spoedeisendheid slechts het voorlopig
oordeel gaf dat er een gerede kans was dat de Ontvanger benadeeld was door het samenstel

van rechtshandelingen. O.a. naar aanleiding van het bovengenoemde arrest a quo voor HR
30 april 1931 komt Hartkamp (Asser-Hartkamp II, 1997, nr.444) tot de stelling dat soms
verschillende rechtshandelingen als Mn complex kunnen worden beschouwd. Uit de andere
voorbeelden van jurisprudentie die Hartkamp in de bewuste passage, die -enket het
benadelingsvereiste betreft, noemt maak ik echter op dat hij 66k bij het genoemde arrest

aquo slechts bedoelt dat de reeds eerder genoemde leer van middellijke benadeling impliceert
dat de paulianeuze handeling niet onmiddellijk op het moment dat hij plaats vindt nadeel
mee behoeft te brengen en niet dat van het hierboven genoemde principe afgeweken mag
worden. Uiteraard is het mogelijk om een keten van rechtshandelingen, waarbij telkens een
eerdere tot de volgende verplicht, te vernietigen (mits elk daarvan paulianeus is).
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wetenschap van benadeling aangenomen wordt goed af te perken. Dit ligt
anders bij de onrechtmatige daadvordering. Zoals uit de hierboven geciteerde
overwegingen van de Hoge Raad bij het Erba-I-arrest blijkt, zijn bijv. bij
de vraag of schuldeisers als gevolg van het wekken van een schijn van
kredietwaardigheid op onrechtmatige wijze zijn benadeeld en hieruit
aansprakelijkheid dient voort te vloeien diverse handelingen en omstandighe-
den van belang (zoals de vraag of de benadeelde crediteur diligent is
geweest). Dit maakt het opstellen van een wettelijke bepaling met een
vermoeden van wetenschap van benadeling bijzonder moeilijk, omdat in
iedere situatie het accent weer op andere omstandigheden kan liggen. Verder
zijn er, zoals hierboven op p. 46 werd genoemd, de hoofdcategorieen a
en b,  waarin een derde door een crediteur ex art.  6: 162 BW aangesproken
kan worden omdat deze uiteindelijk benadeeld is in zijn kwaliteit van
schuldeiser. Deze omvatten zo'n grote varitteit aan casusposities  dat  het
volstrekt ondoenlijk is om hier tot een wettelijk vermoeden van wetenschap
van benadeling te komen zoals vastgelegd in art. 3:46 BW/ 43 Fw. Zo hoeft
de relevante schade niet alleen te bestaan uit benadeling in verhaalsmo-
gelijkheden. Deze kan ook bestaan in benadeling die tot uitdrukking komt
in het feit dat de vordering ontstaat terwijl de crediteur geen verhaal vindt
op het vermogen van de debiteur (in de gevallen waarin schijn van
kredietwaardigeid gewekt wordt en die waarin de bestuurder op roekeloze
wijze verplichtingen namens de vennootschap aangaat). Verder kan de
benadelende handeling ook een feitelijke handeling 114 zijn

In de volgende sub-paragrafen zullen de categorieen besproken worden
waarin een derde door een crediteur ex art.  6: 162 BW aangesproken kan
worden omdat hij stelt uiteindelijk benadeeld te zijn in zijn kwaliteit van
schuldeiser (dus: de categoriedn a en b die aan het begin van deze sub-
paragraaf genoemd werden). Bij deze categorieen zullen ook aan de hand
van verschillende voorbeelden uit de jurisprudentie de volgende vragen
de revue passeren:
1: Is de derde reeds aansprakelijk wanneer hij ernstig rekening moet houden
met de mogelijkheid dat als gevolg van zijn handelen de schuldeisers
benadeeld zullen worden (hetzij doordat hun vorderingen Zijn ontstaan terwijl
zij geen verhaal vinden, hetzij als gevolg van een benadeling in verhaalsmo-
gelijkheden)? Of is de derde pas aansprakelijk wanneer hij van een derge-
lijke benadeling weet of deze behoort te voorzien ?

114 Men denke bijv. aan een bestuurder van een B.V. die opzettelijk zaken van de vennootschap
vernielt v66rdat de fiscus beslag komt leggen.
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2:  Verder zal aan de hand van de verschillende voorbeelden uit dejurispru-
dentie besproken worden of het denkbaar is dat de rechter op grond van
de omstandigheden van het concrete geval niet uitgaat van de hoofdregel
van art. 177 Rv, maar op basis van de redelijkheid en billijkheid aan de
aangesproken derde het bewijs van zijn stelling opdraagt.115 Deze stelling
houdt dan in dathij geen wetenschap van genoemde benadeling konhebben.
In dit verband is relevant dat een aantal schrijvers ervoor pleit om op zijn
minst bij de verdeling van de bewijslast er sterk rekening mee te houden
dat een crediteur vaak niet veel mogelijkheden heeft om informatie over
de handelingen of wetenschap van de aangesproken partij te vergaren. 116

6.2 Het onreclitmatig handelen heeft tot gevolg dat de vordering

ontstaat, tenvijl de crediteur geen verhaal vindt bij de debiteur

Allereerst worden de gevallen beschreven waarin een crediteur een derde
ex   art.   6: 162   BW kan aanspreken   en kan stellen  dat het geheel   of
gedeeltelijk aan diens onrechtmatig handelen te wijten is dat zijn vordering
is ontstaan terwijl hij geen verhaal vindt. Zoals reeds is opgemerkt117, vallen
onder deze categorie twee sub-categoriean:    1: die waarin schijn   van

kredietwaardigheid is gewekt en 2: die waarin de bestuurder van een
vennootschap verplichtingen namens de vennootschap aangaat terwijl hij
weet of moet voorzien dat deze niet aan haar verplichtingen zal kunnen
voldoen   en geen verhaal zal bieden. In sub-paragraaf   6.2.1.    zal   de
eerstgenoemde sub-categorie behandeld worden.

115  B. Wachter (Concernrecht en bewijs(on)mogelijkheden, in bundel Van Vennootschappelijk
Belang, p. 386) en A.P. Schoonbrood-Wessels (t.a.p., De N. V. 1996, p. 47, noot 58) stellen
terecht  dat  voor de ornkering  van de bewijslast inspiratie kan worden ontleend  aan  de artt.
3:46 BW en 43 Fw. Dit is volkomen juist, aangezien, zoals in de hoofdtekst reeds werd
gesteld, de in dit verband ex art. 6: 162 BW aangesproken derden gewoonlijk tot de debiteur
in dezelfde relatie staan als in genoemde Pauliana-artikelen.

116  Timmerman, De aansprakelijkheid van de moeder voor schulden van de dochter, De N.V.
1990, p. 17: W. Slagter, Enkele rechtsvergelijkende beschouwingen over moeder-dochter-
verhoudingen (Preadvies Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking 1988, p. 49);
H.L.J. Roelvink, Door rechtspersonen heenkijken, Preadvies Nederlandse Juristenvereniging,
1977, p. 109, noot 63 en 161; zie verder Wachter en Schoonbrood-Wessels (vindplaatsen
in  vorige  noot),

117 Zie p. 46.

52



De Pauliana en onrechtmatige daadvordering buiten faillissement

6.2.1 Het wekken van een schijn van kredietwaardigheid

De arresten Osby, Albada Jelgersma II en Hurks/Sobi zullen in deze sub-
paragraaf de revue passeren. Allereerst zal het Osby-arrest behandeld
worden.

Het Osby-arrest
Kort weergegeven, hield de casuspositie het volgende in:
Osby-Zweden richtte  in   1985 in Nederland een dochteronderneming   op
die vanafhet moment van oprichting voortdurend stijgende verliezen leed.
Eind 1967 werd de relatie met de ABN bank beeindigd en vervangen door
een relatie met de Bank ofAmerica na verstrekking van een borgtocht door
Osby-Zweden.  In 1968 waren de verliezen z6 hoog opgelopen dat  Osby-
Zweden haar dochtermaatschappij verplichtte om als zekerheid voor de
door Osby-Zweden aan haar verstrekte geldlening alle huidige en toekomsti-
ge vorderingen aan haar te cederen en alle huidige en toekomstige
bedrijfsvoorraden en inventaris aan Osby-Zweden fiduciair over te dragen.
Verder werd op het onroerend goed aan Osby-Zweden een tweede hypotheek
ten   bate van Osby-Zweden verstrekt.   Op 4 maart   1970   werd op eigen
verzoek het faillissement van Osby-Nederland uitgesproken. LVM, een
schuldeiser van Osby-Nederland, dagvaardde Osby-Zweden op grond van
art. 1401 (oud) BW. De Rechtbank Rotterdam wees de vordering af. LVM
ging vervolgens in hoger beroep bij het Hof Den Haag.  Het Hof bepaalde
dat Osby-Zweden een onrechtmatige daad had gepleegd door zich alle activa
die aan de dochtermaatschappij toebehoorden tot zekerheid over te laten
dragen. De Hoge Raad kon de redenering van het Hofinhoofdlijnen volgen
en kwam tot de volgende rechtsoverweging (nr. 2):

'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 ofnagenoeg volledig vandeze in zekerheidsei-
gendom verwerft, aldus dat de dochter aan nieuwe schuldeisers die haar na de
zekerheidsoverdracht krediet geven praktisch geen verhaal meer biedt, kan er,
indien de moedermaatschappij nalaat zich de belangen van de nieuwe schuldeisers
aan te trekken, onder omstandigheden sprake zijn van een onrechtmatige daad
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 zekerheidsoverdracht en het verloop van
zaken in het bedrijf van de dochter, ten tijde van gedragingen als voormeld
wist of behoorde te voorzien dat nieuwe schuldeisers zouden worden benadeeld
bij    gebrek aan verhaal, en desalniettemin nalaat   zorg te dragen   dat    die
schuldeisers worden voldaan'.
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Het zal duidelijk zijn dat de overwegingen in het Erba-arrest en die van
het Osby-arrest sterk op elkaar lijken. Het voornaamste verschil is dat het
bij Osby ging om een 100% aandeelhouder die zich goederen tot zekerheid
liet overdragen, terwijl bij Erba degene die zekerheden verkrijgt een bank
is.    De   Hoge Raad herhaalt de overweging   uit het Erba-arrest   dat   de

moedermaatschappij als derde pas aansprakelijk is als zij weet of behoort
te weten dat door haar handelingen nieuwe schuldeisers zouden worden
benadeeld wegens gebrek aan verhaal. Dit toont m. i.  aan dat de Hoge Raad
de casuspositie van het Osby-arrest beziet tegen de achtergrond van het
leerstuk van de schijn van kredietwaardigheid.118 Men zou hier kunnen

opmerken dat er naast benadeling wegens gebrek aan verhaal door toedoen
van de moedermaatschappij, die inhoudt dat de vordering  van de nieuwe
schuldeiser ontstaat terwijl hij geen verhaal vindt, ook sprake is van
benadeling in verhaalsmogelijkheden als gevolg van de zekerheidstelling
ten bate van de moeder. Veelbetekenend is echter  m. i.  dat de Hoge Raad

in r.0. 6 nog eens benadrukt dat van belang is of en in hoeverre Osby-
Zweden ten tijde van de zekerheidsoverdracht wist of behoorde te weten
dat nieuwe schuldeisers zouden worden benadeeld. Reeds eerder' 19 is

aangevoerd dat alleen nieuwe crediteuren af kunnen gaan op een schijn
van kredietwaardigheid:20 'Oude' crediteuren hadden al een vordering

op de debiteur en gaan dus niet af op de schijn. Wanneer de Hoge Raad
hier aan de benadeling in verhaalsmogelijkheden zelfstandige waarde had

toegekend naast de benadeling wegens gebrek aan verhaal, die inhoudt dat
de vordering van de nieuwe crediteur is ontstaan terwijl hij geen verhaal
vindt, dan had hij in r.0.6 en r.0.2 niet alleen gesproken over 'nieuwe'
crediteuren, omdat 'oude' crediteuren ook worden benadeeld door een
handeling die zorgt voor benadeling in verhaalsmogelijkheden. (Natuurlijk
speelt hierbij mee dat LVM een nieuwe schuldeiser was). In plaats daarvan

gaat de Hoge Raad uit van het volgende. Wanneer de nieuwe crediteur van
de moedermaatschappij de schade vergoed krijgt die het gevolg is van het
feit dat zijn vordering is ontstaan terwijl hij geen verhaal vindt, dan is de
gehele vordering voldaan en de eventuele vertragingsschade vergoed.  Als

118 Zie L. Timmerman, De aansprakelijkheid van de moeder voor schulden van de dochter,
De N.V.  1990, p.  17 en Asser-Maeijer 2-III, 1994, De Naamloze en Besloten Vennootschap,
nr. 623 (p. 890).

119 Zie p. 28.
120 Zie L. Timmerman, De aansprakelijkheid van de moeder voor schulden van de dochter,

De N.V. 1990, p. 17. Vergelijk P. van Schilfgaarde, Misbruik van Rechtspersonen, 1986,
p. 97.
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gevolg hiervan is dan ook de oorspronkelijke benadeling in verhaalsmoge-
lijkheden opgeheven.

Een reden te meer om aan te nemen dat de Hoge Raad de casuspositie
van het Osby-arrest beziet tegen de achtergrond van het leerstuk van de
schijn van kredietwaardigheid blijkt uit het volgende. Bij het Erba-arrest
zagen we reeds dat de Hoge Raad van benadeelde crediteuren een zekere
diligentie bij het waken voor eigen belangen verwacht. In onderdeel 18
van het cassatiemiddel werd aangevoerd dat de leverancier LVM niet
diligent genoeg was geweest door toe te laten dat Osby-Nederland de door
haar gestelde betalingstermijn overschreed en door te gaan met leveren.
In het laatste onderdeel van overweging 6 achtte de Hoge Raad de
motiveringsklacht dat het Hof dit punt had moeten bespreken gegrond. Zoals
reeds gezegd, vergroot de schuldeiser zijn eigen nadeel doordat hij niet
diligent is,hetgeen inhoudt dat hij stilzit en/of zijn vordering steeds groter
laat worden terwijl het gebrek aan verhaal al bestaat of later zal ontstaan.
Hier komt, evenals in het Erba-arrest, een duidelijk verschil met de Pauliana
naar voren. De wederpartij die met de debiteur een paulianeuze rechtshande-
ling heeft verricht is eenvoudigweg verplicht om de benadeling in
verhaalsmogelijkheden op te heffen en mag op grond van de regeling van
de Pauliana de benadeelde crediteur niet verwijten dat hij niet diligent is
geweest.Het feit dat de Hoge Raad hier genoemde motiveringsklacht gegrond
acht is een reden te meer om aan te nemen dat het wekken van een schijn
van kredietwaardigheid in dit arrest een centrale rol speelt.

Opvallend is dat de Hoge Raad stelt dat er met name sprake kan zijn
van een onrechtmatig handelen wanneer de moeder een zodanig inzicht
in  en  zeggenschap  over het beleid  van de dochter heeft  dat zij, gelet  op
o.a. de zekerheidsoverdrachten, wist of behoorde te weten dat nieuwe
schuldeisers zouden worden benadeeld bij gebrek aan verhaal en desalniette-
min nalaat om ervoor te zorgen dat die schuldeisers worden voldaan. 121

Het feit dat de moedermaatschappij inzicht heeft in het beleid van de
vennootschap heeft tot gevolg dat eerder aangenomen kan worden dat zij
wist ofbehoorde te weten dat schuldeisers benadeeld zou worden bij gebrek
aan verhaal.  Naar mate de moeder meer zeggenschap heeft over het beleid
van de dochter kan zij eerder kennis hebben van deze benadeling en kanzij de dochtermaatschappij er eerder toe brengen om haar schuldeisers te
voldoen dan wanneer zij die zeggenschap niet heeft.

121  Vergelijk dit met het later gewezen arrest HR 29 januari 1993, NJ 1994, 172 (Vermobo/Van
Rijswijk). Hierin sluit de Hoge Raad door de formulering 'zich onvoldoende de belangen
aantrekken' aan bij het Erba- en Osby-arrest. Ook het Albada Jelgersma II-arrest, waarin
de formulering niet letterlijk gebruikt wordt, volgt deze lijn
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Verder valt m.b.t. de genoemde norm op dat de Hoge Raad overweegt
dat de moedermaatschappij aansprakelijk is wanneer zij weet of behoort
te weten dat schuldeisers zullen worden benadeeld.  Dit is opvallend omdat
in uitspraken zoals het reeds besproken Keulen/BLG-arrest, die behoren
tot de op p. 46 genoemde categorie b122, de beheersende rechtspersoon
of de moedermaatschappij onder de omstandigheden van het geval reeds

aansprakelijk is wanneer zij ernstig rekening moet houden met de
mogelijkheid dat de andere schuldeisers onvoldaan zullen blijven. Bij dit
soort uitspraken gaat het enkel om benadeling in verhaalsmogelijkheden
en niet om benadeling wegens gebrek aan verhaal als gevolg van het wekken
van een schijn van kredietwaardigheid. Op categorie b zal later ingegaan
worden. Op dit punt is het voldoende om vast te stellen dat in deze groep
de Hoge Raad een versoepeld 'wetenschapsvereiste'123 hanteert. Wanneer
men hetzelfde vereiste zou toepassen in een casuspositie als die van het
Osby-arrest, dan zou men het voor een dochtermaatschappij als Osby-
Nederland bijzonder moeilijkmakenom eenprobleemperiode te overleven.
Indien een moedermaatschappij onder de door de Hoge Raad in r.0.2
geschetste omstandigheden reeds aansprakelijk gesteld zou kunnen worden
op grond van het wekken van een schijn van kredietwaardigheid wanneer
zij ernstig rekening moet houden met de mogelijkheid dat nieuwe schuldei-
sers benadeeld zullen worden bij gebrek aan verhaal, dan zouden   vele

reddingsoperaties niet uitgevoerd worden. Deze operaties worden124

immers vaak verricht in een situatie waarin men ernstig rekening moet
houden met de mogelijkheid van een d6confiture. Om deze reden overweegt
de Hoge Raad dat de moeder pas aansprakelijk is wanneer zij weet of
behoort te weten dat nieuwe schuldeisers benadeeld zullen worden bij gebrek
aan verhaal. Verder wordt het gebrek aan verhaal natuurlijk   vaak
veroorzaakt door bedrijfsverliezen, die tot de normale risico's behoren.
Om deze redenen overweegt de Hoge Raad dat de moeder aansprakelijk
is wanneer zij weet ofbehoort te voorzien dat de nieuwe schuldeisers zullen
worden benadeeld bij gebrek aan verhaal. Hetzelfde  is van belang  bij  de
vraag of eventueel in casusposities als die van het Osby-arrest op grond
van de redelijkheid en billijkheid een uitzondering op de hoofdregel van
art. 177 Rv gemaakt moet worden. Dat zou betekenen dat wanneer een
moedermaatschappij met een grote mate van zeggenschap over het beleid
van de dochter in het kader van kredietverlening zekerheidsrechten op

122 Zie de arresten Keulen/BLG, Nimox/Van den End q.q. en de Notarissen-arresten.
123   Schoonbrood-Wessels (diss., p. 905) spreekt over een 'gemitigeerd voorzienbaarheidsvereiste'.

124 Vergelijk de opmerkingen gemaakt over de beheersende rechtspersoon op p. 43.
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vrijwel alle activa verkrijgt, aldus dat de dochter aan nieuwe schuldeisers
praktisch geen verhaal meer biedt, zij bij een d6confiture zou moeten
bewijzen dat zij niet kon weten of voorzien dat deze schuldeisers benadeeld
zouden worden wegens gebrek aan verhaal. Wanneer men zou aannemen
dat dit, als een afwijking op de hoofdregel van art. 177 Rv, redelijk en
billijk zou zijn, dan zouden bepaalde reddingsoperaties niet plaatsvinden.
Bovendien ligt het in de sfeer van de benadeelde crediteur dat hij de feiten
aannemelijk maakt waaruit hij de kredietwaardigheid van de dochter afteidde
en aan de rechter uitlegt op welke wijze de moeder tot de schijn van
kredietwaardigheid heeft bijgedragen. 125  Het is echter denkbaar dat een
eiser in een variant op de casuspositie van het Osby-arrest kan aantonen
dat de vermogenspositie van de dochter op het moment van de zekerheidver-
schaffing z6 slecht is dat aannemelijk is dat de moeder toen geweten heeft
dat nieuwe schuldeisers benadeeld zouden worden. Ook denkbaar is dat
de rechter dan de aangesproken moeder opdraagt om te bewijzen dat zij
een dergelijke wetenschap niet kon hebben.

Het Albada-Jelgersma II-arrest 126

Casuspositie en uitspraak:
De casuspositie hiervan luidde, zeer verkort weergegeven, als volgt. Albada
Jelgersma Holding B.V. (hierna te noemen AJ) nam in de laatste dagen

van augustus 1980 alle aandelen van Wijnalda Kuntz B.V. (hierna te noemen
WK) over. Er bestond op dat moment geen aanleiding om serieus rekening
te houden met de mogelijkheid dat WK reeds binnen een halfjaar failliet
zou gaan. Op 12 september 1980 stuurde AJ een brief aan alle leveranciers
van WK, waarin zij hen meedeelde dat zij alle aandelen in WK overgenomen
had en zij betaling van de reeds gemaakte schulden aan de leveranciers
garandeerde. Op 23 december 1980 rapporteerde de interne registeraccoun-
tant  dat de balans  van WK omissies ter grootte van bijna f 3,3 miljoen
vertoonde. Vanaf dat moment wist AJ dat de financiele positie van WK
onhoudbaar was.

In de procedure die leidde tot het arrest van de HR van 8 februari 1988
dat hier ter bespreking voorligt betrof het de vordering van Inza, een
leverancier uit de periode van half september 1981 tot half februari 1981
die geen brief van AJ had gekregen omdat zij ten tijde van de verzending

125 Vergelijk L. Timmerman, Bewijslastverdeling bij doorbraak van aansprakelijkheid, TVVS
1993, p. 235.

126 Als Albada-Jelgersma-I-arrest betitel ik HR 13 september 1985, NJ 1987, 98. Dit arrest
wordt hier verder niet besproken.
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nog geen leverancier was. Inza kon zodoende niet stellen dat AJ haar een
toezegging gedaan had.  In het arrest van 8 februari 1988 ging het om de
vraag  of AJ  door  na te laten  erop  toe  te  zien  dat  WK na Kerstmis   1980
geen goederen meer van Inza inkocht en evenmin zelf voor betaling van
de na Kerstmis 1980 voortgezette leveranties te zorgen, zich onrechtmatig
jegens Inza had gedragen. Zowel het Hof als de Hoge Raad beantwoordden
deze vraag bevestigend. De Hoge Raad gaf de volgende samenvatting van
de overwegingen van het Hof die geleid hebben tot het oordeel dat AJ jegens

Inza aansprakelijk was op grond van onrechtmatige daad:

'Toen AJ eind augustus/begin september 1980 de aandelen-WK overnam was
de financidle positie van WK zorgelijk; zij genoot geen of onvoldoende
leverancierskrediet.  Na de overname heeft AJ zich intensief en indringend met
WK bemoeid. Zij had zeggenschap over de bedrijfsvoering van WK, met name
ook op het terrein van de inkopen. In aanmerking genomen dat AJ op grote
schaal ruchtbaarheid aan de overname heeft gegeven, waarna bij leveranciers
van WK de verwachting bestond dat AJ geleidelijk aan erin zou slagen WK
weer gezond te maken, was AJ gehouden maatregelen te nemen, toen zij voorzag
ofbehoorde voorzien dat Inza bij voortzetting van haar omvangrijke leveranties
van melkprodukten - die snel en met winst door WK doorverkocht werden
-  benadeeld zou worden door gebrek aan verhaal.   AJ had hetzij  zelf  voor
voldoening van Inza moeten zorgen, hetzij erop moeten toe moeten zien dat
WK geen goederen meer inkocht. AJ had die maatregelen moeten nemen terstond
na Kerstmis 1980, nadat haar interne register-accountant  op 23  dec.  1980 had
gerapporteerd dat de door de verkopers van de aandelen gegarandeerde balans
omvangrijke omissies, ter grootte vanf 3.277.312, vertoonde, een bevinding
die 'het einde'voor WK betekende. AJ heeft zowel het een als het ander
nagelaten en WK laten begaan, zodat deze op grote schaal goederen van Inza
bleef betrekken'.

Vervolgens kwam de Hoge Raad tot de conclusie:

'
Uitgaande van hetgeen  het Hof feitelijk heeft vastgesteld heeft  het  hof geen

rechtsregel geschonden door te oordelen dat AJ, door na te laten erop toe te
zien dat WK geen goederen meer van Inza inkocht enevenmin zelf voor betaling
van de voortgezette leveranties te zorgen, zich onrechtmatig jegens Inza heeft
gedragen.'

Mijns inziens kan men de kernregel van het AJ II-arrest als volgt weerge-
venm. een aandeelhouder/moedervennootschap die zich intensief en
indringend met de dagelijkse bedrijfsvoering van de dochtervennootschap

127 Deze weergave van de kern van het arrest is grotendeels ontleend aan die van L. Timmerman
in 'Reactie', De NV 68/5, 1990, p. 143.
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heeft ingelaten en vanaf het begin op grote schaal aan leveranciers van de
dochter kennis heeft gegeven van haar juridische banden met de dochter
op zodanige wijze dat bij deze leveranciers de verwachting bestond dat deze
dochter weer gezond zou worden, is ex art. 6:162 BW (art. 1401 oud BW)
aansprakelijk vanaf het moment dat zij voorziet of moet voorzien dat nieuwe
crediteuren (waaronder reeds bestaande crediteuren die nieuwe contracten
afsluiten) niet meer voldaan zullen worden wegens een gebrek aan verhaal
als de dochter doorgaat met het afsluiten van nieuwe contracten.

Schijn van kredietwaardigheid en het AJ II-arrest
Ook de casuspositie van dit arrest beziet de Hoge Raad m.i. tegen de
achtergrond   van het leerstuk   van de schijn van kredietwaardigheid:28
In dit verband is van belang dat AJ als moedervennootschap van het begin
af aan op grote schaal verwachtingen heeft gewekt  bij de leveranciers,
waardoor haar handelen ertoe heeft bijgedragen dat de vorderingen van
de leveranciers ontstonden. Verder had zij vanaf het moment dat zij kon
voorzien dat nieuwe schuldeisers benadeeld zouden worden kunnen
voorkomen dat nieuwe contracten afgesloten zouden worden en voorzover
deze al afgesloten waren, ervoor kunnen zorgen dat de vorderingen van
de leveranciers voldaan werden. Dit alles past goed in het leerstuk van de
schijn van kredietwaardigheid. Dit houdt immers in dat een crediteur A
kan stellen dat C en zijn debiteur B door hun handelen hem ten onrechte
de indruk hebben gegeven dat hij presteerde ten bate van een florerende
onderneming die zijn verplichtingen zou kunnen nakomen en anders wel
verhaal zou bieden terwijl zij wisten dat A als nieuwe crediteur benadeeld
zou  worden bij gebrek aan verhaal. Verder  is ook het gebruik van de  term
'voortgezette leveranties' in overeenstemming met genoemd leerstuk. WK
was in zoverre een nieuwe schuldeiser dat zij door voortgezette leveranties
nieuwe vorderingen verkreeg.

Zodoende blijkt dat het AJ II-arrest past in de lijn van jurisprudentie
die begonnen is in het Erba-arrest en voortgezet in de Osby-uitspraak. Er
is echter 66n opvallend verschil tussen het AJ-II-arrest en de voorafgaande
jurisprudentie. Inhet Erba- en Osby-arrest was er immers sprake van zowel
benadeling wegens gebrek aan verhaal (die inhoudt dat de vordering ontstond
terwijl de crediteur geen verhaal vond) als van benadeling in verhaalsmoge-
lijkheden. Erba had gekozen voor een onrechtmatige daadvordering ter zake

128 Zie Asser-Maeijer 2-III,  1994, nr. 624 (p. 892). Ook H.L.J. Roelvink (De 'Corporate veil'
in recente rechtspraak, bundel Van Vennootschappelijk Belang, 1988, p. 224) ziet het AJ
II-arrest als liggende in het verlengde van de Erba- en Osby-arresten.
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van benadeling wegens gebrek aan verhaal en zette daarom in haar cassatie-
middel uiteen waarom zij zich op een dergelijke wijze benadeeld achtte
door de bank. De kern van de overwegingen van de Hoge Raad was
derhalve gewijd aan deze klacht.  Ook r.0.2 van de Hoge Raad in het Osby-
arrest toont aan dat hij de casuspositie van dit arrest beziet tegen de
achtergrond van het leerstuk van de schijn van kredietwaardigheid. In het
AJ II-arrest wordt de benadering vanuit de optiek van dit leerstuk voortge-
zet. Het bijzondere van de casuspositie van het AJ II-arrest is echter dat
de moedermaatschappij niet had bijgedragen aan vermindering van de mo-
gelijkheden tot verhaal  op het vermogen van de dochtermaatschappij. 129

Er is hier sprake van gebrek aan verhaalsmogelijkheden, maar dit gebrek
is puur aan bedrijfsverliezen en niet aan handelingen van AJ te wijten.
Waarin ligt dan het verwijtbare gedrag van AJ ?

De moedermaatschappij AJ droeg zelf niet voor betaling van leveranciers
zorg en liet verder na om erop toe te zien dat WK geen goederen van
leveranciers als Inza inkocht. Door dit nalaten droeg zij ertoe bij dat het
aantal vorderingen van concurrente schuldeisers steeds meer toenam.
Hierdoor werden de schuldeisers benadeeld wegens gebrek aan verhaal,
hetgeen aan haar kan worden toegerekend vanaf het moment dat zij deze
benadeling voorzag of kon voorzien.

Het Hof achtte het van belang dat AJ een intensieve beleidsbemoeienis
met WK had gehad. Dit oordeel werd door de Hoge Raad gesanctioneerd.
Intensieve beleidsbemoeienis is geen vereiste voor de aanname dat een schijn
van kredietwaardigheid gewekt is. Een bank kan bijv. een schijn van krediet-
waardigheid wekken zonder dat zij bemoeienis met het beleid van de krediet-
nemer heeft. Het is desalniettemin interessant om vast te stellen wat dan
wel het verband is tussen het het wekken van een schijn van kredietwaardig-
heid en intensieve beleidsbemoeienis. Zoals gezegd: wannneer een crediteur
A een derde C aanspreekt vanwege het wekken van een schijn van
kredietwaardigheid, dan stelt A dat C en zijn debiteur B door hun handelen
hem ten onrechte de indruk gegeven hebben dat hij presteerde ten bate van
een florerende ondememing die zijn verplichtingen zou nakomen en anders
wel verhaal zou bieden, terwijl zij wisten dat A wegens gebrek aan verhaal
benadeeld zou worden. Wanneer C een moedermaatschappij is, dan weet
zij,  naarmate  zij een intensievere bemoeienis  met het bedrij fsbeleid  van
B heeft, eerder dat A benadeeld zal worden. Zij heeft verder gewoonlijk

129 Zie Timmerman, 'Reactie', De N.V. 1990, p. 143, noot 7; Bartman, Concernbeleid en
aansprakelijkheid, dissertatie, 1989, p. 74 (vergelijk p. 88); Van Schilfgaarde in zijn annotatie
in AA 1988, p. 456: Winter, t.a.p., p. 272.
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een meer gedetailleerde kennis van het crediteurenbestand van de dochter-
maatschappij dan een bank en zal daardoor ook eerder dan deze kredietgever
weten vanaf welk specifiek tijdstip de nieuwe crediteuren benadeeld zullen
worden. 130 Bovendien  kan een nieuwe crediteur  als Inza aanvoeren  dat
AJ al onrechtmatig jegens hem handelde door hem ten onrechte de indruk
te geven dat hij handelde ten bate van een florerende onderneming en dat
vervolgens de onrechtmatigheid van haar handelen nog werd verscherpt
doordat zij naliet om haar dochtervennootschap ertoe te brengen om haar
schuld jegens hem (Inza) af te lossen.

M. i.  ligt het volgens de hoofdregel van art.  177 Rv in de sfeer van een
benadeelde crediteur als Inza om de feiten aannemelijk te maken waaruit
zij de kredietwaardigheid van de dochter afteidde en om aan de rechter
uit te leggen op welke wijze de moedermaatschappij tot de schijn van
kredietwaardigheid heeft bijgedragen. Het is echter denkbaar dat wanneer,
zoals hier, een accountantsrapport boven tafel komt dat het zeer aannemelijk
maakt dat de moeder geweten heeft dat de dochter reddeloos verloren was,
de rechter aan de moeder opdraagt om uit te leggen waarom zij niet
behoefde te verwachten dat nieuwe schuldeisers benadeeld zouden worden
wegens gebrek aan verhaal.

Het  Hurks/Sobi-arrest  (Hof Den  Bosch  30 juni  1993,  te  kennen  uit  HR  13
januari   1995,   NJ   1995,   482)
HBA was een aannemingsonderneming die dochtervennootschap was van
Bouwgroep Hurks B.V. (hierna: de Bouwgroep). Op 5 oktober 1984
failleerde HBA. Als gemachtigde van 15 crediteuren dagvaardde SOBI o.a.
de Bouwgroep voor de Rechtbank Den Bosch en vorderde betaling van
bijna f 2,5 miljoen. In een tussenvonnis overwoog de Rechtbank dat de
Bouwgroep haar macht over HBA had misbruikt, de crediteuren van HBA
ten behoeve van zichzelf in de steek had gelaten en zodoende jegens de
door SOBI vertegenwoordigde crediteuren onrechtmatig had gehandeld.
Tegen dit vonnis stelden Hurks c.s. hoger beroep in bij het Hof Den Bosch.
Het Hof verklaart de grieven van Hurks c.s. tegen het vonnis van de
Rechtbank gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond. Het beveelt
tevens een inlichtingen- en schikkingscomparitie, waarbij het bepaalt dat
geen beroep in cassatie kan worden ingesteld alvorens de comparitie heeft
plaatsgevonden. Tegen dit arrest gaat Hurks in cassatie zonder de comparitie
af te wachten. Omdat de Hoge Raad oordeelt dat hij niet ontvankelijk is

130 Vergelijk de zgn. situatie 3, die op p. 36 genoemd is in het kader van de bespreking van
het Erba-arrest. Vergelijk 66k het hierna nog te bespreken Hurks/Sobi-arrest.
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in zijn cassatieberoep, komt hij niet toe aan een materieelrechtelijk oordeel
over het cassatiemiddel. Het oordeel  van  het  Ho f mag  als zeer gezagvol
worden beschouwd, zeker nu de A-G tot verwerping van het cassatieberoep
op inhoudelijke gronden heeft geoordeeld. Het Hof probeert de vraag te
beantwoorden onder welke voorwaarden een moedermaatschappij zoals
de Bouwgroep gehouden is om zich de belangen van de schuldeisers, van
HBA aan te trekken. De kern van de gedachte van het Hof is dat de
Bouwgroep vanaf 1 juli 1984 zich ervan bewust was of moest zijn131 dat
HBA niet langer in staat zou zijn om haar financiele verplichtingen na te
komen.

Het Hof baseert dit oordeel op de omstandigheid dat de Bouwgroep
voor het jaar 1984 aan HBA een kredietlimiet vanf 1,5 miljoen had toege-
staan en de directie van HBA begin juni had verzocht om een verhoging
van de limiet met f 1 miljoen.  Op dat moment had de Bouwgroep zich
moeten realiseren dat de financiele positie van HBA zodanig was, dat ernstig

gevreesd moest worden voor een debAcle. Omdat HBA financieel afhankelijk
was van de Bouwgroep en deze toezicht hield op de gang van zaken bij
HBA had de Bouwgroep volgens het Hofmoeten ingrijpen. De Bouwgroep
had zich intensief en indringend met het financi8le beleid van de dochter
bezig gehouden. Dit blijkt o.a. uit het volgende: HBA was partij bij een
compte joint overeenkomst, op grond waarvan de bank aan het concern
een krediet verstrekte. De Bouwgroep bepaalde welk deel daarvan aan elke
dochter toekwam.   Er was verder een centraal kasbeheer. Een belangrijk
gegeven is dat het Hof, naar uit zijn arrest is af te leiden, geconcludeerd
heeft dat de moeder het leven van de dochter in haar eigen belang gerekt
heeft. Zo overweegt het Hof in r.0. 4.15 dat de Bouwgroep op  1 juli  1984
had moeten ingrijpen in plaats van onderhanden werken te laten voltooien
door HBA, die de baten daarvan geheel of ten dele zou ontvangen op haar
bankrekening, die een groot debetsaldo vertoonde. Vermindering van die
debetstand leidde tot vermindering van het concernkrediet, waarvoor de
moeder jegens de bank hoofdelijk aansprakelijk was. Verder blijkt uit r.0.
4.7.1  (slot) dat HBA  met de Bouwgroep overleg voerde over de vraag welke
betalingen moesten worden verricht in verband met de voortgang van de
bouwactiviteiten.   Dat  komt  aan  de  orde  in r.0.4.8., waarin  het  Hof
overweegt   dat er sprake   was van selectieve betaling van schuldeisers.
Zodoende is, zoals de A-G in zijn conclusie,32 stelt, uit het arrest af te

131 In rechtsoverwegingen 4.7.3, 4.8, 4.12 en 4.15 gebruikt het Hof bewoordingen als
'onderkende', 'had moeten onderkennen' en 'bewust had moeten  zijn'.

132  Zie nrs. 5.4.8.4. en 5.4.8.5. van de conclusie van de A-G, zie ook Schoonbrood-Wessels,
t.a.p., De N.V. 1996, p. 6.
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leiden dat het Hof heeft aangenomen dat de Bouwgroep HBA bewust in
stand heeft gehouden om met de ontvangen betalingen voor de onderhanden
werken het bedrag aan bankkrediet (waarvoor de Bouwgroep hoofdelijk
aansprakelijk was) te verminderen.

Doordat HBA tegelijkertijd de vorderingen van de nieuwe schuldeisers
zo weinig mogelijk voldeed, strekte dit gedrag ten nadele van de laatsten.

Wanneer eenmaal bewezen is dat de moeder ten koste van de nieuwe
schuldeisers het leven van de dochter in haar eigen belang heeft gerekt,
dan mag 66k aangenomen worden dat zij schijn van kredietwaardigheid
heeft gewekt. Men kan dan immers stellen dat de Bouwgroep en HBA door
hun handelen de nieuwe schuldeisers ten onrechte de indruk hebben gegeven
dat zij presteerden ten bate van een florerende onderneming die zijn
verplichtingen zou kunnen nakomen en anders wel verhaal zou bieden terwijl
zij wisten dat dat laatste niet het geval zou zijn. Het is niet gemakkelijk
om een datum vast te stellen waarop de moeder geweten moest hebben dat
de dochter ten dode was opgeschreven. In het AJ II-arrest was het vaststellen
van een dergelijk tijdstip veel gemakkelijker. Op een gegeven moment kwam
immers het interne accountantsrapport boven tafel, waaruit bleek  dat  de
dochter WK reddeloos verloren was. Het Hof achtte in dit geval 1 juli 1984
de beslissende datum. Omdat het erg moeilijk is om een dergelijke datum
vast te stellen lukt het mij juist dat het Hof hier gezocht heeft naar de datum
van waaraf de Bouwgroep wist of in ieder geval had behoren te onderkennen
dat nieuwe schuldeisers benadeeld zouden worden bij gebrek aan verhaal.
Alleen al vanwege het feit dat een dergelijke datum moeilijk vast te stellen
is, zou het niet juist zijn om als criterium te hanteren of de moeder vanaf
een bepaalde datum ernstig rekening moet houden met de mogelijkheid dat
nieuwe schuldeisers benadeeld zullen worden wegens gebrek aan verhaal.
Het zou immers betrekkelijk eenvoudig zijn voor de aangesproken
moedermaatschappij om dit voor deze feitelijke instantie te betwisten,
hetgeen een langdurige procedure tot gevolg zou hebben.

Tot slot zij opgemerkt dat in hoofdstuk 2133 nog in het kort andere
aspecten van het Hurks/Sobi-arrest behandeld zullen worden.

133 Zie p. 136 en noot 121. Zie in noot 120 van dit hoofdstuk een opmerking betreffende het
tot op zekere hoogte met het Hurks/Sobi-arrest vergelijkbare vonnis van Rechtbank
Amsterdam van 6 december 1995 (Jurisprudentie Onderneming & Recht 1996, nr. 10).
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Concluderende opmerkingen over de arresten met een casuspositie waarin
schijn van kredietwaardigheidi34 is gewekt
In de Osby-, AJ II- en Hurks/Sobi-arresten bezien resp. de Hoge Raad en
het Hof de casuspositie tegen de achtergrond van het leerstuk van de schijn

van kredietwaardigheid. De aangesproken moedermaatschappij is in dit
soort casusposities aansprakelijk als zij weet of behoort te voorzien dat
nieuwe schuldeisers benadeeld zullen worden bij gebrek aan verhaal.
Wanneer aangenomen zou worden dat zij reeds aansprakelijk is als zij
ernstig rekening moet houden met de mogelijkheid dat nieuwe schuldeisers
benadeeld zouden worden, dan zouden, zoals reeds is opgemerkt, vele
reddingsoperaties en overnames van slecht lopende bedrijven niet uitgevoerd
worden. Bovendien wordt het gebrek aan verhaal natuurlijk vaak veroorzaakt
door bedrijfsverliezen, die tot de normale risico's behoren.

Ook ligt het in dit soort casusposities op de weg van de benadeelde

crediteur dat hij de feiten aannemelijk maakt waaruit hij de kredietwaar-
digheid van de dochter afleidde en aan de rechter uitlegt op welke wijze
de  moeder  tot de schijn van kredietwaardigheid heeft bijgedragen.135  Het
is echter mogelijk dat deze crediteur aan kan tonen dat de vermogenspositie
van de dochter op een gegeven moment z6 slecht was dat de rechter het
zeer aannemelijk acht dat de moeder toen geweten heeft dat nieuwe
schuldeisers benadeeld zouden worden. Bijv. een accountantsrapport kan
daarbij behulpzaam zijn. Het is denkbaar dat de rechter dan de aangesproken
moeder opdraagt om te bewijzen dat zij een dergelijke wetenschap niet kon
hebben.

In deze sub-paragraaf zijn de arresten behandeld waarin de Hoge Raad en
het Hof de casuspositie bezagen tegen de achtergrond van het leerstuk van

de schijn van kredietwaardigheid. Deze groep passeerde de revue als sub-

categorie van de categorie a genoemd op p. 46. De andere sub-categorie
die onder a valt is die waarin de bestuurder van een vennootschap
verplichtingen namens de vennootschap aangaat terwijl hij weet of moet
voorzien dat deze niet aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen en geen
verhaal zal bieden. In sub-paragraaf 6.2.2. zullen twee belangrijke arresten
behandeld worden met casusposities waarin de bestuurder van een B.V.
op een dergelijke wijze onrechtmatig handelt. Ook hier heeft het onrechtma-

134 Het NBM/Securicor-arrest  (HR 18 november  1994,  NJ  1995,  170)  is  in dit verband  niet
behandeld omdat volgens mij de Hoge Raad deze casuspositie niet beziet tegen de achtergrond
van het leerstuk van de schijn van kredietwaardigheid.

135  Zie L. Timmerman, Bewijslastverdeling bij doorbraak van aansprakelijkheid, TVVS 1993,
p. 236.
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tig handelen van de derde dus tot gevolg dat een vordering ontstaat terwijl
de schuldeiser geen verhaal vindt bij de debiteur.

6.2.2 De bestiturder van een vennootschap gaat verplichtingen aan

namens de vennootschap, tenvijl hij weet dat de vennootschap
deze niet zal kunnen nakomen.

Het eerste te bespreken geval is het Beklamel-arrest.

HR  6  oktober   1989,   NJ   1990,   286   (Het  Beklamel-arrest).   Zowel  in  de
rechterlijke uitspraken die in de lijn van het Beklamel-arrest liggen als in
de arresten over het wekken van een schijn van kredietwaardigheid wordt
een streng wetenschapsvereiste gehanteerd.
Het betrof hier de directeur van een B.V. die namens deze vennootschap
goederen kocht waarvoor de koopsom niet betaald werd. Vervolgens
failleerde de B.V. De benadeelde crediteur verkeerde in bewijsnood,36,

omdat hij niet aannemelijk kon maken dat de bestuurder op het moment
van aangaan van de transactie wist ofmoest weten dat de B.V.d e transactie
niet kon nakomen. De bestuurder voerde het verweer dat hij op genoemd
moment ervan uit mocht gaan dat er op termijn een betaling binnen zou
komen waarmee  de  B. V. de betreffende crediteur zou kunnen voldoen.
De benadeelde crediteur stelde dat de bestuurder uit onrechtmatige daad
aansprakelijk zou zijn als hij enige reden had om te betwijfelen of de
aangegane verplichting nagekomen zou kunnen worden. De Hoge Raad
verwierp deze stelling. Hij overwoog  dat de bestuurder pas aansprakelijk
was wanneer hij bij het aangaan van de koopovereenkomst wist of
redelijkerwijs behoorde te begrijpen dat de B.V. niet, of niet binnen een
redelijke termijn, aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen en geen
verhaal zou bieden voor de schade die was ontstaan ten gevolge van de
wanprestatie. In het hierna te bespreken Romme/Bakker-arrest herhaalt
de Hoge Raad het gebruik van dit criterium. Het ligt niet in de rede om
aan te nemen dat de bestuurder reeds aansprakelijk zou zijn als hij ernstige
reden had om te betwij felen ofde vennootschap wel aan haar verplichtingen
zou kunnen voldoen. Wanneer men van deze aanname uit zou gaan, dan
zou dit betekenen dat eenbestuurder van een onderneming in moeilijkheden
zijn taak, die inhoudt dat hij deze door de probleemperiode heen moet
helpen, niet zou kunnen vervullen. Dit zou, maatschappelijk en economisch

136  Zie voor een heldere uiteenzetting van deze casuspositie L. Timmerman, Aansprakelijkheid
van bestuurders van N.V.'s en B.V.'s, TVVS 1991, p. 197.
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gezien137 onwenselijk zijn. Verder wordt het gebrek aan verhaal natuurlijk
vaak veroorzaakt door bedrijfsverliezen, die tot de normale risico's behoren.
In de vorige paragraaf zijn vergelijkbare opmerkingen gemaakt over de
arresten waarin het wekken van schijn van kredietwaardigheid centraal staat.

Concluderend kan men stellen dat een streng wetenschapsvereiste gehan-
teerd wordt in zowel de arresten waarin het wekken van een schijn van
kredietwaardigheid centraal staat als in die welke in de lijn van het
Beklamel-arrest liggen. Ook wat betreft bewijslastverdeling zijn er parallel-
len te trekken. Ook in casusposities als die van het Beklamel-arrest ligt
het immers op de weg van de benadeelde crediteur om aan de rechter uit
te leggen waarom de bestuurder van de B. V.  of N.V.  bij het aangaan van
de litigieuze overeenkomst wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat
de vennootschap die niet zou kunnen nakomen en dat de vennootschap geen
verhaal zou bieden voor de schade geleden voor de wanprestatie.

In het Romme/Bakker-arrest geeft de Hoge Raad echter aan dat de
rechter bij de bewijslastverdeling in bepaalde gevallen rekening moet houden
met bewijsproblemen voor de eiser.

Het  Romme/Bakker-arrest  (HR  10 juni  1994,  NJ  1994,  766)
De casuspositie van dit arrest luidde als volgt. Mevrouw Romme contrac-
teerde met een B. V., De Brabanden Beheer, en leed schade als gevolg van
wanprestatie  van die vennootschap. Vervolgens zocht mevrouw Romme
verhaal op Bakker, degene die als enig directeur/aandeelhouder zeggenschap
over deze vennootschap had.  In het cassatiemiddel stelde mevrouw Romme
dat er sprake zou zijn van een 'bijzondere regel' als bedoeld in art. 177
Rv, volgens welke  niet zij (Romme) belast zou moeten worden  met  het
bewijs dat Bakker wist of moest weten dat De Brabanden Beheer B.V. niet
aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen en dat zij geen verhaal zou
bieden. Daarentegen moest Bakker volgens het cassatiemiddel bewijzen
dat hij genoemde objectieve wetenschap niet had. De Hoge Raad overweegt
dat de bewuste klacht in het cassatiemiddel ervan uit gaat 'dat in een geval
als het onderhavige waarin degene die met een vennootschap heeft
gecontracteerd en schade lijdt ten gevolge van haar wanprestatie, deswege
verhaal zoekt op degene die als enig directeur, tevens enig aandeelhouder
volledige zeggenschap over die vennootschap heeft, een 'bijzondere' regel
als bedoeld in art. 177 Rv. geldt, die meebrengt dat degene die volledige
zeggenschap over de vennootschap heeft, wordt belast met het bewijs dat

137 Zie Hof Arnhem, 23 februari 1988, NJ 1989, 92.
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hij ten tijde van het aangaan van de door de vennootschap niet nagekomen
overeenkomst wist noch behoorde te weten dat zij niet zou kunnen nakomen
en evenmin verhaal zou bieden. Op grond van deze 'bijzondere regel' had,
aldus de klacht, in afwijking van de algemene regel voor de verdeling van
de bewijslast, Bakker moeten worden belast met het bewijs dat hij bij het
aangaan van de ...bedoelde overeenkomst niet wist en ook niet redelijker-
wijze behoorde te begrijpen dat De Brabanden Beheer niet of niet binnen
korte termijn aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen, en dat zij geen
verhaal zou bieden voor de door Romme als gevolg van die wanprestatie
te lijden schade. Het onderdeel is echter tevergeefs voorgesteld, nu het
bestaan van een bijzondere regel van zo algemene strekking niet kan worden
aanvaard. '

Naar aanleiding van andere onderdelen van het middel overweegt de
Hoge Raad dat, ook al geldt niet een bijzondere regel als voornoemd, 'zich
nietttemin gevallen kunnen voordoen waarin het zozeer voor de hand ligt
dat degeen die de volledige zeggenschap had over de vennootschap, wordt
belast met het bewijs dat hij ten tijde van het aangaan van de door de
vennootschap niet nagekomen overeenkomst wist noch behoorde te weten

dat zij niet zou kunnen nakomen en evenmin verhaal zou bieden, dat, indien
de rechter niettemin de verhaal zoekende eiser belast met het bewijs van
het  tegendeel, hij behoort te preciseren welke bijzondere omstandigheden
zulks rechtvaardigen.  Van zulk een geval zal onder meer sprake zijn indien
aannemelijk is dat ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst
de vennootschap zelf niet, althans niet in voldoende mate over financiele
middelen beschikte om aan haar verplichtingen uit die overeenkomst te
voldoen en wat dat betreft afhankelijk was van haar daartoe door een andere,
door haar beheerste vennootschap ter beschikking te stellen middelen. In
cassatie kan ervan wordenuitgegaan dat zulk een geval zich hier voordoet.'

De Hoge Raad casseerde derhalve het arrest van het Hof en verwees
de zaak ter verdere behandeling naar een ander Hof.

6.3 Het onrechtmatig handelen heeft tot gevolg dat de crediteur

benadeeld wordt in zijn verhaaismogelijkheden

In deze sub-paragraaf worden de gevallen besproken waarin de crediteur
een derde ex art.  6: 162 BW aanspreekt, waarbij hij stelt door diens handelen
benadeeld te zijn in zijn verhaalsmogelijkheden. Het betreft de gevallen
waarin het vereiste van'schade' inde zin van art. 6:162 BW correspondeert
met 'benadeling' in de zin van de Pauliana-artikelen. Een belangrijke tendens
die zich aftekent in de hier te bespreken rechtspraak is dat onder de
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omstandigheden van het geval de derde ex art. 6:162 BW aansprakelijk
is wanneer deze bij het verrichten van de gewraakte rechtshandeling ernstig
rekening moet houden met de mogelijkheid dat uiteindelijk de andere
schuldeisers niet, of slechts ten dele, voldaan zullen worden als gevolg van
een tekort. (Genoemde onrechtmatige rechtshandeling veroorzaakt het tekort
of verergert het met als gevolg dat de andere schuldeisers minder voldaan
krijgen). Zodoende worden de vereisten van 'onrechtmatigheid'    en
'toerekenbaarheid'  in de zin van art.  6: 162 BW ingevuld op een wijze die
op zun minst enigszins vergelijkbaar is met 'wetenschap van benadeling'
in de zin van de Pauliana-artikelen. In dit verband zou de meest verhelderen-
de rechterlijke uitspraak er een zijn waarin de rechter zowel de Pauliana
als de onrechtmatige daadvordering laat slagen en bij het oordeel over de
vordering  ex  art.  6: 162 BW aangeeft of de derde reeds aansprakelijk  is
wanneer hij ernstig rekening moet houden met de mogelijkheid dat andere
schuldeisers benadeeld worden in hull verhaalsmogelijkheden dfpas wanneer
hij weet of moet voorzien dat zij op een dergelijke wijze benadeeld Zullen
worden. Zo'n rechterlijke uitspraak heb ik echter niet kunnen vinden. Wel
is er het Roco/Staat-arrest, waarin de onrechtmatige daadvordering werd
toegewezen en de Pauliana, wanneer die was ingesteld, hoogstwaarschijnlijk
een goede kans van slagen zou hebben gehad. Hierin kwam de Hoge Raad
t.a.v. het vereiste van benadeling tot een gedeeltelijke ontkoppeling van
stelplicht en bewijslast: het was aan de eiser om te stellen dat hij benadeeld
was en aan de verweerder om te bewijzen dat dat niet zo was. Omdat het
cassatiemiddel slechts een klacht bevat over het aannemen van benadeling,
besteedt de Hoge Raad geen aandacht aan het wetenschapsvereiste, maar
men mag m.i. aannemen dat in deze casuspositie de regel betreffende de
bewijslast ook van toepassing zou kunnen zijn op het wetenschapsvereiste.

Verder zijn er de arresten Keulen/BLG, Nimox/Van den  End  q. q.  en
de Notarissen-arresten, waarbinnen zich de hierboven genoemde belangrijke
tendens aftekent. Allereerst zal echter het arrest Roco/Staat behandeld
worden.

6.3.1 Het  Roco/Staat-arrest   (HR  3  november  1995,   NJ   1996,   215)138

Rouwenhorst oefende in de vorm van een eenmanszaak de handel in olien
e.d. uit. Deze onderneming vervuilde haar bedrijfsterrein en in 1983

138 Zie voor korte besprekingen van dit arrest: C.E. du Perron in Bb 1995, pp. 211-214 en
in Aansprakelijkheid en Verzekering, p. 14 en 15; J.B.M. Vranken, Vereenzelviging en
criminele winsten, WPNR 6221 (1996), p. 313 en 314; L. Timmerman, TVVS 1995, pp.
334 en 335.
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kondigde de gemeente Deventer aan dat te zijner tijd tot kostenverhaal

ingevolge de Interimwet Bodemsanering (IBS) zou worden overgegaan.
In 1984 werd Hoekstra Holding B.V. opgericht door Rouwenhorst en diens

echtgenote Hoekstra. Daarna richtten Hoekstra en Hoekstra Holding B.V.
de venootschap Roco B.V. op met benoeming van Rouwenhorst tot enig
en zelfstandig directeur. Op de dag van de oprichting verkocht en leverde
Rouwenhorst zijn onderneming aan Roco, zoals uit een in 1984 opgemaakte
akte  bleek,   'met alle daarbij behorende goederen, (..) evenwel  met

uitzondering van de onroerende goederen en de daarop betrekking hebbende
schulden'. Deze uitzondering had de bank als voorwaarde gesteld in verband
met de mogelijke IBS-claim. In 1990 werd het bedrijfsterrein gesaneerd.
In deze procedure vorderde de Staat krachtens art. 21 IBS de kosten van
onderzoek vanzowel Roco B.V. als van Rouwenhorst. HetHofachtte Roco
B.V. naast Rouwenhorst jegens de staat aansprakelijk, o.a. op grond van
onrechtmatige  daad.
Het Hof overwoog   in   r.0.    1.12   dat   in de gegeven omstandigheden
geoordeeld moet worden dat Roco B.V. - gelet op de nauwe betrokkenheid
van Rouwenhorst bij de oprichting en de directievoering van deze
vennootschap- onrechtmatig had gehandeld jegens de Staat. Volgens het
Hof had de gehele operatie immers uitsluitend tot doel om de Staat als grote
schuldeiser vande geliquideerde onderneming vanRouwenhorstbuiten spel
te zetten. De Hoge Raad laat dit oordeel van het Hof in stand. Hij tekent
aan dat onderdeel 2 van het tweede cassatiemiddel terecht tot uitgangspunt
neemt dat het Hof heeft geoordeeld dat de Staat in zijn verhaalsmogelijkhe-
den is benadeeld en vervolgens klaagt 'dat dit oordeel niet kan steunen op
(aanvaarding van de juistheid van) de stellingen van de Staat op dit punt,
en dat het Hof buiten de grenzen van de rechtsstrijd van partijen is
getreden'.  De  Hoge Raad vervolgt:  'Het Hof heeft de stellingen van de
Staat kennelijk en, gezien de gedingstukken, niet onbegrijpelijk, aldus
verstaan dat zij inhielden dat de voortzetting van de activiteiten door Roco
het kennelijke doel had om mogelijke aanspraken van derden, zoals hier
de Staat, te ontlopen... en dat de Staat is benadeeld doordat het passivum
van de saneringskosten bij Rouwenhorst is gebleven en Roco het bedrijf
...op een andere locatie heeft voortgezet...  Nu Roco en Rouwenhorst die
stellingen blijkens de gedingstukken niet hebben bestreden - met name
niet met het betoog dat de door Rouwenhorst ontvangen koopprijs geheel
met de werkelijke waarde van het verkochte overeenstemde en dat hij na
de verkoop niet minder verhaal bood dan voordien - en hebben volstaan
met de aansprakelijkheid van Roco te betwisten op de enkele grond dat
Roco als zelfstandige rechtspersoon de onderneming pas na de verontreini-
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ging had verkregen, had het Hof geen aanleiding om aan te nemen dat de
Staat niet is benadeeld en is het ook niet buiten de grenzen van de
rechtsstrijd getreden'.  De Hoge Raad komt hier ten aanzien van het vereiste
van benadeling tot een gedeeltelijke ontkoppeling van stelplicht en bewijs-
lasti39: het is aan de eiser om te stellen dat de bewuste handeling hem
benadeeld heeft in zijn verhaalsmogelijkheden en aan de gedaagde om te
betogen (hetgeen m.i. hier inhoudt: bewijzen) dat de ontvangen koopprijs
reeel was en dat de verkoper na de transactie niet minder verhaal bood dan
voordien. Waarom spreekt de Hoge Raad zich hier niet uit over de
bewijslast ter zake van de wetenschap van benadeling?

Onderdeel 2 van middel II bevat slechts de klacht dat het oordeel van
het Hof dat de Staat benadeeld is in zijn verhaalsmogelijkheden niet kan
steunen op stellingen van de Staat op dit punt. Blijkbaar gingen de opstellers
van het cassatiemiddel uit van de gedachte dat, wanneer genoemd onderdeel
2 doel zou treffen, benadeling niet aangenomen zou mogen worden.
Logischerwijze zou de rechter dan ook niet van wetenschap van benadeling
bij Roco en Rouwenhorst uit mogen gaan. Omdat genoemd onderdeel van
het cassatiemiddel slechts een klacht bevatte over het aannemen van
benadeling, noemde de Hoge Raad ook niet de mogelijkheid dat Roco en
Rouwenhorst moesten bewijzen dat zij geen wetenschap van benadeling
hadden. Men mag echter m.i. aannemen dat in deze casuspositie de regel
betreffende de bewijslast ook van toepassing zou kunnen zijn op het
wetenschapsvereiste. Verder valt op dat de overwegingen van de Hoge Raad
in hoge mate gericht zijn op het specifieke geval. Vermoedelijk speelt bij
de overwegingen van het Hof en de Hoge Raad het feit dat uit de akte van
9 oktober 1984 zeer uitdrukkelijk de bedoeling blijkt om het sterk vervuilde
bedrijfsterrein met de daarop betrekking hebbende IBS-claim bij Rouwen-
horst achter te laten een belangrijke rol. Onder  punt  6.1.5.   van  zijn
conclusie merkt de A-G op dat het op de weg van Roco had gelegen om
het betoog van de Staat omtrent het achterblijven van het passivum bij
Rouwenhorst te weerspreken met stellingen waaruit blijkt dat de Staat niet
benadeeld is. De Hoge Raad volgt deze lijn. Roco en Rouwenhorst worden
waarschijnlijk met een dergelijke bewijslast geconfronteerd omdat de A-G
en de Hoge Raad het niet onbegrijpelijk achten dat het Hof, uitgaande van
deze feiten, concludeerde  dat er sprake  was van benadeling.

In dit kader is verder belangwekkend de opmerking van de A-G onder
punt   4.5.4.    dat  men   hier zou kunnen   denken   aan het instellen   van   de
Pauliana, maar dat die weg in gevallen als de onderhavige niet gemakkelijk

139 Zie W.D.H. Asser, Bewijslastverdeling, Monografieen Nieuw BW A-24, 1992, p. 60.
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zal zijn, met name door bewijsproblemen. Hoogstwaarschijnlijk doelt de
A-G hier op twee bewijsproblemen: het feit dat volgens het wettelijk systeem
de eiser moet stellen en bewijzen dat de paulianeuze rechtshandeling op
onverplichte wijze is geschied en de zware bewijslast terzake van wetenschap
van benadeling naar het voor 1 januari 1992 geldende recht.  VOOr 1 januari
1992 gold immers niet art. 3:46 lid  1  sub 3b BW, waarin naar huidig recht
voor een situatie als deze een wettelijk vermoeden van wetenschap van
benadeling aangenomen zou kunnen worden. Wat betreft de bewijslast ten
aanzien van de onverplichtheid van de rechtshandeling: volgens de heersende
leer'40 dient in beginsel de crediteur die zich op art. 3:45 BW beroept,
het onverplichte karakter van de aangevochten behandeling te bewijzen.

De Hoge Raad heeft deze heersende leer nog eens bevestigd in het Montana
II-arrest (HR 12 april 1996, NJ 1996, 488). Met nadruk wil ik echter erop
wijzen dat deze verdeling van de bewijslast in beginsel geldt. Op grond
van de redelijkheid en billijkheid worden uitzonderingen op deze regel
gemaakt (bijv.  door het Ho f in het arrest a quo voor het Montana II-arrest).
Ankum141 gaat nog verder door ervoor te pleiten om aan rechtshandelingen
die normaliter onverplicht verricht worden, zoals overeenkomsten, een
vermoeden van onverplichtheid te verbinden, ten aanzien waarvan de derde
tegenbewijs zou moeten leveren. Ankum stelt dat in de uitspraken van Recht-
bank Den Bosch van 2 juni 1905 (W.8261) en Rechtbank Utrecht van 14
februari 1940 (NJ 1941,179) deze lijn reeds gevolgd wordt. Ook de vonnis-
sen van Rechtbank Rotterdam van 20 augustus 1993 (Vakstudie Nieuws
1993,  p. 2799), Rechtbank Rotterdam  van  5 juni  1992  (NJ  1993,  74)  en
Rechtbank Rotterdam van 26juni 1908 (W.8843) gaan van deze gedachten-
gang uit. Kortom: de door de A-G gesignaleerde zwaarte van de bewijslast
valt in de praktijk vaak mee voorzover het de onverplichtheid van de
aangevochten handeling betreft. Voorzover uit de tekst op te maken valt,
zou de Pauliana hier, wanneer bewijsproblemen overwonnen zouden kunnen
worden, een goede kans van slagen hebben gehad. Naar het huidige BW
zou  in deze casuspositie het wettelijke vermoeden van art.  3:46  lid  1  sub
3b BW van toepassing zijn. Niet duidelijk is echter of dit laatste aspect
de Hoge Raad tot de hier beschreven bewijslastverdeling geinspireerd heeft.

140 Zie Losbladige Vermogensrecht (Mellema-Kranenburg, art. 45, aant. 51) en Contractenrecht
V (Mellema-Kranenburg, nr. 1848) en de daar vermelde literatuur.

141 Ankum, monografie, p. 128, nOOt 4.
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6.3.2 Het wetenschapsvereiste zoals geformuleerd in de arresten Keu-

len/BLG, Nimox/Van den End q.q. en de Notarissen-arresten

In deze sub-paragraaf zal ik het wetenschapsvereiste in de hierboven
genoemde vijf arresten bespreken. Ik zal om te beginnen aangeven welke
handelingen in deze arresten de benadeling in verhaalsmogelijkheden met
zich meebrachten. Voor een beschrijving van de casuspositie van het
Keulen/BLG-arrest verwijs ik naar p. 39 e.v. De kern van het arrest houdt
in dat onder de omstandigheden van het bewuste geval een beheersende
rechtspersoon als BLG onrechtmatig handelt wanneer deze ten tijde van
de opzegging van het krediet en van het zich laten voldoen van de
vordering142 ernstig rekening moet houdeni 43 met de mogelijkheid dat
bij liquidatie de andere schuldeisers onvoldaan zullen blijven als gevolg
van een tekort. In een dergelijke situatie hebben deze benadelende
handelingen immers tot gevolg dat het tekort ontstaat of verergert. De
onrechtmatige handelingen zijn: de opzegging van het krediet en het zich
laten voldoen van de vordering door BLG. In dit verband is relevant dat
ter zake van geen van beide handelingen een Pauliana ingesteld kon worden,
aangezien noch de opzegging van het krediet noch het zich laten voldoen
van de vordering een rechtshandeling verricht door de stichting (de debiteur
van Keulen) is. (Overigens is het, zoals reeds eerder 144 werd opgemerkt,
vrijwel zeker dat de betaling van de vordering door de stichting aan BLG
ook niet met de Pauliana vernietigd kan worden, omdat men ervan uit mag
gaan dat deze betaling een verplicht verrichte handeling is). Op een later
punt in deze sub-paragraaf zal de formulering van het wetenschapsvereiste
in het Keulen/BLG-arrest verder in een breder kader besproken worden.

De casuspositie van het Nimox/Van den End-arrest luidt, enigszins verkort
weergegevent45, als volgt. Auditrade B.V. verkeerde in een penibele
financiele situatie. Nimox N.V. hield tot 21 december 1983 alle aandelen
in  Auditrade  B. V.  en was vanaf die datum nog voor 49% aandeelhouder
in dat bedrijf. In een algemene vergadering van aandeelhouders die werd
gehouden op 20 december 1983 besloot Nimox, als enig aandeelhoudster
van Auditrade, om een bedrag van f 1. 124.000,- als dividend uit te keren

142 Zoals opgemerkt, is de reikwijdte van de rechtsregel uit het Keulen/BLG-arrest eigenlijk
nog iets ruimer, omdat het m66r verplicht verrichte prestaties dan alleen opeisbare vorderingen
betreft (voorzover de acceptatie is geschied  door een beheersende rechtspersoon).

143  In casu oordeelde het Hof dat BLG hiermee geen rekening behoefde te houden.
144 Zie p. 41.
145 In hoofdstuk 2 (p. 112) zal deze casuspositie uitgebreider weergegeven worden.
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(hierna zal naar dit besluit verwezen worden als 'het dividendbesluit'). Dit
besluit werd genomen ondanks het gegeven dat in de twee voorgaande jaren
door Auditrade verliezen waren geleden en over 1983 opnieuw een
aanzienlijk verlies werd verwacht. Het eigen vermogen van Auditrade zou
daardoor per ultimo december 1983 afnemen tot min f 132.000,-.

M. i.  is hier aan alle voorwaarden voor het instellen van een faillisse-
mentspauliana, op 66n na, voldaan. Er werd immers een besluit tot een
excessieve dividenduitkering vanf 1. 124.000,- genomen, waardoor prak-
tisch alle reserves verdwenen, terwijl Auditrade over 1981 en 1982 verliezen

van resp. f 224.000,- enf 500.000,- geleden had en voor 1983 een verlies
van f 550.000,- te verwachten was.  Aan het benadelingsvereiste was dus
voldaan, terwijl het dividendbesluit ook op onverplichte wijze genomen

werd. Waarschijnlijk zou hier echter niet voldaan zijn aan het vereiste dat
zowel Auditrade als Nimox wetenschap van benadeling moeten146 147

hebben.  Uit de rechtsoverwegingen 2.6.  en 2.7.  van het eindarrest het Hof
blijkt dat de situatie van Auditrade aan het eind van 1983 niet zodanig was
dat de ondergang van Auditrade vaststond. Auditrade en Nimox konden
toen in redelijkheid nog menen dat Auditrade overlevingskansen had.148

In r.0.2.7. stelt het Hof echter dat de prognoses uiteindelijk ook niet meer
inhielden dan voorspellingen en het dividendbesluit niet konden rechtvaar-
digen. Daarom acht het Hof het besluit onrechtmatig. Het door het Hof
gehanteerde criterium komt er derhalve op neer dat onder de omstandighe-
den van het geval de moeder reeds aansprakelijk is wanneer zij ernstig
rekening moet houden met de mogelijkheid van een tekort op grond van
de financitle positie van de dochter149, zodat als gevolg van het dividend-
besluit endit tekort de overige schuldeisers niet, of slechts ten dele, voldaan
zouden kunnen worden. De Hoge Raad sanctioneert in r.0.3.4. het oordeel
van het Hof op dit punt door verwerping van onderdeel 3 van het
cassatiemiddel. In dat onderdeel werd geklaagd over het feit dat het Hof

146  In  r.0. 3.3.3. overweegt de  Hoge Raad dat het  Hof zich kennelijk heeft verenigd met het
oordeeI van de Rechtbank dat het dividendbesluit als 'externe rechtshandeling' als een
onrechtmatige daad van Auditrade beschouwd kan worden. In het kader van art. 42 Fw kan
het besluit van Nimox als enig aandeelhoudster van Auditrade aan Auditrade worden
toegerekend. Hierop zal op p. 116 nader ingegaan worden.

147  In deze casuspositie was het vddr  1 januari 1992 geldende recht van toepassing. Volgens
art. 42 (oud) Fw moest bij rechtshandelingen onder bezwarende titel 66k bij de wederpartij

objectieve wetenschap van benadeling bewezen worden. De dividenduitkering  is  m. i.  een
rechtshandeling onder bezwarende titel, omdat tegenover de dividenduitkering de eerder
verrichte storting op de aandelen staat. Zie Asser-Hartkamp II, 1993, nr. 66 (p. 55).

148 Zie Schoonbrood-Wessels, diss., p. 913.
149 Zie Asser-Maeijer 2-III, 1994, nr. 625 (p. 894).
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ongemotiveerd voorbij was gegaan aan het aanbod van Nimox om de inhoud
van een uit de dossiers van de bank van Auditrade afkomstig kredietresumt
te bewijzen. (Hoogstwaarschijnlijk bleek hieruit dat de bank voldoende
vertrouwen in Auditrade had om het krediet te continueren). Uit dat
kredietresum6 zou volgens het cassatiemiddel blijken dat het faillissement
van  Auditrade  aan het einde  van   1983 niet voorzienbaar  was.   De  Hoge
Raad oordeelde, kort samengevat, dat het het Hof vrij stond om op de door
hem genoemde gronden het bewijsaanbod omtrent de inhoud van het
kredietresum6 te passeren en dat het niet verplicht was tot een verdere
motivering  dan  in  de  r.0.2.6.   en 2.7. besloten  lag.   M. i.   is  voor  het
onrechtmatigheidsoordeel over het dividendbesluit ook relevant dat Nimox
een 100 % aandeelhouder was, hetgeen betekende dat in de aandeelhouders-
vergadering niet tegen dit excessieve besluit gestemd kon worden.

Tot nog toe is gesproken over de onrechtmatigheid van het dividendbe-
sluit. In deze casuspositie is echter nog een andere rechtshandeling op
onrechtmatige wijze verricht. Bij onderhandse akte van 21 december 1983
werd namelijk overeengekomen dat de vordering van Nimox tot betaling
van dividend werd omgezet in een geldlening van een gelijk bedrag, af te
lossen in tien jaarlijkse termijnen. Samen met een oude vordering vanf 376.000,- bedroeg de totale vordering f 1,5 miljoen.  Op 21 juni  1984
verkocht en cedeerde Nimox haar totale vordering vanf 1,5 miljoen gulden
op Auditrade voor het nominale bedrag aan NMB-Heller Factoring N.V.
Tot meerdere zekerheid voor de betaling van deze vordering zorgde Nimox
voor een bankgarantie ten gunste van NMB-Heller tot hetzelfde bedrag.
NMB-Heller zegde verder Nimox toe niet eerder een beroep te zullen doen
op de bankgarantie dan nadat alle overige, aan haar door Auditrade
verstrekte zekerheid zouden zijn uitgewonnen. Verder zou een belangrijk
feit blijken te zijn dat NMB-Heller uit hoofde van andere transacties met
Auditrade reeds zekerheden had die voldoende waren tot verhaal van de
toegenomen vordering van f 1,5 miljoen. Het kwam zodoende erop neer
dat door de verkoop en levering door Nimox aan Heller van de vordering
van Nimox op Auditrade uit hoofde van de geldlening van 21 december
1983 Nimox haar eigen vordering onder de paraplu van de aan Heller
verstrekte zekerheden bracht.   Het Hof stelde   in   r.0.   4.3.   van   zijn
tussenarrest dat Nimox op 21 juni 1984 geweten moet hebben dat Auditrade
niet meer van de ondergang te redden was en vervolgens  in r.0.  4.5.  dat
het het oordeel van de Rechtbank juist achtte dat onder de ten processe
vaststaande omstandigheden (waaronder genoemde wetenschap ten tijde
van 21 juni 1984) Nimox onrechtmatig handelde door haar vordering onder
de paraplu van de zekerheden van de bank te brengen. In cassatie bestrijdt
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Nimox dit onrechtmatigheidsoordeel slechts met de stelling dat het
faillissement niet alleen  aan het einde  van   1983 (ten tijde  van het reeds
eerder behandelde dividendbesluit van 20 december van dat jaar) maar 66k
op 21 juni 1984 ten tijde van de cessie niet voorzienbaar was en dat het
Hofhet reeds eerder genoemde bewijsaanbod met betrekking tot de inhoud
van het kredietresum6 niet had mogen passeren. De Hoge Raad verwerpt
de stelling met betrekking tot het bewijsaanbod in zijn algemeenheid door
te overwegen dat het het Hof vrij stond om te oordelen dat de verwachtingen
van Nimox en Faber (directeur van Auditrade) slechts een ondergeschikte
rol speelden en het handelen van Nimox niet konden rechtvaardigen.
Zodoende stond het het Hof vrij om genoemd bewijsaanbod te passeren.
Terecht stelt Schoonbrood-Wessels!  dan ook dat uit het verloop van
deprocedure Nimox/Van den End q.q. kan worden afgeleid dat een moeder
die, terwijl zij weet of behoort te weten dat haar dochter niet meer van
de ondergang te redden is, een niet door zekerheid gedekte vordering op
haar dochter cedeert aan een derde die over een zekerhedensurplus beschikt,
tegenover de crediteuren van de dochter onrechtmatig handelt. Zoals reeds
eerder is opgemerkt, hield het criterium dat gehanteerd werd in het
Keulen/BLG-arrest en bij het Nimox-arrest in dat de derde onder omstandig-
heden aansprakelijk is wannneer hij ernstig rekening moet houden met de
mogelijkheid dat uiteindelijk de andere schuldeisers onvoldaan zullen blijven
als gevolg van een tekort. Op een later punt zullen we zien dat in de
Notarissenarresten een vergelijkbaar criterium gehanteerd wordt. Het is
in overeenstemming met dit criterium wanneer het Hof (waarvan het oordeel

gesanctioneerd wordt door de Hoge Raad) vaststelt dat Nimox op de datum
van de cessie geweten moet hebben dat Auditrade reddeloos verloren was
en zodoende door het verrichten van de laatstgenoemde rechtshandeling
onrechtmatig handelt. Als Nimox reeds onrechtmatig handelt wanneer zij
ernstig rekening moet houden met de mogelijkheid dat de andere schuldei-
sers niet voldaan zullen worden, dan doet zij dat logischerwijze ook wanneer
de omstandigheden zodanig zijn dat zij dat gewdten moet hebben.

Vervolgens zal de formulering van het wetenschapsvereiste in de drie
Notarissenarrestent51 besproken worden. 152 Allereerst zullen de eerste

150  Schoonbrood-Wessels,  diss.,  p.  911.
151   Zie  voor een korte bespreking  van de eerste twee Notarissenarresten: M.M.L. Lennarts

en L. Timmerman in TVVS 1995, p. 102 en 103; C.E. du Perron in Bb 1995, p. 18-21;
T.R. Hidma, Actieve zorgplicht, CJHB, Brunnerbundel, 1995, p 181-188 en in Tijdschrift
voor Insolventierecht 1995, pp. 66-68; C.H. van Dijk, Aansprakelijkheid en Verzekering
1995, p. 67-70.
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twee Notarissenarresten, gewezen door de Hoge Raad op 23 december 1994
(NJ 1996, 627 en 628) en vervolgens het arrest van de Hoge Raad van 15
september 1995 (NJ 1996, 629) de revue passeren. Het eerste arrest was
dat van de curatoren van de THB tegen notaris V. en in het tWeede was
notaris  M. de eiser tot cassatie en genoemde curatoren de verweerders  in
cassatie. De curatoren van de failliete THB vorderden ten bate van de
gezamenlijke schuldeisers van THB schadevergoeding van de twee
notarissen. Zij baseerden voor het Hof en de Hoge Raad hun vordering
op de stelling dat de notarissen onrechtmatig hadden gehandeld jegens de
gezamenlijke crediteuren van de bank door niet hun ministerie te weigeren
ten aanzien van bepaalde transacties. Deze laatste bestonden uit hypothecaire
geldleningen vastgelegd in notariele aktes die voor de notaris (of bij notaris
H: voor zijn plaatsvervanger) waren verleden. Het ging daarbij vrijwel
steeds om gevallen waarbij sprake was van overfinanciering in de zin dat
het geleende bedrag hoger was dan 3/4 van de geschatte waarde van het
onderpand. Verder ging het hierbij om leningen die gesloten waren door
een beperkte groep van handelaren in onroerend goed, waarbij voortdurend
pakketten van onroerende goederen van eigenaar wisselden en prijsopdrijvin-
gen plaatsvonden die resulteerden in prijzen die in geen enkele verhouding
meer stonden tot de marktwaarde. O.a. uit de financiele omvang van de
bij de leningen betrokken transacties en de aan de notarissen bekende daling
van de prijzen van onroerende goederen van begin 1979 leidden de curatoren
af dat de notarissen geweten moesten hebben dat door deze transacties de
THB en haar crediteuren werden benadeeld. Onder deze omstandigheden
hebben de notarissen volgens de curatoren, door na te laten hun ministerie
te weigeren, onrechtmatig gehandeld. Zowel in het eerste als het tweede
Notarissenarrest overweegt de Hoge Raad dat het Hof terecht had
aangenomen dat de functie van de notaris in het rechtsverkeer hem onder
bijzondere omstandigheden 66k verplicht tot een zekere zorg voor de
belangen van derden welke mogelijkerwijs zijn betrokken bij de door zijn
clienten van hem verlangde ambtsverrichtingen. De Hoge Raad vervolgt:
'Uit deze opvatting vloeide de vraag voort onder welke omstandigheden
een dergelijke zorgplicht moet worden aangenomen. Het Hof heeft zich
- zoals bij de huidige stand der rechtsontwikkeling ten aanzien van de
omvang van de zorgplicht van notarissen jegens derden valt te billijken
- van beantwoording Van deze vraag onthouden. Het heeft zich ertoe

152 Met betrekking tot zowel deze drie arresten als het Nimox/Van den End q.q.-arrest geldt
dat in hoofdstuk 2 andere aspecten dan de formulering van het wetenschapsvereiste uitgebreid
besproken zullen worden.
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beperkt aan te geven wanneer in de onderhavige zaak sprake zou kunnen

zijn van jegens de schuldeisers van THB onrechtmatig tekortschieten van
de   notaris.   Dat  zou,   aldus  het  Hof...,   het geval kunnen zijn 'indien de

notaris heeft geweten of moeten weten dat zijn medewerking aan het
verlijden van de litigieuze transport- en hypotheekakten ernstig gevaar voor
insolventie van de THB zou meebrengen.'   'De  Hoge  Raad  overweegt
verder:' Deze maatstaf... brengt terecht tot uitdrukking dat slechts onder
bijzondere omstandigheden sprake kan zijn van een zorgplicht van de notaris
jegens derden. Het Hofheeft hem ontleend- en met name voor wat betreft
de door de Hoge Raad gecursiveerde kern daarvan 153 letterlijk overgeno-
men van - hetgeen de hoogleraren W.C.L van der Grinten, S.C.J.J.
Kortmann en M.J.A. van Mourik op blz. 32 van hun door curatoren in
hoger beroep overgelegde advies hebben betoogd ter beantwoording van
de vraag wanneer gezegd kan worden dat de notaris is tekortgeschoten in
de hem jegens de crediteuren   van   de THB betamende zorgplicht'.
Vervolgens sanctioneert de Hoge Raad het oordeel van het Hof, waarin
genoemde maatstaf wordt gehanteerd.   M.i.   is  in het kader  van  deze  sub-

paragraaf vooral relevant hoe voorzichtig het Hof en de Hoge Raad het
wetenschapsvereiste voor deze casuspositie formuleren. De Hoge Raad
benadrukt dat het Hof aangeeft dat de notaris op onrechtmatige wijze in
zijn zorgplicht jegens derden zou kunnen tekortschieten als hij heeft geweten
of moeten weten dat zijn medewerking aan het verlijden van 66n of meer
van de litigieuze akten ernstig gevaar van insolventie van de THB zou
meebrengen. Vervolgens stelt de Hoge Raad nog eens uitdrukkelijk dat
deze maatstaf terecht tot uitdrukking brengt dat slechts onder bijzondere
omstandigheden sprake kan zijn van een zorgplicht van de notaris jegens
derden. Met andere woorden: het feit dat de notaris wetenschap van ernstig
gevaar voor insolventie heeft is nog niet voldoende om tot aansprakelijkheid
ex art. 6: 162 BW te oordelen. Wanneer men eenmaal geconcludeerd heeft
dat een notaris een dergelijke wetenschap heeft, zal men verder uit de
omstandigheden van het geval moeten opmaken ofeen notaris onrechtmatig
heeft gehandeld. Een voorbeeld van omstandigheden die in dit kader relevant
zijn wordt gegeven in het derde Notarissenarrest van de Hoge Raad, nl.
dat van 15 september 1995 (NJ 1996, 629). De casuspositie van dit arrest
was op een belangrijk punt verschillend van die van de eerste twee arres-
ten. De context waarbinnen de medewerking van notaris E. aan de154

gewraakte transactie plaatsvond was namelijk 'verdachter' dan die

153   [Deze  kern is enkele regels hierboven in gecursiveerde vorm weergegeven-  FvK].
154 Dit wordt 66k gesignaleerd door de A-G onder punt 8 van zijn conclusie voor dit arrest.
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waarbinnen de handelingen van zijn aangesproken ambtsgenoten in het eerste
en tweede Notarissenarrest verricht werden. Bepaalde omstandigheden gaven
het Hof aanleiding om te oordelen dat notaris E. vanaf 12 november 1980
ernstig rekening had moeten houden met de mogelijkheid dat 66n of meer
van de transacties waaraan hij meewerkte de belangen van de THB en haar
schuldeisers ernstig zouden schaden met als gevolg dat die schuldeisers
geen, althans onvoldoende, verhaal voor hun vorderingen zouden vinden.
Deze omstandigheden hielden, kort weergegeven, in dat in een groot aantal
de aandacht trekkende publicaties  in de Nederlandse dagbladpers  van  11
en 12 november 1980 melding werd gemaakt van het feit dat kort daarvoor
door de FIOD invallen waren gedaan bij o.a. de THB, een aantal onroerend
goed-handelaren en enige notarissen in verband met verdenking van fraude
met onroerend goed. Verder had E. meegewerkt aan een grote 'draai- en
schuiftransactie op  verzoek  van Mr. M. omdat  deze in verband  rnet9155

de door de FIOD gepleegde huiszoekingen in perspublicaties werd genoemd
en liever zag dat een andere notaris de transporten van hem overnam. Het
Hof nam o.a. aan dat E. kennis genomen had van deze perspublicaties en
betrok in zijn overwegingen dat uit de administratie van E. bleek dat hij
de omvangrijke draai- en schuiftransacties in kaart bracht, zodat aangenomen
kon worden dat E. een goed inzicht had in het karakter van die transacties.

Het Hof komt op basis van het voorafgaande tot twee oordelen. Het
oordeelt op grond van de hier gereleveerde overwegingen, veronderstellen-
derwijze aannemende dat inderdaad sprake is van talrijke en aanzienlijke
overfinancieringen, dat E. heeft onderkend, althans had behoren te
onderkennen, dat de schuldeisers van de THB benadeeld zouden worden
doordat hij zijn medewerking had verleend aan de uitvoering van de bewuste
transacties. Verder was het Hof op grond van de genoemde omstandigheden
tevens van oordeel dat E. vanaf 12 november 1980 ernstig rekening had
behoren te houden met de mogelijkheid dat een of meer van de bewuste
transacties o.a. ertoe zou leiden dat de schuldeisers van de THB geen of
onvoldoende verhaal voor hun vorderingen zouden vinden. Het Hof
concludeerde dat per transactie die na 12 november 1980 plaatsvond, zou
moeten worden nagegaan of E. tot de slotsom had moeten komen dat hij
zijn medewerking had behoren te weigeren. Alvorens echter verder te
beslissen zou het Hof een comparitie van partijen gelasten teneinde te
trachten een schikking tot stand te brengen.  De  Hoge Raad verklaarde
notaris E. gedeeltelijk niet ontvankelijk in zijn cassatieberoep en verwierp
dit beroep voor het overige.

155   Zie  voor een beschrijving  van deze transacties  r.0.4.5.1.  van  het  Hof.
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Op dit punt is het van belang om te bezien waarom men kan zeggen
dat het wetenschapsvereiste zoals dat gehanteerd wordt in de Notarissen-
arresten in grote mate overeenkomt met het criterium dat geformuleerd
is in het Keulen/BLG- en Nimox/van den End q.q.-arrest. In het eerste
en tweede Notarissen-arrest sanctioneert de Hoge Raad het oordeel van
het Hof dat de notaris onrechtmatig jegens de schuldeisers van THB zou
kunnen hebben gehandeld wanneer hij heeft geweten ofheeft moeten weten
dat zijn medewerking aan het verlijden van de litigieuze transport-en
hypotheekakten ernstig gevaar voor insolventie van de THB zou meebren-
gen. Volgens Van Dale's Groot Woordenboek der Nederlandse Taal houdt
'insolventie' in: 'onmacht om zijn geldelijke verplichtingen na te komen'.
Wannneer er over een betrekkelijk lange periode sprake is van insolventie
van de schuldenaar, dan blijven gedurende dat tijdvak diens schuldeisers
geheel of gedeeltelijk onvoldaan als gevolg van een tekort. Wanneer de
notaris heeft geweten of heeft moeten weten dat zijn medewerking aan de
hierboven genoemde akten ernstig gevaar voor insolventie van de THB
zou meebrengen, dan heeft hij dus geweten of moeten weten dat zijn
handelen een ernstig gevaar zou meebrengen dat de schuldeisers van de
THB geheel of gedeeltelijk onvoldaan zouden blijven als gevolg van een
tekort. Het zal duidelijk zijn dat deze maatstaf tot op grote hoogte
overeenkomt met het criterium dat gehanteerd werd in het Keulen/BLG-
en Nimox-arrest, nl. dat de derde aansprakelijk is wanneer hij ernstig
rekening moet houden met de mogelijkheid dat de schuldeisers onvoldaan
zullen blijven als gevolg van een tekort. Een verschil met het wetenschaps-
vereiste zoals dat gehanteerd wordt in de laatstgenoemde twee arresten is
echter dat het criterium in het eerste en tweede Notarissen-arrest op een
meer voorwaardelijke wijze is geformuleerd. Immers, wanneer de notaris
genoemde wetenschap heeft of moet hebben, dan zou er nog slechts sprake
kunnen zijn van onrechtmatig handelen. Er moet dan verder nog sprake
zijn van bijzondere omstandigheden zoals degene die de Hoge Raad in het
derde Notarissen-arrest noemt.

In dit verband  is  m. i. verder  nog van belang  dat de handelingen  van
de notaris niet met de Pauliana vernietigd kunnen worden. De notaris is
immers noch de gefailleerde schuldenaar noch de wederpartij van de
gefailleerde THB bij de gewraakte transacties. Hij is 'betrokken' bij de
benadeling van schuldeisers. Het Hofende Hoge Raad herhaalden hiermee
de formulering van de arresten Peeters q.q./Gatzen (HR 14 januari 1983,
NJ   1983,  597) en Nimox/Van  den  End  q.q.  (HR 8 november  1991,  NJ
1992, 174), waarin de Hoge Raad stelde dat er onder omstandigheden plaats
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was voor het door de curator'56 instellen van een vordering tegen een
derde die bij de benadeling van schuldeisers betrokken is. De Hoge Raad
stelt in het tweede Notarissen-arrest uitdrukkelijk dat 'betrokkenheid' bij
de benadeling van schuldeisers niet vereist dat de derde de benadeling heeft
bevorderd of daarvan heeft geprofiteerd en dat daarvan ook sprake kan
zijn wanneer de derde in een positie verkeerde dat hij de benadeling had
kunnen voorkomen maar in plaats daarvan zijn noodzakelijke medewerking
heeft verleend. Terecht merkt Kleijn onder punt 5 van zijn NJ-annotatie
op dat wanneer de notaris voldoende vermoeden kan hebben dat een Pauliana
ingesteld kan worden ter zake van de rechtshandeling waarbij zijn ministerie
wordt gevraagd, hij dit moet weigeren.

6.4 Een overzicht van de verschillende vormen van het  'wetenschaps-

vereiste' zoals  gehanteerd bij  onrechtmatige daadvorderingen in
de arresten die in paragraaf 6 behandeld zijn. Een vergelijking
van deze  criteria met  'wetenschap  van benadeling'  in de zin van
de Pauliana-artikelen

Ter afsluiting van dit hoofdstuk zal in deze sub-paragraaf een overzicht
worden gegeven van de verschillende vormen van het wetenschapsvereiste
zoals die geformuleerd zijn in de arresten die behoren tot de categorieen
a en b die aan het begin van sub-paragraaf 6.1. genoemd zijn. Deze zullen
worden vergeleken met het vereiste van 'wetenschap van benadeling' in
de zin van de Pauliana-artikelen. Om te beginnen valt aan laatstgenoemd
vereiste op dat het vrij streng is. Vermoedelijk157 wordt in de artt. 1377
(oud)  BW,   3:45   BW,  art.   42  (oud en huidig)   Fw deze strenge  norm
gehanteerd omdat het slagen van de Pauliana ingrijpende goederenrechtelijke
gevolgen kan hebben (die vanwege het principe van de relatieve nietigheid
ook zler ingewikkeld kunnen zijn). In hoofdstuk 3 zullen deze gevolgen
de revue passeren. In dit verband is het voldoende om, zoals in de vorige
zinnen werd gedaan, te constateren wat de reden is van de strengheid van
genoemde norm.

156 Uiteraard kan een schuldeiser buiten faillissement ook een dergelijke vordering instellen
tegen een 'betrokken' derde die op een onrechtmatige wijze hem in zijn verhaalsmogelijkheden
benadeeld heeft.

157 De parlementaire geschiedenis laat zich hierover niet uit. Significant is dat tussen 1838 en
1896 een versie van art.  1377 (oud) BW gold waarin gesproken werd van over 'bedriegelijke
verkorting' van de rechten van de schuldeisers (zie Ankum, monografie, p.  36).  V66r 1896
was het wetenschapsvereiste dus n6g strenger.
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Nu zal om te beginnen het wetenschapsvereiste zoals dat werd geformuleerd
in de arresten Keulen/BLG, Nimox/Van den End q.q. en de Notarissen-
arresten vergeleken worden met 'wetenschap van benadeling' in de zin van
de Pauliana-artikelen. Ook het Roco/Staat-arrest zal in deze vergelijking
betrokken worden. Deze arresten laten  m. i. een belangrijke tendens  zien
in de jurisprudentie betreffende onrechtmatige daadvorderingen inzake
benadeling in verhaalsmogelijkheden. Allereerst zij aangetekend dat de
algemene lijn die in de arresten Keulen/BLG, Nimox/Van den End q.q.
en de Notarissen-arresten waargenomen kan worden is dat de benadeelde
crediteur onder de omstandigheden van het geval met succes een onrecht-
matige daadvordering tegen de derde in kan stellen, wanneer deze bij het
verrichten van de gewraakte rechtshandeling ernstig rekening moet houden
met de mogelijkheid dat uiteindelijk de andere schuldeisers niet, of slechts
ten dele, voldaan zullen worden als gevolg van een tekort. (Genoemde
onrechtmatige rechtshandeling veroorzaakt het tekort of verergert  het).
Echter: binnen deze algemene lijn valt het casuistische karakter van de
rechtspraak   op.   Zo is geconstateerd   dat het Keulen/BLG-arrest slechts
verplicht verrichte prestaties ten bate van beheersende rechtspersonen betreft.
Wat betreft het eerste en tweede Notarissen-arrest: hierin overweegt de
Hoge Raad dat er sprake zou kun,ten zijn van een onrechtmatig tekortschie-
ten door de notaris in zijn zorgplicht jegens derden als hij wist of heeft
moeten weten dat zijn medewerking aan de bewuste akte ernstig gevaar
voor insolventie van de THB zou meebrengen. Ondanks het casuistische
karakter van de jurisprudentie lijkt langzamerhand een belangrijke tendens
te ontstaan die inhoudt dat een benadeelde crediteur onder omstandigheden
een derde ex art. 6:162 BW aansprakelijk kan stellen, wanneer deze bij
het verrichten van een bepaalde rechtshandeling ernstig rekening moet
houden met de mogelijkheid dat uiteindelijk als gevolg van deze handeling
de overige schuldeisers benadeeld zullen worden in hun verhaalsmogelijkhe-
den. Blijkbaar bestaat er in de rechtspraktijk een vrij sterke behoefte om
bij de onrechtmatige daadvordering ter zake van benadeling in verhaalsmoge-
lijkheden een soepeler criterium te hanteren dan het strenge wetenschapsver-
eiste bij de Pauliana. 158 Hier kan in zoverre weinig bezwaar tegen bestaan
dat een geslaagde onrechtmatige daadvordering een schadevergoedingsvorde-
ring in het leven roept, hetgeen geen goederenrechtelijke gevolgen heeft
(afgezien van hetuitzonderlijke geval dat via art. 6:103 BW schadevergoe-
ding  in de vorm van nietigheid  van een rechtshandeling wordt verkregen).

158   Dit  past  in  de  door  A.T.   Bolt  en J. Spier gesignaleerde uitdijende reikwijdte  van  de
aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. Zie hun NJV-preadvies voor 1996.
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Men dient zich echter te realiseren dat de tendens in de rechtspraak
om dit soepele criterium te hanteren niet over de gehele linie plaats vindt.
Om te beginnen bestaat de algemene regel dat de schuldenaar buiten
faillissement vrij behoort te zijn om te bepalen welke van zijn opeisbare
schulden hij het eerst betaalt. 159 Hiermee houdt verband dat in het
algemeen een schuldeiser die betaling van een opeisbare vordering accepteert
hierbij in de regel niet onrechtmatig handelt wanneer hij ernstig rekening
moet houden met de mogelijkheid van een tekort. In het algemeen handelt
hij zelfs niet onrechtmatig wanneer hij bij de acceptatiei  weet of behoort
te voorzien dat andere crediteuren benadeeld worden in hull verhaalsmoge-
lijkheden (afgezien van de gevallen waarin art.  47  Fw van toepassing  is).
Zoals  op  p.   41 is uiteengezet, pleiten de belangen  van het betalings-  en
kredietverkeer ertegen om hier onrechtmatig gedrag aan te nemen. Het
Keulen/BLG-arrest vormt weliswaar een uitzondering op deze regel, maar
het heeft een beperkte reikwijdte omdat het slechts verplicht verrichte
prestaties ten bate van beheersende rechtspersonen betreft. (Bovendien moet
bij dit laatste rekening gehouden worden met de aard van de prestatie: zie
p.  42).  Dus: de tendens  in de rechtspraak om de derde reeds aansprakelijk
te stellen wanneer hij ernstig rekening moet houden met de mogelijkheid
dat schuldeisers benadeeld worden zal zich in het algemeen niet voordoen
bij het ontvangen van verplicht verrichte prestaties (afgezien van het
beperkte gebied waarbinnen het Keulen/BLG-arrest speelt).

Verder zal niet aangenomen kunnen worden dat een kredietgever ten
bate van wie zekerheden gesteld worden al onrechtmatig handelt wanneer

hij ernstig rekening moet houden met de mogelijkheid dat andere schuldei-
sers benadeeld zullen worden. Hiervan uitgaande, moet men verder
onderscheid maken tussen verplichte en onverplichte zekerheidverschaffin-
gen. In het geval van verplicht verrichte zekerheidstellingen geldtde zoeven
genoemde rechtsregel'61, die ook impliceert dat een schuldeiser die een

159 Zie Schoordijk en van Schilfgaarde (vindplaatsen genoemd  in  noot  82).
160  Hierbij gaan we ervan uit dat de overeenkomst op basis waarvan de betaling wordt verricht,

zelf niet onrechtmatig of met de Pauliana aantastbaar is. Zie noot 80.
161  Wanneer een schuldenaar zich verplicht heeft om op een later moment zekerheid te stellen

en daarnaast opeisbare schulden af moet lossen, dan behoort hij vrij te zijn om te bepalen
of hij zekerheden vestigt op bepaaide goederen of eventueel een aantal van deze goederen
verkoopt teneinde zijn opeisbare schulden af te lossen. Hiern:tee houdt het volgende verband.
Wanneer een kredietnemer aan de kredietgever zekerheden verschaft omdat hij zich hiertoe
reeds bij een overeenkomst hiertoe verplicht had (en deze overeenkomst zelf niet onrechtmatig

of paulianeus is), dan handelt de kredietgever -afgezien van de gevallen van art. 47 Fw-
bij het accepteren van de zekerheidstelling in principe niet onrechtmatig wanneer hij weet
dat andere schuldeisers hierdoor benadeeld zullen worden. W61 dient de kredietgever dan
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verplicht verrichte zekerheidverschaffing accepteert, in principe niet
onrechtmatig handelt wanneer hij weet of behoort te voorzien dat andere
schuldeisers benadeeld worden.

Wanneer een kredietnemer aan een kredietgever zekerheden verschaft
terwijl hij zich daartoe niet verplicht had, dan handelt de kredietgever pas
onrechtmatig wanneer hij wist of moest weten dat de overige schuldeisers
hierdoor benadeeld zouden worden. Men mag dus geen onrechtmatig
handelen aannemen wanneer hij slechts ernstig rekening moest houden met
de mogelijkheid dat andere schuldeisers onvoldaan zouden blijven als gevolg
van een tekort. 162 Wanneer  men dan al w61 onrechtmatigheid zou aanne-
men, dan zouden de meeste reddingsoperaties ten bate van bedrijven in
moeilijkheden niet meer uitgevoerd kunnen worden zonder grote risico's
voor de betrokken banken of moedermaatschappijen.

Zoals gezegd, zou een ander ongunstig effect, dat zich ook buiten het
gebied van reddingsoperaties zou voordoen, zijn, dat banken het grotere
risico dat zij dan bij zekerheidstellingen zouden lopen, zouden gaan verdis-
conteren in de rente die zij vragen. Deze zou uiteraard stijgen. Om deze
economisch ongunstige effecten te voorkomen dient men m. i. aan te nemen
dat de derde die in zo'n situatie ex art. 6:162 BW wegens benadeling in
verhaalsmogelijkheden wordt aangesproken pas aansprakelijk is wanneer
hij op het moment van de onverplicht verrichte zekerheidverschaffing weet
of behoort te voorzien dat schuldeisers benadeeld zullen worden in hun
verhaalsmogelijkheden.

Afgezien van de zoeven besproken gevallen, waarin prestaties op
verplichte wijze worden verricht ten bate van schuldeisers die geen
beheersende rechtspersonen (zoals BLG in het Keulen/BLG-arrest) zijn en
de casusposities waarin zekerheid wordt verschaft, is er echter m. i. weinig
tegen om bij de onrechtmatige daadvordering ter zake van benadeling in
verhaalsmogelijkheden als criterium te hanteren dat de derde aansprakelijk
is wanneer hij ernstig rekening moet houden met de mogelijkheid dat de
andere schuldeisers benadeeld zullen worden. Tot zover de onrechtmatige
daadvorderingen betreffende benadeling in verhaalsmogelijkheden.

het verschaffen van gelden in het kader van de kredietovereenkomst te beeindigen, omdat
hij anders een groot risico loopt dat met recht gezegd kan worden dat hij een schijn van
kredietwaardigheid wekt (met als gevolg dat hij vanwege het wekken van deze schijn ex
art. 6:162 BW aansprakelijk is). Zie voor een voorbeeld hiervan p. 44.
Wanneerde kredietgevereen beheersende rechtspersoon is, dandient men rekening te houden
met de rechtsregels van het Keulen/BLG-arrest. Zie p. 42.

162 Anders: Schoonbrood-Wessels, t.a.p., De NV, 1996, p. 38 en diss., p. 898.
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Nu zal het wetenschapsvereiste zoals dat gehanteerd wordt in de arresten

over aansprakelijkstelling ex art. 6:162 BW waarin het wekken van een
schijn van kredietwaardigheid centraal staat en degene met een casuspositie
waarin een bestuurder op roekeloze wijze verplichtingen namens een
vennootschap aangaat, vergeleken worden met 'wetenschap van benadeling'
in de zin van de Pauliana-artikelen. Zoals o.a. op p. 64 reeds werd vermeld,
is in de arresten waarin het wekken van een schijn van kredietwaardigheid
centraal staat de derde pas aansprakelijk wanneer hij op het moment van
veroorzaken van deze schijn wist of moest voorzien dat nieuwe crediteuren
benadeeld zouden worden bij gebrek aan verhaal.   In het Beklamel-   en
Romme/Bakker-arrest oordeelde de Hoge Raad dat de directeur van de B.V.
aansprakelijk zou zijn wanneer hij bij het aangaan van de overeenkomst
namens de B.V. wist of redelijkerwijze behoorde te begrijpen dat de B.V.
niet aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen en geen verhaal zou bieden.
In de laatstgenoemde twee soorten casusposities is de bewijslast voor de
benadeelde crediteur vrij zwaar. M.i. is dit terecht. Ik heb op p. 66 reeds

aangegeven waarom het zowel bij de arresten betreffende een schijn van
kredietwaardigheid centraal staat als in het Beklamel- en Romme/Bakker-
arrest economisch en maatschappelijk gezien onwenselijk is om een soepel
criterium te hanteren. De reden dat in dit verband een vrij strenge maatstaf

gekozen wordt is dus een andere dan in het verband van de Pauliana-artike-
len. Terwijl in deze artikelen een vrij strenge norm gehanteerd wordt omdat

het slagen van de Pauliana ingrijpende en ingewikkelde goederenrechtelijke
gevolgen kan hebben, kan dit bezwaar logischerwijze niet gelden bij de
casusposities waarin het wekken van een schijn van kredietwaardigheid
centraal staat en die waarin een bestuurder op roekeloze wijze verplichtingen
namens  een B.V. aangaat. Een geslaagde actie  ex  art.  6: 162 BW roept
immers slechts een vordering tot schadevergoeding in het leven.

Een interessante vraag is in hoeverre het mogelijk is bij een vordering ex
art. 6: 162 BW ter zake van benadeling in verhaalsmogelijkheden ten gunste
van de eiser de bewijslast te verlichten. Opvallend is dat het Roco/Staat-
arrest het eerste en enige voorbeeld is in de jurisprudentie waarin de Hoge
Raad bij een vordering ex art. 6: 162 BW inzake benadeling in verhaalsmo-
gelijkheden, in afwijking van de hoofdregel van art. 177 Rv, ten aanzien
van het vereiste van benadeling tot een gedeeltelijke ontkoppeling van stel-
plicht en bewijslast komt. Zoals reeds gezegd, mag men m.i. aannemen
dat in deze casuspositie deze regel betreffende de bewijslast ook van
toepassing zou kunnen zijn op het wetenschapsvereiste. Verder is het
opvallend dat de Hoge Raad hier tot een gedeeltelijke ontkoppeling van
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stelplicht en bewijslast komt, nu in deze casuspositie, voorzover uit de tekst
van de arresten van het Hof en de Hoge Raad op te maken valt, de Pauliana
een goede kans van slagen zou hebben gehad. Wanneer deze was geslaagd,
dan zou naar huidig recht ook het wettelijk vermoeden van art. 3:46 lid
1 sub 3b BW van toepassing zijn geweest. Niet duidelijk is echter ofjuist
dit aspect de Hoge Raad tot deze bewijslastverdeling geinspireerd heeft.

M. i.   ligt  het  voor  de  hand  dat de rechter, wanneer de benadeelde
crediteur of de curator een onrechtmatige daadvordering instelt omdat de
debiteur met een wederpartij een rechtshandeling verricht die onder art.
3:46 BW  of art.  43  Fw valt, de beslissing neemt om tot een ontkoppeling
van  stelplicht en bewijslast 163 te komen. 164

Vervolgens worden ter afsluiting nog enkele opmerkingen gemaakt over
de arresten waarin het wekken van een schijn van kredietwaardigheid
centraal staat en degene met een casuspositie waarin een bestuurder op
roekeloze wijze verplichtingen namens een vennootschap aangaat. Zoals
reeds eerder gezegd, is in beide groepen van arresten de bewijslast vrij
zwaar. In beide groepen is het echter m.i. mogelijk om in bepaalde gevallen
stelplicht en bewijslast ter zake van het wetenschapsvereiste te ontkoppelen.
Zoals reeds!65 werd aangevoerd,  is het bijv. mogelijk dat de crediteur kan
aantonen dat de vermogenspositie van de debiteur op een gegeven moment
z6 slecht was dat de rechter het zeer aannemelijk acht dat de moedermaat-
schappij of de bank geweten moet hebben dat de nieuwe schuldeisers
benadeeld zouden worden en dat hij de moedermaatschappij of bank
opdraagt om te bewijzen dat zij een dergelijke wetenschap niet kon hebben.

Uit het Romme/Bakker-arrest volgt verder dat er omstandigheden zijn
waarin het z6 duidelijk is dat de vennootschap niet aan haar verplichtingen
kan voldoen, dat de volledige zeggenschapshouder wordt belast met het
bewijs dat hij  niet wist of kon weten dat de vennootschap niet zou kunnen
nakomen en evenmin verhaal zou bieden.

163  Vergelijk B. Wachter. Concernrecht en bewijs(on)mogelijkheden, in bundel Van Vennoot-
schappelijk Belang, p. 386 en Schoonbrood-Wessels, t.a.p., De N.V. 1996, p. 47, noot
58.

164 Dit geldt uiteraard ook voor de zekerheidstelling voor een niet-opeisbare schuld als bedoeld
in de art. 3:46 lid 1 sub 2 BW en art. 43 lid 1 sub 2 Fw.

165 Zie p. 64.
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Conclusies

Tot slot van dit hoofdstuk zullen in het kort de voornaamste conclusies

gepresenteerd worden. De eerste belangrijke conclusie is dat de BW-
Pauliana grotendeels een bijzondere vorm van de onrechtmatige daadvorde-
ring maar daarnaast  ook een toepassing  van de verrijkingsactie  is.  In alle
gevallen waarin de BW-Pauliana slaagt tegen een Andere wederpartij dan
een bevoordeelde om niet te goeder trouw, gaathet omeenbijzondere vorm
van de actie ex art.  6: 162 BW . Wanneer de BW-Pauliana echter ingesteld
kan worden tegen een bevoordeelde om niet die geen wetenschap van

benadeling van schuldeisers heeft, is deze slechts gehouden om datgene
af te geven waarmee hij op het moment van inroepen van de Pauliana

verrijkt is.
De tweede belangrijke conclusie is dat er verschillende soorten van

benadeling van schuldeisers zijn. Benadeling in verhaalsmogelijkheden doet
zich voor in de vorm van vermindering van het eigen vermogen in bedrijfs-
economische zin van de schuldenaar of in de vorm van doorbreking van
de onderlinge rangorde van crediteuren. Een benadeelde crediteur kan echter
een derde ook aanspreken omdat het geheel of gedeeltelijk aan diens
onrechtmatig handelen te wijten is dat zijn vordering ontstaan is, terwijl
hij geen verhaal vindt bij de debiteur. Het onderscheid tussen benadeling

in verhaalsmogelijkheden en de in de vorige zin genoemde vorm van
benadeling is o.a. vanbelang omdat slechts benadeling in verhaalsmogelijk-
heden zowel 'schade' in de zin van art. 6:162 BW als 'benadeling' in de
zin van art.  3:45  BW kan opleveren. Benadeling die zich voordoet omdat
het aan het onrechtmatig handelen van de derde te danken is dat de
vordering van de crediteur ontstaat, terwijl hij geen verhaal vindt bij de
debiteur is gddn benadeling in verhaalsmogelijkheden. Daarom vormt het

geen benadeling in de zin van de Pauliana-regeling, maar kan w61 schade

in de zin van art. 6:162 BW opleveren.
Het onderscheid tussen de genoemde vormen van benadeling is ook

nog om andere redenen van belang. E6n van de vereisten om de derde ex
art.  6: 162 BW terzake van benadeling aansprakelijk te stellen is dat de derde

op zijn minst in enige mate weet of kan voorzien dat de bewuste schade
zich voordoet. Men kan hier spreken van het wetenschapsvereiste. De

invulling van het wetenschapsvereiste is afhankelijk van de soort van
benadeling.   In een aantal belangrijke gevallen waarin er sprake   is   van
benadeling in verhaalsmogelijkheden is reeds voldaan aan het wetenschaps-
vereiste wanneer de derde ernstig rekening moet houden met de mogelijkheid
dat vanwege de door hem verrichte handeling andere schuldeisers benadeeld
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zullen worden in hun verhaalsmogelijkheden. Dit is voor de eiser een vrij
soepel wetenschapsvereiste. Daarentegen wordt een streng wetenschapsver-
eiste gehanteerd in de gevallen waarin de crediteur een derde aan kan
spreken omdat het aan diens onrechtmatig handelen te wijten is dat zijn
vordering ontstaat.

Verder zal het onderscheid tussen de genoemde vormen van benadeling
in faillissement van groot praktisch belang blijken te zijn. Dit wordt in het
volgende hoofdstuk (p. 134 e.v.) nader toegelicht.
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HOOFDSTUK 2

De faillissementspauliana en onrechtmatige daad-
vordering ingesteld door de faillissementscurator

1          Inleiding

In dit hoofdstuk wil ik een aantal overeenkomsten en verschillen tussen
de faillissementspauliana en onrechtmatige daadvordering ingesteld door
de curator bespreken. Ik zal mij in dit hoofdstuk voornamelijk beperken
tot een bespreking van de voorwaarden voor een beroep op de Pauliana
en het instellen  van de onrechtmatige daadvordering. De rechtsgevolgen
van het slagen van een faillissementspauliana ofonrechtmatige daadvordering
ingesteld door de curator zullen voor het grootste gedeelte in het volgende
hoofdstuk besproken worden.

In paragraaf 2 zal ik het model beschrijven waarbinnen het het meeste
voor de hand ligt om de faillissementspauliana en genoemde onrechtmatige
daadvordering met elkaar te vergelijken. In paragraaf 3 zal het begrip
'benadeling' in en buiten faillissement beschreven worden. Ook zullen de
gevolgen van het aannemen van de leer der middellijke benadeling in en
buiten faillissement besproken worden. In paragraaf 4 worden de arresten
Peeters q.q./Gatzen, Nimox/Van den End q.q. en de Notarissen-arresten
besproken. In paragraaf 5 wordt de rechtspositie van de curator besproken
aangezien dat zeer relevant is voor de problematiek die speelt in de Peeters
q.q./Gatzen-, Nimox/Van den End q.q.en de Notarissen-arresten. In
paragraaf 6 wordt art. 47 Fw behandeld. In paragraaf 7 worden de
voorwaarden voor het instellen van de faillissementspauliana en de
onrechtmatige daadvordering ingesteld door de curator met elkaar
vergeleken.

2             Een model om de faillissementspauliana en de onrechtmatige
daadvordering ingesteld door de curator systematisch te
kunnen vergelijken

In het hierna nog uitgebreid te bespreken Peeters/Gatzen-arrest (HR 14
januari 1983, NJ 1983, 597) oordeelde de Hoge Raad dat een curator een
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onrechtmatige daadvordering in kon stellen tegen een derde die bij de
benadeling van schuldeisers betrokken  was.

Ook binnen faillissement geldt dat om een gedegen vergelijking met
de Pauliana te kunnen maken het nuttig is om te beginnen met het zoeken
naar een model waarbinnen sprake kan zijn van samenloop van normen
die aan beide acties ten grondslag liggen. Een dergelijk model houdt het
volgende in. Stel: een rechtssubject X verricht met rechtssubject Y een of
meer bepaalde rechtshandelingen. Als gevolg hiervan worden de gezamenlij-
ke schuldeisers van X benadeeld inhun verhaalsmogelijkheden. Rechtssub-
ject X wordt op een later moment failliet verklaard. Omdat het hier een
faillissementspauliana betreft is het de curator die ten behoeve van de
boedel, dus ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers van X, de
rechtshandeling vernietigt. Dit model heeft slechts betrekkelijke waarde.
Het is bijv. mogelijk dat een derde op onrechtmatige wijze de gezamenlijke
schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden benadeelt op een andere manier
dan door het verrichten van een paulianeuze rechtshandeling. Een voorbeeld
van een dergelijke situatie deed zich voor in de casuspositie van het arrest
Nimox/Van den End q.q. (HR 8 november 1991, NJ 1992, 174) waarin
een vordering op de schuldenaar die niet gedekt was door zekerheden werd
overgenomen door een schuldeiser die reeds een vordering had waarvan
de waarde overtroffen werd door de zekerhe(len die eraan verbonden waren.
Er kon hier niet gesproken worden van een paulianeuze handeling aangezien
de debiteur hier geen rechtshandeling had verricht.1 W61 slaagde de
onrechtmatige daadvordering die de curator ter zake van deze rechtshande-
ling instelde in alle rechterlijke instanties.

Een ander voorbeeld van de betrekkelijke waarde van genoemd model
is het tweede Notarissen-arrest (HR 23 december 1994, NJ 1996,628).
Hierin oordeelde de Hoge Raad namelijk dat er geen goede grond bestond
om de bevoegdheid van de curator om een bij benadeling van schuldeisers
betrokken derde aan te spreken te beperken tot de kring van personen die
betrokken zijn bij paulianeuze handelingen.

Het nut van het bovengenoemde model zal voornamelijk blijken in
paragraaf 7, waarin de voorwaarden voor het instellen van de faillissements-
pauliana en de onrechtmatige daadvordering ingesteld door de curator met
elkaar worden vergeleken. Hierin worden o.a. de vragen besproken of de
wettelijke regelingen van de faillissementspauliana en onrechtmatige
daadvordering zich tot elkaar verhouden als lex specialis tot lex generalis

1       Zie H.P.J. Ophof, De Actio Pauliana: terug van weggeweest of ook: 'wegwezen?' (inaugurale
rede), 1992, p. 29,
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enof samenloop van de faillissementspauliana en onrechtmatige daadvorde-
ring  ingesteld door de curator mogelijk is.

3            Aspecten van het begrip 6benadeling' in en buiten faillissement

Eenvergelijking vande definities van 'benadeling' in en buitenfaillissement
In hoofdstuk 1 zijn niet alle voor dit proefschrift relevante aspecten

van het begrip 'benadeling' buiten faillissement aan de orde geweest. Verder
is niet expliciet gesproken over het begrip 'benadeling' binnen faillissement.
Derhalve is het nuttig om in deze paragraaf aandacht te besteden aan
bepaalde nog niet besproken aspecten van het begrip (zowel binnen
faillissement als daarbuiten).    Het is instructief   om de definities    van
'benadeling' in en buiten faillissement met elkaar te vergelijken. Zoals reeds
gezegd, heeft de Hoge Raad in het Boendermaker/Schopman arrest (HR
23 december 1949, NJ 1950, 262) de uitspraak gedaan dat er benadeling
in de zin van de Pauliana is wanneer op het ogenblik dat de schuldeiser
zijn rechten uit art. 1377 (oud) BW/3:45 BW doet gelden de bevredigings-
mogelijkheid door verhaal voor de schuldeiser geringer is dan zij geweest
zou zijn als de handeling achterwege zou zijn gebleven. Het arrest
Boendermaker/Schopman (HR 23 december 1949, NJ 1950, 262)
parafraserend2 kan men zeggen dat er benadeling in de zin van de faillisse-
mentspauliana is wanneer op het ogenblik dat de curator ingevolge art. 42
Fw zijn rechten ten bate van de gezamenlijke schuldeisers doet gelden de
bevredigingsmogelijkheid door verhaal voor de schuldeisers van de gefail-
leerde in het algemeen geringer is dan zij geweest zou zijn als de handeling
achterwege was gebleven.

In het geval van art. 3:45 BW gaat het erom of de individuele3
schuldeiserdie de Pauliana inroeptbenadeeld is. Bij art. 42 Fw is beslissend
of de  schuldeisers  in het algemeen4 benadeeld zijn. Zoals in hoofdstuk  15
reeds gesignaleerd werd, herhaaldede Hoge Raad inhet Ravast/Ontvanger-
arrest van 22 september 1995 (NJ 1996,706) bovengenoemde overweging

2   Zie Polak-Polak, 1972, p. 155.
3      In de Toelichting Meijers (Parlementaire Geschiedenis Boek 3 (Van Zeben-du Pon), p. 215)

wordt als voorbeeld van benadeling van een individuele schuldeiser genoemd: vervreemding
van een goed waarop een verkoper nog een voorrecht heeft (zie art. 1192 a (oud) BW) of
een boedelscheiding waardoor een schuldeiser een zakelijk zekerheidsrecht verliest.

4 Ophof (inaugurale rede, p. 18) wijst er terecht op dat schuldeisers die niet batig gerangschikt
zijn logischerwijze nietbenadeeld kunnen zijnomdat zij ook wanneer de gewraaktehandeling
niet had plaats gehad niets gekregen zouden hebben.

5    Zie p. 25.
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uit het Boendermaker-Schopman-arrest en voegde eraan toe dat, wanneer
in rechte wordt gestreden over de vraag ofde schuldeiser terecht eenberoep
doet op de Pauliana, het met betrekking tot de door dat artikel vereiste
benadeling nodig, doch ook voldoende is dat zij aanwezig is op het moment
dat omtrent dat beroep wordt beslist. Uit dit arrest wordt duidelijk dat een
individuele schuldeiser of de curator q.q.6 een procedure kan beginnen

waarbij hij een beroep doet op de Pauliana, ook al heeft bij de aanvang
van het rechtsgeding de benadeling nog niet plaatsgevonden.7

Een prealabele voorwaarde om benadeling aan te kunnen nemen is zowel
binnens als buiten faillissement'  dat de activa minder  dan  100 %  van  de
schulden bedragen op het moment dat de schuldeiser buiten faillissement
of de curator in faillissement de Pauliana inroept. Wanneer bijv.  een goed
voor een te lage prijs is verkocht en geleverd maar op genoemd moment
de activa meer dan 100% van de schulden bedragent' dan is deze verkoop
en levering slechts nadelig voor de schuldenaar zelf, aangezien de
schuldeisers hun gehele vordering voldaan krijgen. Hetzelfde geldt wanneer
een concurrente crediteur zich in samenwerking met de debiteur bijv.  een
recht van voorrang verschaft met de bedoeling om andere schuldeisers te
benadelen. Dan zal dit niet lukken wanneer op het moment dat 66n of
meerdere schuldeisers verhaal zoeken (of wanneer de faillissementscurator
dit ten bate van de schuldeisers zou willen doen)" de activa meer dan
100 %  van de schulden bedragen.  Het is belangrijk  om  dit  in het oog  te
houden omdat een ander vereiste voor het doen slagen van de Pauliana is
dat de schuldenaar (en bij meerzijdige en eenzijdige gerichte rechtshandelin-
gen anders dan om niet12 ook zijn wederpartij) wisten of behoorden te

6   Er is irnmers geen enkele reden om aan te nemen dat het Ravast/Ontvanger-arrest geen
betrekking zou hebben op de faillissementspauliana.

7     Zowel hier als in hoofdstuk 1 wordt in de hoofdtekst slechts aangegeven op welk moment
in ieder geval aan het benadelingsvereiste moet zijn voldaan. Een ander probleem rijst
wanneerbijv. bij deaanvang van degerechtelijke procedure waarineenberoep op de Pauliana
wordt gedaan, de paulianeus vervreemde goederen meer waard waren dan op het moment
van de rechterlijkebeslissing (terwijl er vanafhet begin sprake was van benadeling). Wanneer
de rechter verklaard heeft dat de handeling paulianeus is, dan zal de wederpartij die de
goederen teruggeeft tevens schadevergoeding moeten betalen. Zie het voorbeeld gegeven
in  noot  56 van hoofdstuk  3. Zie verder mijn bespreking van het Ravast/Ontvanger-arrest
in Bb 1996, p. 75.

8    Zie Molengraaff-Star Busmann, t.a.p., p. 229.
9       Zie Pitlo-Bolweg,  t.a.p.,  p.  275.
10       Hierbij zij aangetekend  dat in faillissement deze situatie zich natuurlijk vrijwel nooit voordoet,
11   Zie de vorige noot.
12      Naar  oud  BW  gold  dit bij rechtshandelingen onder bezwarende titel.
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weten (d.w.z. moesten verwachten) dat van de handeling benadeling van
een of meer schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden het gevolg zou zijn.
Voor de betrokken partij(en) is dit eenvoudig in te zien bij benadeling in
de vorm van vermindering van vermogen. Wanneer een debiteur een huis
datf 200.000,- waard is verkoopt voor f 120.000,- en de koper weet of
hoort te weten dat in het vermogen van de debiteur het passief het actief
overtreft, dan behoort hij te verwachtendat 66n ofmeer andere schuldeisers
benadeeld zullen worden wanneer zij verhaal zoeken op het vermogen.

Modaliteiten van benadeling in de zin van de Pauliana.
In paragraaf 4 van hoofdstuk 1 is reeds aangevoerd dat benadeling in
verhaalsmogelijkheden zich voordoet in de vorm van vermindering van
het eigen vermogen in bedrijfseconomische zin van de schuldenaar 6f in
de vorm van doorbreking van de onderlinge rangorde van crediteuren. In
die paragraaf gaf ik van beide modaliteiten enkele voorbeelden en tekende
aan dat  in het onderhavige hoofdstuk  nog meer illustraties zouden volgen.
Over de eerste modaliteit valt niet veel meer te zeggen. In laatstgenoemde
paragraaf is als voorbeeld van vermindering van het eigen vermogen in
bedrijfseconomische zin de verkoop van een goed voor een te lage prijs
genoemd. Meer in het algemeen kan men stellen dat een dergelijke
vermogensvermindering zich voordoet wanneer het actief vermindert of
het passief toeneemt. Aan de andere modaliteit van benadeling in verhaals-
mogelijkheden, nl. doorbreking van de onderlinge rangorde van crediteuren,
wordt inditkader meer aandacht besteed. Een voorbeeld hiervan is betaling
van een niet-opeisbare schuld. Door een dergelijke betaling vermindert het
actiefmaar hetpassiefvermindert met hetzelfde bedrag.13 Het totaalbedrag
dat resteert nadat de passiva van de activa zijn afgetrokken, verandert niet.
Wanneer de wederpartij weet dat er in het vermogen van de debiteur meer
passief dan actief is, moet hij bij het betalen van een niet-opeisbare schuld
verwachten dat de bevredigingsmogelijkheden door verhaal van andere
schuldeisers geringer zijn dan zij zouden zijn geweest wanneer de betaling
van de niet-opeisbare schuld achterwege was gebleven. Stel bijvoorbeeld
dat een schuldenaar A als activaf 600.000,- aan liquiditeiten heeft en dat
zijn concurrente crediteuren B, C en D ieder f 300.000,- te vorderen
hebben. Wanneer hij bijv. de niet-opeisbare schuld van f 300.000,- aan
B voldoet, krijgen C en D wanneer zij later beslag leggen iederf 150.000,-
(wanneer we ervan uitgaan dat de executiekosten f 0,- zijn) terwijl zij anders
ieder f 200.000,-gekregen zouden hebben.

13 Zie Ophof, inaugurale rede, p. 26.
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Ook de betaling van een opeisbare schuld doorbreekt de onderlinge
rangorde van crediteuren.14  Voor het begrip 'benadeling' maakt  het  op
zichzelf genomen niet uit of er sprake is van betaling van een opeisbare
of een niet-opeisbare schuld. Wanneer bijv.  in het zoaven gegeven voorbeeld
de schuld aan B opeisbaar is, is de verhaalsmogelijkheid voor C en D
minder dan wanneer de handeling achterwege was gebleven. Eendergelijke
betaling is echter niet paulianeus aangezien zij verplicht verricht is.

Doorbreking van de onderlinge rangorde van crediteuren doet zich ook
voor   wanneer op basis   van een zekerheidsrecht wordt geexecuteerd.
Aangezien deze mogelijkheid  al in hoofdstuk   115 is behandeld,   zal   ik
hieraan geen aandacht meer besteden.

Benadeling van de  gezamenlijke schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden
De gezamenlijke schuldeisers kunnen in faillissement slechts benadeeld zijn
in hun verhaalsmogelijkheden omdat een andere vorm van benadeling in
faillissement niet mogelijk is.16 Faillissement is immers een gerechtelijk
beslag op en - in de regel - executie van het gehele vermogen van de
schuldenaar ten behoeve van zijn gezamenlijke schuldeisers. 17 Wat betreft
de eis dat het moet gaan om de gezamenlijke schuldeisers: C.E. Polak18,
Dorhout Mees19 en Ophof wijzen erop dat hieraan voldaan is wanneer

14      De hoofdregel betreffende de onderlinge rangorde van crediteuren worcit gegeven  in  art.
3:  277 BW.  In dit artikel wordt nl. de onderlinge gelijkheid van schuldeisers ter zake van
het verhaal op het vermogen vanhun schuldenaar beschreven. In verband met dezehoofdregel
kan men stellen dat elke betaling van een schuld- gesteld dat deze plaats vindt op het moment
dat de activa minder dan 100% van de schulden bedragen-de onderlinge gelijkheid van
schuldeisers doorbreekt. Als gevolg van de betaling blijven dan immers voor de overige
crediteuren minder mogelijkheden tot verhaal op de rest van het vermogen over (behalve
wanneer hun positie reeds veilig is gesteld door pand, hypotheek of voorrecht). Zie Ophof
(inaugurale rede, p. 26 en 27) en Hoff (t.a.p., p. 17). (Verder wijst de Hoge Raad in r.0.
3.4. van het Loeffen q.q./Mees en Hope 1-arrest (HR 8 juli 1987, NJ 1988, 104) op het
verband tussen de zoeven genoemde hoofdregel en de betaling in de zin van art. 47 Fw).
Het enkele feit dat de onderIinge rangorde van crediteuren door betaling van een schuld
wordt doorbroken wil echter nog niet zeggen dat de betaling paulianeus (of onrechtmatig)
is.  Deze is pas paulianeus (of onrechtmatig) wanneer zij onverplicht is verricht en aan het
vereiste van wetenschap vanbenadeling is voldaan. Verder is een verplicht verrichte betaling
slechts paulianeus (en in principe slechts onrechtmatig) wanneer deze onder art. 47 Fw valt.

15   Bijv. op p. 26.
16 Dit wordt opgemerkt in de MvT bij art. 42 Fw: zie Kortmann/Faber, Geschiedenis van de

Faillissementswet, Wetswijzigingen,  p. 125.
17   Zie N.J. Polak, Faillissementsrecht, bewerkt door C.E. Polak, 1995, p. 11.
18  C.E. Polak, t.a.p., 1995, p. 101.
19  T.J. Dorhout Mees, t.a.p., p. 111.
20 Ophof, inaugurale rede, t.a.p., p. 18.
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de crediteuren in het algemeen in hun verhaalsmogelijkheden benadeeld
zijn. Door de handeling behoeven niet Alle schuldeisers te zijn benadeeld.
Tenminste de concurrente crediteuren 1 moeten in hun verhaalsmogelijkhe-
den benadeeld zijn. Het is in een dergelijke situatie mogelijk dat, terwijl
ddze categorie van crediteuren benadeeld is, dat niet het geval is met de
boedelschuldeisers of 66n of meerdere preferente schuldeisers (bijv. vanwege
een positie als separatist). Omdat dan de concurrente crediteuren benadeeld
zijn in hun verhaalsmogelijkheden, is er nog steeds sprake van benadeling
van schuldeisers in het algemeen. Dit houdt uiteraard tevens in dat er geen
Pauliana ingesteld kan worden wanneer alleen de boedelschuldeisers in hun
verhaalsmogelijkheden benadeeld zijn maar de concurrente en preferente
niet omdat zij ook bij het achterwege blijven van de gewraakte handeling
geen enkele uitkering gekregen zouden hebben. 22

Gevolgen van het aannemen van de leer der middellijke benadeling in en
buiten faillissement
In het arrest Boendermaker-Schopman 3 van 23 december 1949, dat al
eerder werd genoemd, heeft de Hoge Raad de leer van de middellijke
benadeling aanvaard. Die houdt in dat benadeling moet bestaan op het
moment waarop de schuldeiser zijn rechten o.g.v. de Pauliana doet gelden.
De handeling waarvan wordt gesteld dat hij paulianeus is hoeft dus niet
op het moment waarop hij plaatsvindt onmiddellijk nadeel mee te brengen.
De consequenties van deze leer tonen zich met name op de volgende terrei-
nen: 24

a.      rechtssubjecten die op het moment van de handelingen geen schuldeisers
van de bewuste debiteur waren en dus ook nooit benadeeld kunnen zijn
op het moment   van de handeling, kunnen   t6ch een beroep   op   de
Pauliana-artikelen doen wanneer zij op een later moment w61 aan de
vereisten daarvoor voldoen. Dit geldt bijv. bij het onverplicht vestigen

21   Zie ook C.E. Polak, t. a.p., p. 101. Deze stelt dat voor benadeling in de zin van art. 42
Fw voldoende is 'benadeling dier schuldeisers in het algemeen, omdat in het faillissement
gelijke behandeling der niet-bevoorrechte crediteuren een essentieel wettelijk vereiste
uitmaakt'.

22  De curator zal dan de individuele boedelschuldeisers moeten adviseren om geheel buiten
de boedel om een onrechtmatige daadvordering tegen de benadelende derde in te stellen.
Eventueel  kan  hij m.i. , tevens geheel buiten de boedel  om, een volmacht  van hen krijgen
om enkel namens hen een dergelijke onrechtmatige daadvordering in te stellen. Hij handelt
dan niet qualitate qua, maar als juridisch raadsman.

23  Zie ook het Ravast/Ontvanger-arrest.
24 Zie Mellema-Kranenburg, monografie, p. 26.
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van zakelijke zekerheidsrechten, hetgeen zeer goed achterafbenadeling
van de dan pas aanwezige schuldeisers op zal leveren.

b. Verder tonen de consequenties van de leer van de middellijke benadeling
zich vooral in situaties waarin een goed is verkocht en geleverd voor
een normale prijs. Een aantal voorbeelden daarvan zal hier behandeld
worden. Het gaat hierbij hetzij om transacties die tot doel hadden om
beslag onmogelijk te maken hetzij om casusposities waarin de onderlinge

rangorde van crediteuren wordt doorbroken.

Het eerste voorbeeld is het Onbetaalde Porsche-arrest (HR 3 oktober 1980,
NJ  1980, 643) waarin een debiteur  zijn auto tegen een normale prijs  had
verkocht, maar de koopsom niet was voldaan. De Hoge Raad stelde vast
dat de vraag of een dergelijk feit benadeling opleverde beantwoord moest
worden aan de hand van bijkomende omstandigheden, zoals de in het
cassatiemiddel niet gestelde omstandigheden dat de koopster geen of
onvoldoende verhaal biedt voor de door haar verschuldigde koopsom of
dat de mogelijkheden van de schuldeisers tot verhaal op het vermogen van
de debiteur zijn bemoeilijkt.

Met name het feit dat het bemoeilijken van de mogelijkheden van de
schuldeisers tot verhaal benadeling op kan leveren is opvallend. Hiermee
volgen   het   Hof  en   de   Hoge Raad Ankum25, die stelt dat wanneer   een

vermogensbestanddeel dat voor crediteuren gemakkelijk te grijpen is (bijv.
een huis) vervangen wordt door goederen die moeilijker te achterhalen zijn
(bijv.  geld of toondereffecten), er sprake  is van benadeling. De gedachte
hierachter is uiteindelijkhet verlichten vande bewijslast voordebenadeelde
crediteur. Stel bijv. dat een debiteur een perceeltje volkstuingrond heeft

geruild voor enkele antieke kasten van dezelfde waarde en deze heimelijk
bij familieleden in huis heeft gezet. Wanneer een schuldeiser vervolgens
de Pauliana instelt, dan moet hij allereerst het bestaan van de ruilover-
eenkomst en het onverplichte karakter daarvan bewijzen.  M. i.  kan hij  de
benadeling bewijzen door aan te tonen dat hij alles heeft gedaan wat
redelijkerwijze in zijn vermogen lag om de kasten op te sporen, maar dat
dit onmogelijk bleek te zijn. Zijn mogelijkheden tot verhaal zijn zodoende
m.i. voldoende bemoeilijkt om 'benadeling' op te leveren. Wanneer de
familieleden onder   art.    3:46 BW vallen, dan wordt wetenschap   van
benadeling bij hen vermoed aanwezig te zijn. Waarschijnlijk gaat de Hoge
Raad in het Onbetaalde Porsche-arrest ervan uit dat er situaties, zoals de
zoeven geschetste, zijn waarin bepaalde activa zozeer aan het zicht van

25 Ankum, monografie, p. 119.
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crediteuren zijn onttrokken, dat het redelijkerwijs niet meer van hen gevergd
kan worden om ze op te sporen. Er wordt dan uitgegaan van de fictie26

dat het actief is verminderd, zodat het eigen vermogen in bedrijfseconomi-
sche zin is gedaald. Men mag echter niet spoedig ervan uitgaan dat de
verhaalsmogelijkheden zodanig zijn bemoeilijkt dat van benadeling kan
worden gesproken. Wanneer men dit al spoedig aanneemt, zoals Ankum
blijkbaar doet, maakt men het crediteuren td gemakkelijk om een beroep
op de Pauliana te doen. Het enkele feit dat in het vermogen van een
schuldenaar een huis wordt vervangen door toondereffecten levert nog geen
benadeling van diens crediteuren  op.  Het is immers goed mogelijk  dat de
debiteur na geoorloofde pressie van de kant van de schuldeiser bereid is
om hem mede te delen dat hij in ruil voor het huis toondereffecten heeft
verkregen en dat deze nog steeds in zijn vermogen aanwezig zijn.

Hiernaast wordt in het Onbetaalde Porsche-arrest de omstandigheid dat
de koopster geen of onvoldoende verhaal biedt als mogelijke vorm van
benadeling genoemd. Dit houdt  in dat de vordering  op de koopster  in  het
vermogen van de paulianeus handelende schuldenaar als geheel of
gedeeltelijk oninbaar wordt afgeschreven, zodat het eigen vermogen in
bedrijfseconomische zin daalt.

Zoals hierboven is opgemerkt, tonen de consequenties van de leer van
de middellijke benadeling zich vooral in situaties waarin een goed is
verkocht en geleverd voor een normale prijs.  Het gaat hierbij niet alleen
om transacties die tot doel hadden om beslag onmogelijk te maken maar
ook om casusposities waarin er sprake is van doorbreking van de onderlinge
rangorde vancrediteuren. Vanafditpunt zal een aantal voorbeeldenhiervan
behandeld worden. Het eerste voorbeeld doet zich voor in het arrest van
het Hof Amsterdam in zijn arrest van 11 februari 1983 (NJ 1984, 174)
waarin binnen 66n maand voor het uitspreken van het faillissement van de
debiteur de bank van de debiteur voor een redelijke prijs diens huurrecht
van een naast een filiaal van de bank gelegen bedrijfsruimte had overgeno-
men. De overnamesom was deels ten goede gekomen aan de verhuurder
en deels aan de bank en strekte in mindering op hun concurrente vordering
op de debiteur.

Zowel de Rechtbank als het Hof waren van mening dat de schuldeisers
hierdoor benadeeld waren omdat door de overdracht activa aan de boedel
onttrokken waren waardoor de andere crediteuren minder ontvingen dan

26 Ankum (monografie, p. 119) citeert ter ondersteuning  H.,L.  et J. Mazeaud (Le ons II,no.
992), die dan ook spreken van een'appauvrissement apparent', die met een'appauvrissement
rdel' gelijk gesteld moet worden.
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zonder de benadelende handeling het geval zou zijn geweest.27 Het Hof
drukt   zich   m.i. hier ietwat ongelukkig   uit   door te stellen   dat   door   de
transactie activa aan de boedel onttrokken waren zonder erbij te vermelden
dat het passief van de boedel met minstens een even groot bedrag
verminderde. Op een iets later punt (in r.0.4.4) wijst het Hof er echter
volkomen terecht op dat door deze handeling de onderlinge rangorde van
crediteuren is verstoord. De bank voerde- zakelijk weergegeven - voor
het Hof o.a. aan dat de Rechtbank aan haar toe had gegeven dat als de
gehele transactie niet had plaatsgevonden het saldo van de activa en passiva
van de boedel mogelijk minder gunstig was dan zonder die handeling het
geval zou zijn geweest. Het Hof stelde dat voor de vraag of schuldeisers
benadeeld waren niet beslissend was of het negatief saldo van de boedel
geringer was geworden en dat daarom dit verweer van de bank moest
worden verworpen.  M. i.  is deze benaderingswijze volkomen juist.  Dit kan
geillustreerd worden met een simpel rekenvoorbeeld. Stel: debiteur D heeft
als crediteuren A,  B en C die ieder een vordering  vanf 100.000,- op hem
hebben. Terwille van de eenvoud gaan we ervan uit dat D's vermogen
slechts bestaat uit een auto met een marktwaarde vanf 60.000,-. V66r het
faillissement verkoopt hij deze voorf 61.000,- aan crediteur A, die weinig
verstand van prijzen van auto's heeft. A verrekent meteen de schuld terzake
van de koopsom met de vordering die hij op D heeft. Het gevolg is dat
A 's vordering nogf 39.000,- bedraagt en die van B en C iederf 100.000,-.
Het negatieve saldo van de boedel is geringer dan in de situatie waarin de
auto tegen marktwaarde zou zijn verkocht ten bate van A,  B  en C. Echter
aangezien A, B en C dan ieder f 20.000,- zouden krijgen is de paritas
creditorum bij laatstgenoemde verkoop w61 gewaarborgd en kan men niet
zeggen dat zij benadeeld zijn in de zin van de Pauliana-regeling.  Dit is hier
wel het geval nu alleen A in feite de volledige koopprijs krijgt.

Een ander voorbeeld van doorbreking van de onderlinge rangorde van
crediteuren in een casuspositie waarin een normale prijs voor een goed werd
betaald was het arrest Kin-Emmerig q.q. (Hoge Raad 18 december 1992,
NJ  1993,  169). De casuspositie was de volgende. Probouw Valkenswaard
B.V. (hierna te noemen: Probouw) had een schuld vanf 85.931,- aan Gebr.
Kin Installatie Bedrijven die zij niet kon voldoen. Vervolgens werd de schuld
gekweten doordat Probouw op 27 september  1988 een onroerende zaak
aan Kin overdroeg voor een reele prijs van f 133.980,- waarop Kin na

27 Buiten faillissement is in vergelijkbare situaties ook al enkele malen de Pauliana geslaagd:
zie HR 30 april 1931, NJ 1931, p. 1275; Rechtbank Amsterdam 8 juli 1926, W. 11585;
Rechtbank Den Haag 15 mei 1934, NJ 1936, 290. Zie ook HR 18 december 1992, NJ 1993,
169 (Kin-Emmerig), dat als volgend voorbeeld in de hoofdtekst behandeld wordt.
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verrekening van haar vordering op Probouw het restant in handen van de
behandelende notaris stortte. Kort daarna werd Probouw failliet verklaard
en haar curator beriep zich op art. 42 Fw en vorderde de onroerende zaak
ten bate van de boedel terug. De Rechtbank verwees bij tussenvonnis de
zaak naar de rol voor voortprocederen. Bij een later tussenvonnis werd
Kin tot bewijslevering toegelaten. Tegen beide tussenvonnissen stelde Kin
hoger beroep in bij het Hof dat de vordering van de curator toewees. Het
Hof oordeelde dat de transactie waarbij Kin de onroerende zaak verwierf
binnen de termen van art. 42 Fw viel. De Hoge Raad verwierp het beroep
in cassatie tegen dit oordeel. Hij concludeerde dat onder  de  door  het  Hof

vastgestelde omstandigheden het verrichten van de overdracht op 27
september 1988 als onverplicht in de zin van art. 42 Fw beschouwd moest
worden en dat daaraan niet kon afdoen dat de overdracht ertoe strekte om
de openstaande vordering bij wijze van inbetalinggeving28 te voldoen. De
hier door Probouw en Kin opgezette constructie verstoort de onderlinge
rangorde van schuldeisers. Op het moment dat de onroerende zaak het
vermogen van Probouw verlaat, neemt diens actief af maar met de
verrekening van de koopsom neemt diens passief met precies hetzelfde
bedrag af.29 Dat de benadeling ligt in verstoring van de onderlinge

rangorde van crediteuren kan geillustreerd worden aan de hand van het
volgende cijfervoorbeeld. Stel: debiteur A heeft een auto die f 90.000,-
waard is enf 55.000,- aan liquide middelen. Zijn concurrente crediteuren
B en C hebben ieder een vordering van f 100.000,- op hem. Crediteur B
sluit een koopovereenkomst met A waarbij deze toezegt om hem de auto
te zullen leveren terwijl B's verplichting om de koopsom te betalen
verrekend zal worden met de vordering die hij op A heeft. Deze overeen-

28 Onder inbetalinggeving wordt verstaan het verrichten door de schuldenaar van een andere
prestatie  dan de verschuldigde bijv. betaling  in  de  vorm van goederen terwijl slechts  de
verplichting bestond tot betaling in de vorm van een geldsom. De Hoge Raad kwam hier
tot deze overweging omdat in het cassatiemiddel was aangevoerd dat uit art. 1425 (oud)
BW voort zou vloeiendat betalingvan een geldschuld ookkon geschieden door inbetalingge-
ving van een andere zaak mits zowel de schuldeiser als de schuldenaar het onderling over
een zodanige vorm van betaling eens zijn. Dit laatste stond in deze procedure vast, dus
volgens het cassatiemiddel zou de inbetalinggeving op grond van een rechtsplicht geschied
zijn. Hiermee wordt echter over het hoofd gezien dat als partijen de verbintenis tot betaling
van een geldschuld willen vervangen door een verbintenis tot overdracht van een zaak, dit
een onverplichte handeling is, die wanneer hij met wetenschap van benadeling verricht is,
ongetwijfeld met de Pauliana vernietigd kan worden. Volkomen terecht oordeelt de Hoge
Raad dan ook dat deze rechtsklacht faalt. De gedachte waarop het cassatiemiddel steunt gaat
dan ook in tegen een lange serie van rechterlijke uitspraken. Zie losbladige Contractenrecht
V (Mellema-Kranenburg), nr. 1841 en Polak-Polak, 1972, p. 153 onder 2.

29 Zie Ophof, inaugurate rede, p. 27 en 28.
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komst wordt uitgevoerd. Kort daarna nemen B en C verhaal op A's
vermogen. B's vordering bedraagt dan nog f 10.000,- en die van Cf 100.000,-. Vervolgens krijgt B uit de nog aanwezige liquiditeiten f 5.000,-
en C ontvangt f 50.000,-. B heeft uiteindelijk dus f 95.000,- ontvangen
en C heeftf 50.000,- gekregen. Wanneer de benadelende verkoop niet was
geschied zouden B en C iederf 72.500,- hebben ontvangen. De benadeling
wordt hier dan ook niet veroorzaakt door het enkele onttrekken van de auto
aan het actief aangezien het passief met hetzelfde bedrag afneemt. De
benadeling ligt in de doorbreking van de onderlinge rangorde van
crediteuren.

Een bijzonder belangwekkende uitspraak over verkoop van zaken tegen
de normale prijs is het Montana I-arrest.30 (HR 22 mei 1992, NJ 1992,
526). Montana Caravan B.V. produceerde caravans, die alle werden
afgenomen door Interniber BV, haar oprichtster en enig aandeelhoudster.
Montana had een kredietfaciliteit bij de Rabobank, waarvoor Interniber
zich  borg had gesteld.   In de periode  van 40 dagen voorafgaande  aan  de
faillietverklaring  (die  op 5 november 1985 plaatsvond), leverde  zij  16
caravans aan Interniber. Vast stond dat de koopprijzen van de caravans,
in totaalf 214.604,60, redelijk te noemen waren. Zij werden door Interniber
overgemaakt op de kredietrekening van Montana bij de Rabobank, welke
rekening vddr deze betaling een debetstand van f 241.753,21 vertoonde.
Nadat Montana failliet was verklaard, vorderde de curator veroordeling
van Interniber tot betaling van de koopprijs van de caravans. Hij riep de
nietigheid van de bewuste koopovereenkomst in en stelde dat hier sprake
was van een handeling als bedoeld in art.  42 en 43 (oud) Fw. De Rechtbank
wees de vordering van de curator af. Het Hof stelde de vraag voorop of
door de verkoop en levering van de caravans de crediteuren benadeeld
waren. Het oordeelde kortweg dat dit niet het geval kon zijn aangezien de
betaalde koopprijs redelijk was. Terecht werd tegen deze beslissing beroep
in cassatie aangetekend. Zoals eerdere rechtspraak had aangetoond, sluit
het feit dat een normale koopprijs is betaald immers de mogelijkheid niet
uit dat hierdoor de onderlinge rangorde van crediteuren is doorbroken. In
cassatie oordeelde de Hoge Raad dat de klacht in het cassatiemiddel dat
tegen deze overweging van het Hof gericht was doel trof.  De Hoge Raad
overwoog dat ook sprake kon zijn van benadeling in verhaalsmogelijkheden
wanneer voor geleverde zaken een redelijke prijs was betaald zodat het
vermogen  van de nadien gefailleerde per saldo  niet was verminderd.   De

30 Het Montana 11- arrest werd gewezen op 12 april 1996 (NJ 1996, 488). De rechtsvragen
die in dit arrest beantwoord werden zijn in het kader van dit hoofdstuk niet van belang.
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Hoge Raad constateerde dat dit geval hier zich voordeed en dat de Pauliana
hier diende te slagen aangezien zonder de door de curator gewraakte
transactie de opbrengst van de caravans beschikbaar zou zijn geweest voor
de gezamenlijke schuldeisers.

Men houde goed in het oog dat in dit arrest de aangevochten rechtshan-

deling de verkoop van de stacaravans was. M.i. is de Hoge Raad, ook al
zegt hij dat niet expliciet, bereid geweest om hier benadeling van de
schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden aan te nemen omdat de opbrengst
van de caravans slechts aan de bank ten goede kwam. (Interniber had er
overigens ook voordeel bij omdat deze voor de kredietfaciliteit van Montana
borg stond.  Door de transactie verminderde indirect haar borgtochtverplich-
ting maar uit de overwegingen van de Hoge Raad blijkt niet dat dat een
rol  speelde).

De bevoordeling van de bank vloeide voort uit de gevolgde wijze van
betaling.31 Door de bijschrijving op de rekening van Montana maakte de
bank zich tot haar schuldenaar en die schuld kon zij in principe verrekenen
met de vordering uit het verleende krediet. Wat dit betreft komt de
casuspositie van het Montana-arrest overeen met die van het Loeffen q. q. /
Bank Mees & Hope I-arrest (HR 8 juli 1987, NJ 1988, 104). Kort
weergegeven hield deze casus het volgende in. Meerhuys B.V. (hierna:
Meerhuys) had een rekening-courant verhouding met de bank Mees & Hope.
Die rekening vertoonde begin maart 1982 een debetstand vanf 856.000,-.
De bank wist dat het faillissement van Meerhuys was aangevraagd en
besprak de situatie met De Koning, die directeur-grootaandeelhouder was
van Meerhuys en van Apo B.V. (hierna: Apo). Meerhuys en Apo waren

jegens de bank hoofdelijk aansprakelijk voor elkaars schulden. In de
bespreking tussen de bank en de Koning kwam aan de orde dat Apo
ongeveer f 750.000,- schuldig was aan Meerhuys. De Koning beloofde
de bank het geld te zullen overmaken op Meerhuys' rekening bij de bank.
Omdat de rekening van Apo bij de bank op dat moment 66k een groot
negatief saldo vertoonde, maakte de bank de overmaking mogelijk door
aan Apo het bedrag vanf 750.000,- als krediet te verstrekken. Het gevolg
was dat Meerhuys' rekening op 12 maart 1982 werd gecrediteerd metf 750.000,-, waardoor haar debetsaldo werd verminderd totf 106.000,-.
Op 17 maart 1982 werd Meerhuys failliet verklaard. De curator riep
vervolgens de nietigheid van de overmaking  in op grond  van art.  47  Fw.
De bank stelde zich op het standpunt dat een beroep op art. 47 Fw niet

31      Zie E.B. Rank-Berenschot, Het benadelingsvereiste  bij de faillissementspauliana,  Advo-
catenblad 23 september 1992, p. 500.
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kon slagen omdat voor 'voldoening van een opeisbare schuld' een handeling
van de schuldenaar vereist zou zijn. Bij een girale betaling door de debiteur
van de schuldenaar (client) van de bank is daarvan strikt genomen geen
sprake. De Hoge Raad deelt het standpunt van de bank niet en overweegt
dat weliswaar de MvT bij art. 47 Fw een te kwader trouw handelen van
de schuldenaar veronderstelt, maar dat daaraan geen doorslaggevende
betekenis meer toekomt. De Hoge Raad vervolgt: 'Beslissend is veeleer
de betekenis welke aan de hand van het huidige rechtsverkeer valt toe te
kennen aan de strekking van art.  47 . . . Daarbij  is  in het bijzonder van
belang dat tegenwoordig- anders dan ten tijde van het totstandkomen van
de Faillissementswet- girale betalingen als een normale wijze van betaling
moeten worden beschouwd'.   De  Hoge Raad overweegt vervolgens  dat
banken niet in een gunstige uitzonderingspositie mogen komen te verkeren
door het feit dat vermindering van een schuld van de failliet aan de bank
van rechtswege voortvloeit uit het crediteren van diens rekening bu de bank.
Om de onderlinge gelijkheid van crediteuren te waarborgen moet volgens
de Hoge Raad ook die gang van zaken aangemerkt worden als een'voldoe-
ning' in de zin van art. 47 Fw. Het verschil tussen dit arrest en het Montana
I-arrest is dat het in laatstgenoemd arrest gaat om een vordering ex art.
42 Fw terzake van een koopovereenkomst, terwijl het in het Loeffen
q.q./Bank Mees & Hope I-arrest ging om een vordering ingevolge art. 47
Fw terzake van een betaling. In theorie had de curator in het Montana I-
arrest ook de weg van art. 47 Fw terzake van de betaling kunnen volgen
maar hij had dan moeten bewijzen dat hetzij de bank wist dat het faillisse-
ment reeds was aangevraagd hetzij dat de betaling het gevolg was van
overleg tussen Montana en de bank dat tot doel had om de bank boven
andere schuldeisers te begunstigen.

Een belangrijke vraag die in dit verband rijst is welke casusposities
vergelijkbaar zijn met die van het Montana I-arrest en wanneer partijen
dus op hun tellen moeten passen. Zoals reeds gezegd, is er benadeling in
de zin van de Pauliana wanneer op het ogenblik dat de schuldeiser zijn
rechten uit art.   1377 (oud) BW/3:45  BW doet gelden de bevredigingsmo-
gelijkheid door verhaal van de schuldeiser geringer is dan zij geweest zou
zijn als de handeling achterwege zou zijn gebleven. Er is benadeling in
de zin van de faillissementspauliana wanneer op het ogenblik dat de
faillissementscurator een beroep doet op art. 42 of 47 Fw. genoemde
bevredigingsmogelijkheid van de schuldeisers in het algemeen geringer is
dan zij geweest zou zijn als de handeling achterwege was gebleven.

Een Pauliana die wordt ingesteld terzake van de verkoop van goederen
tegen een normale prijs, zoals die in het Montana I-arrest, zal pas slagen
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wanneer de koper weet of behoort te weten dat een dergelijke benadeling
zich voor zal doen. (Wetenschap van mogelijke benadeling is niet
voldoende). 32 Dit impliceert  dat  hij   weet of behoort te weten  dat  in  het

vermogen van de verkoper de schulden de bezittingen overtreffen. Verder
kan pas gezegd worden dat hij wist of behoorde te weten dat als gevolg
van verrekening door de bank de paritas creditorum verstoord zou worden
wanneer hij objectieve wetenschap had van het feit dat de rekening van
de later gefailleerde een debetsaldo vertoonde. De bewijslast van een
schuldeiser van de verkoper die een dergelijke objectieve wetenschap bij
de koper die zich tegen een normale prijs een zaak aanschaft wil bewijzen
is in het algemeen niet bepaald licht te noemen.

In een casuspositie als die van het Montana I-arrest geldt echter sinds

1 januari 1987 het vernieuwde art. 43 Fw, met als gevolg dat in ieder geval
vanwege de rechtsregel die in lid 1 sub 6 in dat artikel genoemd wordt
wetenschap van benadeling vermoed wordt aan beide zijden te bestaan.
Het is echter m. i. geenszins ondenkbaar dat de koper kan bewijzen dat hij
niet kon weten dat in het vermogen van de verkoper de schulden de
bezittingen overtroffen en diens rekening een debetsaldo vertoonde. Dan
slaagt een Pauliana niet.

Wanneer echter de koper weet dat de rekening van de verkoper een
debetsaldo vertoont en hij tevens wetenschap ervan heeftdat een benadeling
als hierboven zich voor zal doen aangezien het geld op de gewone
bankrekening wordt gestort,dan zal hij er goed aan doen om te gaan
overleggen met de verkoper en diens bank. Immers, de bank zal op het
moment van het binnenkomen van de koopsom deze verrekenen met het
negatieve saldo tenzij afspraken gemaakt worden die van het normale
patroon afwijken. M.i. is het de meest praktische oplossing wanneer de
bank, de verkoper en de koper onderling afspreken dat het geld gestort
zal worden op een door de bank daartoe bij zichzelfgeopende bankrekening
op naam van de verkoper. Hierop kan de bank vervolgens beslag leggen
en de geldsom executeren. Er is dan geen grond voor de stelling dat de
bewuste koopovereenkomst de overige schuldeisers benadeelde. De koper
en verkoper kunnen dan namelijk aanvoeren dat wanneer de bewuste

32     Zie HR  1  oktober  1993,  NJ  1994, 257, waarin de Hoge Raad stelde dat het voor nietigheid
van de litigieuze overeenkomst, ter zake waarvan de eiser een Pauliana instelde, niet
voldoende was dat de wederpartij wist of behoorde te weten dat de handeling de kans (mijn

cursivering - FvK) op benadeling van schuldeisers schiep. Zie ook de MvT bij art. 42 Fw
(van der Feltz I, editie Kortmann/Faber, p. 439). Zie ook Hof Den Haag 22 februari 1985
(NJ 1987, 777), Hof Den Haag 3 maart 1941 (NJ 1941, 549) en Polak-Polak, 1972, p. 1972,
p. 155 en Mellema-Kranenburg, monografie, 1996, p. 37.
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koopovereenkomst niet was gesloten, de bank beslag zou hebben gelegd
op de caravans. Desgevraagd kan de bank dit bevestigen. Wanneer men
zodoende de situatie zonder de koopovereenkomst vergelijkt met degene
waarin deze overeenkomst w61 wordt gesloten en uitgevoerd,dan kan men
niet stellen dat er sprake is van benadeling in de zin van de Pauliana.
Immers, wanneer de bank bevestigt dat zij anders beslag zou hebben gelegd
op de caravans, dan staat m.i. - behoudens bewijs van het tegendeel door
de curator - vast dat in beide situaties beslag zou hebben plaatsgevonden.
Men kan dan niet zeggen dat als gevolg van de koopovereenkomst de
bevredigingsmogelijkheid door verhaal voor de andere schuldeisers minder
is dan het geval zou zijn geweest wanneer de koopovereenkomst achterwege
was gebleven. Immers, in dat laatste geval had de bank 66k beslag gelegd
en geexecuteerd en zou een schuldeiser die te laat is om medebeslag te
leggen 66k niet zijn voldaan uit de opbrengst van de caravans. De
mogelijkheid voor de bank (of voor andere schuldeisers) om beslag te leggen
bestaat onafhankelijk van het sluiten van de koopovereenkomst. Dit geldt
niet voor de verrekening met het debetsaldo die in de casuspositie van het
Montana I-arrest plaatsvond. Wanneer de koopovereenkomst niet plaats
had gevonden, had de bank namelijk niet kunnen verrekenen en zou de
verliaalsmogelijkheid voor de andere schuldeisers- ceteris paribus - niet
geringer geweest zijn. Wanneer niet alleen de verkoper maar ook de koper
wetenschap van deze benadeling hadden of behoorden te hebben, is hun
handelen paulianeus wanneer zij de koopovereenkomst onverplicht hebben
gesloten.

De bank heeft uiteraard het recht om te weigeren om een dergelijke
aparte bankrekening met als beginsituatie een neutraal saldo te openen.
Wanneer de transactie dan t6ch gewoon doorgang vindt en er op de gewone
bankrekening verrekend wordt, moeten koper en verkoper de kans voor
lief nemen dat de Pauliana terzake van de koopovereenkomst in wordt
gesteld en de bank dient er rekening mee te houden dat in voorkomende
gevallen ter zake van de betaling een vordering ex art. 47 Fw ingesteld
kan worden (gesteld dat aan de stringente voorwaarden voor dat artikel
voldaan is).

Wdl kan de bank op eigen initiatiefdit soort problemen voorkomen door
aan het begin van de kredietrelatie in een stadium waarin zij niet beschuldigd
kan worden van wetenschap van benadeling van crediteuren, pandrechten
op de goederen van de verkopende vennootschap te vestigen. De andere
schuldeisers kunnen dan niet benadeeld zijn aangezien de opbrengst van
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de verkoop van de goederen dan nooit aan hen ten goede zou komen. 33

Ophof licht in verband hiermee in zijn bijdrage aan het Preadvies van de
Vereeniging Handelsrecht van 199334 de voordelen  van het vestigen  van

een pandrecht op de aandelen van economisch gezonde vennootschappen
in een concern die in het kader van een sterfhuisconstructie verkocht worden
toe. Ik ben het niet met hem eens wanneer hij stelt dat het Montana I-arrest
niet van toepassing dient te zijn in gevallen waarin bijv. in het kader van
een sterfhuisconstructie voorafgaand aan surs6ance of faillissement activa
worden verkocht aan een koper die een reele prijs heeft betaald door
overmaking van de koopprijs op de bankrekening van de verkoper. Ophofs

geeft immers zelf aan dat wanneer een pandrecht op deze activa gevestigd
is de overige crediteuren niet benadeeld kunnen worden en er dus ook geen

dreiging  van de Pauliana - en dus van het Montana I-arrest - uitgaat.
Voor de overige gevallen acht ik toepassing van de regel van het Montana
I-arrest - wanneer de termen daarvoor aanwezig zijn - niet onbillijk.
Het feit dat girale betaling zo gebruikelijk is, is m.i. een reden om ervoor
te waken dat de bank haar verrekeningsbevoegdheid niet gaat misbruiken.
De rechtsregels zoals die vervat zijn in het Montana I-arrest en in eerdere

uitspraken vormen m.i. een goede waarborg tegen een dergelijk misbruik.

Ter beeindiging van deze sub-paragraaf over de gevolgen van het
aannemen van de leer der middellijke benadeling zal ik een arrest van de

Hoge Raad uit 1927 de revue laten passeren. Het betreft hier de uitspraak
van de Hoge Raad van 17 februari 1927 (NJ 1927, p. 1031). Het ging
hierbij om een debiteur (Van Meurs) die aan hem toebehorende roerende
zaken verkocht en leverde aan Van Elswijk voor koopsommen die niet
beneden de marktwaarde waren. Met de ontvangen koopsommen loste hij
schulden af waarvan in de later gerechtelijke procedure niet gesteld werd
dat ze niet opeisbaar waren. Een andere schuldeiser van Van Meurs, de
N. V. Hanzebank, deed een beroep op de Pauliana en vorderde nietigverkla-
ring van de bewuste koopovereenkomsten. Het Hof Den Haag wees deze
vordering af omdat er volgens hem hier geen sprake van benadeling van
schuldeisers kon zijn aangezien voor de verkochte goederen de ontvangen
koopsommen in de plaats kwamen en deze niet beneden de marktwaarde

waren. De Hoge Raad overwoog 'dat wat er zij van de stelling dat reeds

de omstandigheid dat Van Meurs voor de door hem aan Van Elswijk

33    Zie V.P.G. de Seritre, t.a.p., p. 77 en P. van Schilfgaarde in zijn bespreking van dit arrest

in zijn column 'Recht in bedrijf in NRC Handelsblad, 11 september 1992.
34 Zie genoemd preadvies, 'Faillissement, sursdance en de continuiteit van de onderneming,

p.  46  en  47.
35 Ophof, vindplaats vorige noot, p. 46.
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verkochte goederen een prijs heeft bedongen en ontvangen, die niet beneden
hun waarde is, de mogelijkheid dat de verkoop de schuldeischers heeft
benadeeld, uitsluit, het Hof terecht zoodanige benadeeling in het onderhavige
geval niet heeft aangenomen; dat toch... de koopprijs is besteed tot betaling
van schulden van Van Meurs, terwijl niet is beweerd, dat die schulden niet
opeischbaar waren; dat echter de nietigheid van de voldoening van
opeischbare schulden, uit hoofde van daarin voor andere schuldeischers
liggende benadeeling, uitsluitend kan worden ingeroepen in de gevallen
omschreven bij  art.  47 Fw, waarvan in deze geen sprake  is;  dat door de
handeling, die naar de voorstelling van de Hanzebank... .onmiddellijk de
schuldeischers van Van Meurs zou hebben benadeeld - te weten de betaling
van een of meer hunner ten koste van een of meer der overigen- nimmer
langs den weg van artikel 1377 BW zou kunnen worden aangetast; dat onder
deze omstandigheden dit artikel evenmin met vrucht kan worden aangewend
om de handeling aan te tasten, die de benadeling niet onmiddellijk heeft
veroorzaakt en niet meer heeft gedaan dan de voldoening van opeischbare
schulden, waarover, als gezegd, de andere schuldeischers zich rechtens
niet kunnen beklagen, mogelijk maken.'

Men houde in het oog dat in de tijd waarin de Hoge Raad dit arrest
wees de lagere jurisprudentie nagenoeg altijd onmiddellijke benadeling van
schuldeisers eiste en de Hoge Raad zdlf zich er niet over uitgelaten had.36
Wanneer men onmiddellijkebenadeling eist, betekentdat datdeschuldeiser
reeds op het ogenblik van het plaatsvinden van de bewuste handeling hiervan
nadeel moet ondervinden. Wanneer middellijke benadeling voldoende is,
betekent het dat de schuldeiser het nadeel moet ondervinden op het moment
dat hij de Pauliana instelt. In zijn arrest van 23 december 1949, (NJ 1950,
262) besliste de Hoge Raad dat middellijke benadeling voldoende was. In
het hier ter bespreking zijnde arrest twijfelde de Hoge Raad waarschijnlijk
nog overhet antwoord op de vraag ofonmiddellijke benadeling vereist was,
aangezien hij het criterium dat de koopovereenkomst de benadeling niet
onmiddellijk veroorzaakte noemt als een belangrijke factor waarom in dit
geval de koopovereenkomsten ten aanzien van de roerende zaken niet paulia-
neus waren. Hoe zou heden ten dage de uitkomst in deze casuspositie zijn?
Theoretisch gesproken zou een onverplicht gesloten koopovereenkomst die
de latere betaling van opeisbare schulden mogelijk maakt en waarbij zaken
voor een normale koopprijs verkocht worden ex art. 3:45 BW of art. 42

36 Zie Ankum, monografie, p. 101. Met Ankum (monografie, p. 133) ga ik ervan uit dat de
Hoge Raad in zijn arrest van 8 juli 1918 (NJ 1918, p. 793) nog niet de leer van de middellijke
benadeling had aanvaard.
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Fw vernietigbaar zijn, wanneer zowel de koper als de verkoper wisten dat
het uiteindelijk effect van het sluiten van deze koopovereenkomst zou zijn
dat de verhaalsmogelijkheid voor andere schuldeisers geringer is dan zij
geweest zou zijn wanneer deze overeenkomst met was gesloten.

Een schuldeiser respectievelijk de curator zal in de casuspositie van
het arrest van 17 februari 1927 echter m.i. niet kunnen aanvoeren dat hij
individueel respectievelijk de boedel benadeeld is als gevolg van het feit
dat de koopovereenkomst is gesloten. De schuldeiser wiens opeisbare
vordering is voldaan zal immers altijd wel bereid zijn om te verklaren dat
hij bij wanbetaling beslag zou hebben gelegd op de bewuste goederen
wanneer hij geen liquide middelen bij zijn schuldenaar had aangetroffen.
De andere schuldeisers zouden dan ook geen verhaalsobjecten in het
vermogen van de schuldenaar meer hebben aangetroffen. Zij kunnen
derhalve  in de situatie  van het arrest van 17 februari  1927 niet stellen  dat

de verhaalsmogelijkheden voor hen zijn afgenomen als gevolg van het feit
dat de koopovereenkomst is gesloten. Ook heden ten dage zou derhalve
in de casuspositie van laatstgenoemd arrest een Pauliana terzake van de
koopovereenkomst niet slagen.

4               De arresten Peeters q.q./Gatzen, Nimox/Van den End q.q.en
het tweede en derde Notarissenarrest

In deze paragraaf zullen bepaalde aspecten van de arresten Peeters

q.q./Gatzen en Nimox/Van den End q.q. en het tweede en derde Notarissen-
arrest behandeld worden.

Het  Peeters  q.q. /  Gatzen-arrest
Het arrest Peeters q.q./Gatzen (HR 14 januari 1983, NJ  1983, 597) betrof
de volgende casuspositie. Van Rooij, die buitengemeenschap van goederen
gehuwd was met Gatzen, werd failliet verklaard. V66r het faillissement
had Van Rooij de echtelijke woning, die hij in eigendom had, verkocht
en geleverd aan een B.V., die de woning op haar beurt weer verkocht en
geleverd had aan Gatzen. De faillissementscurator Peeters stelde dat Van
Rooij de woning voor een te lage prijs had verkocht. Verder had volgens
hem Gatzen een onrechtmatige daad jegens de schuldeisers van Van Rooij
gepleegd door mee te werken aan de transactie die bestond uit de verkoop

en levering door Van Rooij aan de B.V. en het vervolgens verkopen en
leveren aan haar. Zodoende was zij volgens de curator aan de boedel als
schadevergoeding een bedrag van f 69.160,- schuldig (het verschil tussen
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de waarde van het huis en het door haar betaalde bedrag). Gatzen bestreed
de vordering en vroeg in reconventie een verklaring voor recht dat zij met
een mogelijke vordering van de curator in compensatie kon brengen een
vordering van haar op Van Rooij ten bedrage van f 20.285,95. De
Rechtbank oordeelde dat compensatie niet mogelijk was en wees de
vordering in reconventie van Gatzen af. Het Hof vernietigde dit vonnis
maar de Hoge Raad casseerde het arrest van het Hof. In deze procedure
spelen twee vragen.37 De eerste is of de curator uit hoofde van zijn functie
tegen een derde een vordering tot schadevergoeding kan instellen wegens
een door deze derde v66r het faillissement jegens de gezamenlijke
crediteuren gepleegde onrechtmatige daad. De Hoge Raad beantwoordt
evenals de Rechtbank deze vraag bevestigend. Hij stelt namelijk dat 'een
faillissementscurator ook bevoegd is voor de belangen van schuldeisers
op te komen bij benadeling van schuldeisers door de gefailleerde en dat
in zo een geval onder omstandigheden ook plaats kan zijn voor het geldend
maken door de curator van een vordering tot schadevergoeding uit hoofde
van art. 1401 BW tegen een derde die bij de benadeling van schuldeisers
betrokken is, ook al kwam een dergelijke vordering uiteraard niet aan de
gefailleerde zelf toe'. De tweede vraag  in deze procedure  is of de derde
tegen wie door de curator met succes een schadevergoedingsvordering uit
onrechtmatige daad wordt ingesteld met deze vordering in compensatie kan
brengen een door hem vddr het faillissement op de gefailleerde verkregen
vordering. Zowel de rechtbank als de Hoge Raad beantwoorden deze vraag
ontkennend. De motivering  is  dat de schuld uit onrechtmatige  daad  niet
een schuld aan de gefailleerde is zodat niet voldaan is aan de voorwaarde
van art. 53 Fw dat men zowel schuldeiser als schuldenaar van de gefailleer-
de is.

Op de achtergrond van de beantwoording van beide vragen speelt de
kwestie hoe de positie van de curator moet worden gekwalificeerd. Deze
vraag zal in de volgende paragraaf worden behandeld. De tweede genoemde
vraag betreft tevens de rechtsgevolgen van het instellen van een onrechtmati-
ge daadvordering door de curator. Dit aspect zal in het volgende hoofdstuk
behandeld worden. Wat betreft het Peeters/Gatzen-arrest wordt in deze
paragraaf slechts nog de vraag behandeld waarom de curator hier wel een
onrechtmatige daadvordering maar geen faillissementspauliana instelde. 38

37  Zie P. van Schilfgaardes annotatie bij dit arrest in Ars Aequi 1984, p, 220 e.v.
38  F. Molenaar stelt zich op p. 32 van zijn reeds eerder genoemde TVVS-artikel uit 1984

dezelfde vraag. Hij merkt in zijn boekbespreking van de Van der Grinten-bundel (TVVS
1987,  p. 77) terecht  op  dat  een  van de sterke punten  van de bijdrage van Schoordijk  aan
deze bundel is dat hij antwoord geeft op deze vraag. Zie ook de bijdrage van F. Molenaar
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Schoordijk geeft in zijn bijdrage aan de Van der Grinten-bundel39 hier
een verklaring voor. Hij wijst op het volgende risico voor de crediteuren
in het faillissement: wailneer mevrouw Gatzen het huis door zou leveren
aan een derde die te goeder trouw was, zou deze ex art. 51 lid 3 (oud) Fw
beschermd kunnen worden. Het was derhalve raadzaam om zo spoedig
mogelijk conservatoir beslag te leggen, waarbij in principe revindicatoir
beslag het meest voor de hand zou liggen. Hiermee zou de curator kunnen
voorkomen dat het goed door Gatzen doorgeleverd werd v66rdat er een
vonnis tot wijziging  van het ingeschrevene  in de openbare registers  was.
Op grond van art. 42 Fw kon de curator de onroerende zaak terugvorderen
aangezien deze ten aanzien van de curator en de schuldeisers geacht werd
tot de boedel te behoren. Het probleem was echter naar het v66r 1 januari
1992 geldende recht dat revindicatoir beslag op onroerende zaken niet
mogelijk was. Schoordijk steltdat de curator een onrechtmatige daadvorde-
ring instelde teneinde conservatoir beslag te kunnen leggen. Het is m.i.
goed mogelijk dat de curator inderdaad deze gedachtengang volgde. In zijn
beschikking van 8 november 1985 (NJ 1987, 170) verschafte de Hoge Raad
de rechtspraktijk een middel om problemen zoals hiervoor zijn beschreven,
op te lossen. De casuspositie luidde, kort weergegeven, als volgt. Een aantal
assuradeuren had een vordering tot schadevergoeding op Oostenrijk Sr.
die betrapt was op verzekeringsbedrog. Hij en zijn echtgenote hadden een
hen in eigendom toebehorende onroerende zaak verkocht en geleverd aan
hun dochter Willy C. Oostenrijk. Oostenrijk   Sr. had vervolgens   als
lasthebber van zijn dochter de onroerende zaak overgedragen aan zijn zoon
Hendrik J. Oostenrijk. Met een beroep op art. 1377 (oud) BW stelden de
assuradeuren dat beide genoemde verkopen en eigendomsoverdrachten
zonder effect waren. Het Hof overwoog dat Hendrik J. Oostenrijk in de
kadastrale administratie als eigenaar te boek stond en dat hij derhalve
voorshands als eigenaar beschouwd moest worden. Het beroep van de
assuradeuren dat Oostenrijk Sr. te hunnen aanzien eigenaar van de
onroerende zaak was impliceerde volgens het Hof dat zij conservatoir
derdenbeslag wilden leggen op de onroerende zaak onder Hendrik J.
Oostenrijk, degene die op dat moment als eigenaar te boek stond. Dit was
rechtens niet mogelijk. In cassatie ontkende de Hoge Raad de geldigheid
van deze redenering. Hij overwoog dat een schuldeiser als bedoeld in art.
1377 (oud) BW die benadeeld was door een rechtshandeling verplichtende

aan La responsabilitt extra-contractuelle du donneur de cr6dit en droit compard, 1984, p
154.

39 H.C.F. Schoordijk, Als vertegenwoordiger van wie treedt de faillissementscuratorop?, Goed
en Trouw (Van der Grintenbundel), p. 537.
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tot de levering van onroerend goed daarvan de nietigheid kon inroepen door
op grond van art. 770 a e.v. (oud) Rv beslag te leggen op het goed alsof
deze rechtshandeling en de daarop gebaseerde levering - door middel van
overschrijving van de akte in de daartoe bestemde registers - niet hadden
plaats gevonden. In art. 770 a (oud) Rv werd bepaald dat in de gevallen
die o.a. voorzien waren in in art. 727 (oud) Rv 66k verlof verleend kon
worden om beslag te leggen op onroerende goederen van de schuldenaar.
In art. 727 (oud) Rv werd gesteld dat de president van de rechtbank aan
een schuldeiser die o.a. aantoont dat er gegronde vrees bestaat voor
verduistering  door de schuldenaar van zijn roerende of onroerende
goederen verlof kan verlenen om conservatoir beslag te leggen op de
roerende goederen van de schuldenaar. Zoals reeds gezegd breidde art.
770 a (oud) Rv dit uit tot onroerende goederen van de schuldenaar. In het
geval van het Peeters/Gatzen-arrest had de curator dus ook ingevolge art.
770 e.v. (oud) Rv op de onroerende goederen beslag kunnen leggen. Dit
was de oplossing naar oud recht voor het door Schoordijk gesignaleerde
probleem.

Volgens het sinds 1 januari 1992 geldende recht wordt de oplossing
voor het probleem dat een verkrijger als Gatzen het huis door zou kunnen
leveren aan een verkrijger te goeder trouw gevonden in het beslag van art.
737 Rv. Dit wordt aanvankelijk gelegd als een conservatoir reeel beslag.41
Het dient aanvankelijk om het goed in de boedel te doen terugkeren en
vervolgens, na het vonnis tot vernietiging van de gewraakte rechtshandeling,
krijgt het de functie van een verhaalsbeslag. Zodoende wordt het dan een
conservatoir verhaalsbeslag en, nadat de schuldeiser een executoriale titel
heeft verkregen, een overeenkomstig executoriaal beslag (art. 737 lid 2
Rv).    In het Voorlopig Verslag   I42 bij laatstgenoemd wetsartikel wordt
melding gemaakt van het arrest van de Hoge Raad van 27 april 1984 (NJ
1984, 680). Ik bespreek dit arrest in dit verband voornamelijk omdat Van
der Grinten in zijn annotatie hierbij nuttige opmerkingen maakt over de
oplossing naar nieuw recht. Dit arrest betrof de volgende casuspositie. Een
buiten gemeenschap gehuwd echtpaar was sinds 29 mei 1981 eigenaar van
een woning. Op 30 oktober 1981 droeg de man zijn onverdeelde aandeel
in de woning over aan zijn echtgenote. Op 18 november 1981 werd hij
failliet verklaard. De curator in zijn faillissement achtte de overdracht paulia-

40   'Vrees voor verduistering' wil zeggen, dat er gevaar bestaat dat de debiteur vermogens-
bestanddelen aan verhaal onttrekt, op welke wijze dan ook.

41    Zie B. Winters en M. Ynzonides, Opmerkingen over paulianabeslag, WPNR 6160 (1994),
p. 837 t/m 839.

42 Zie Parlementaire Geschiedenis Wijziging  Rv  e.a.,  p.  338.
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neus.   In kort geding vorderde hij veroordeling  van de echtgenote  tot  het
afleggen van een verklaring bij notariele akte dat de overdracht zonder
rechtsgevolg was en dat zij daarom de woning weer ten name van haar
echtgenoot stelde. De President  van de Rechtbank  en  het  Hof wezen  de

vordering af. In cassatie was de centrale vraag of het Hof terecht aangeno-
men had dat de curator geen belang bij deze vordering had. De Hoge Raad
oordeelde dat de curator dat wel degelijk had omdat, aangenomen dat hij
zich terecht op art. 42 Fw beroepen had, vervreemding door de echtgenote
bij gebreke van een dergelijke voorziening tot gevolg zou kunnen hebben
dat de verkrijger een beroep op goede trouw als bedoeld in art. 51 lid 3
(oud) Fw zou kunnen doen. De Hoge Raad oordeelde verder dat hieraan
niet af deed dat een verklaring als hier bedoeld, afgelegd ingevolge een
veroordeling in kort geding, partijen en eventuele derden in een volgende
procedure niet zou binden. In zijn annotatie stelde Van der Grinten dat
ondanks het feit dat de curator hier de meest aangewezen weg volgde, het
vragen van een dergelijke verklaring een kunstgreep was. Hij spreekt verder
uit dat een aantekening van de vernietigende verklaring door de curator
in de openbare registers een 'natuurlijker' uitkomst zou bieden dan
genoemde 'kunstgreep'. In het Voorlopig Verslag I bij art. 737 Rv wordt
de regering gevraagd of Van der Grinten gelijk heeft met zijn opmerking
dat naar nieuw recht in hier ter bespreking zijnde geval met een aantekening
in de openbare registers had kunnen worden volstaan. In de MvA I43 wordt
geantwoord dat de opmerking van Van der Grinten in het licht van het
nieuwe art. 42 Fw juist was. De buitengerechtelijke verklaring tot
vernietiging waarvan dit artikel spreekt is een rechtshandeling van de curator
die krachtens art.  3.17 lid 1  sub a BW in de openbare registers ingeschreven
kan worden.44 De curator kan tevens de weg volgen van art. 3:51 BW
door tegen de wederpartij een rechtsvordering tot vernietiging  in te stellen.
In dat geval kan inschrijving van de dagvaarding plaats vinden conform
art.  3: 17  lid  1  sub  f BW jo  art. 38 Kadasterwet. Tenslotte  kan de curator,
wanneer hij verdere moeilijkheden vreest, zich nog een extra waarborg
verschaffen door het leggen van het conservatoire beslag van art.  737 Rv.
Dit beslag kan ex art.  3: 17 lid  1  sub g BW in de openbare registers worden
ingeschreven. Duidelijk is in ieder geval dat volgens het sinds 1 januari
1992 geldende recht de curator voldoende mogelijkheden heeft om te
voorkomen dat de onroerende zaak doorgeleverd wordt aan een derde te

goeder trouw.

43  Zie Parl. Gesch. Wijziging Rv, p. 338.
44  Voor deze inschrijving is een notariele verklaring vereist.
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Tot nog toe heb ik in deze paragraaf enkel een korte samenvatting van
de casuspositie en de uitspraak van de Hoge Raad in het Peeters q.q./Gat-
zen-arrest gegeven en de vraag behandeld waarom de curator hier wel een
onrechtmatige daadvordering maar geen faillissementspauliana instelde.
Zeer relevant voor de problematiek in de arresten Peeters q. q./Gatzen en
Nimox/Van den End q.q. is de vraag hoe de positie van de curator moet
worden gekwalificeerd. Deze vraag zal in de volgende paragraaf worden
behandeld. Allereerst zal nu het Nimox/Van den End q.q.-arrest de revue
passeren.

Het Nimox/ van den End q.q.-arrest
De  casuspositie 5  van dit arrest, dat reeds  in  par.   6.3.2. van hoofdstuk
1 aan de orde kwam, zal in dit verband uitgebreider behandeld worden.
Auditrade B.V. verkeerde in een penibele financilble situatie. Nimox N.V.
hield tot 21 december  1983 alle aandelen in Auditrade B.V.. Omdat zij
op die datum 49 %   van de aandelen   aan de toenmalige directeur   van
Auditrade overdroeg en 2  %  aan een derde, was zij vanaf die dag nog voor
49% aandeelhouder in dat bedrijf. In een algemene vergadering van
aandeelhouders die werd gehouden op 20 december 1983 besloot Nimox,
als enig aandeelhoudster van Auditrade, om een bedrag van f 1. 124.000,-
als dividend uit te keren (hierna zal naar dit besluit verwezen worden als
'het dividendbesluit'). Dit besluit werd genomen ondanks het gegeven dat
in de twee voorgaande jaren door Auditrade verliezen waren geleden en
over 1983 opnieuw een aanzienlijk verlies werd verwacht. Het eigen
vermogen van Auditrade zou daardoor per ultimo december 1983 afnemen
tot min f 132.000,-.

Bij onderhandse akte van 21 december 1983 werd overeengekomen dat
de vordering van Nimox tot betaling van dividend werd omgezet in een
geldlening  van een gelijk bedrag,  af te lossen  in tien jaarlijkse termijnen.
Samen met een oude vordering vanf 376.000,- bedroeg de totale vordering
f 1,5 miljoen.  Op 21 juni 1984 verkocht en cedeerde Nimox haar totale
vordering van f 1,5 miljoen gulden op Auditrade voor het nominale bedrag
aan NMB-Heller Factoring N.V. Tot meerdere zekerheid voor de betaling
van deze vordering zorgde Nimox voor een bankgarantie ten gunste van
NMB-Heller tot hetzel fde bedrag. NMB-Heller zegde verder Nimox  toe
niet eerder een beroep te zullen doen op de bankgarantie dan nadat alle

45  Zie voor een vergelijkbaar geval Rechtbank Utrecht 7 augustus 1996 (Montedison),
gedeeltelijk weergegeven in Insolad Nieuwsbrief p. 56 en 57, TvI 1996/5 en besproken door
o.a. L. Timmerman in TVVS 1996, p. 286 en 287 en door T. Ensink in V&0 1996, p
108 e.v.
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overige, aan haar door Auditrade verstrekte zekerheden zouden zijn
uitgewonnen. Verder zou het feit belangrijk blijken dat NMB-Heller uit
hoofde van andere transacties met Auditrade reeds zekerheden had die
voldoende waren tot verhaal  van de toegenomen vordering  van f  1,5
miljoen. Een maand later, op 26 juli 1984, werd aan Auditrade surs6ance
van betaling verleend. De faillietverklaring volgde  op 7 augustus   1984.
De curator begon aan een ingewikkelde procedure.46 Hij vorderde vernieti-
ging vanhetdividendbesluitbij derechtbank ineengeding tegen Auditrade,
waarbij Nimox ingevolge art.  2: 12  lid  1  (oud)  BW47 was aangewezen om
in naam van Auditrade op te treden. De rechtbank verklaarde de curator
niet-ontvankelijk in deze vordering op grond van haar oordeel dat hij niet
langer het door art.  2: 11  (oud) BW48 vereiste redelijk belang daarbij  had
aangezien vernietiging van het besluit hem niet in een gunstiger positie zou
brengen dan die waarin hij op grond van de beslissingen van de rechtbank
in een ander geding kwam te verkeren. Het was laatstgenoemd geding dat
uiteindelijk leidde tot de arresten van het Hof en de Hoge Raad. In deze
procedure vorderde de curator o.a. schadevergoeding op grond van het
onrechtmatige karakter van het besluit van de algemene vergadering van
aandeelhouders - in casu: Nimox - betreffende de dividenduitkering.
Ook de verkoop en levering door Nimox aan Heller van de vordering van
Nimox op Auditrade uit hoofde van de geldlening van 21 december 1983
tegende koopprijs vanf 1,5 miljoen gulden waarbij zekerheid werd gesteld
door Nimox jegens Heller voor het verhaalsrisico achtte de curator
onrechtmatig jegens de overige crediteuren van Auditrade.  Door die con-
structie bracht Nimox immers haar eigen vordering op Auditrade onder

46    Zie H.C.F. Schoordijk, De normen van maatschappelijke betamelijkheid in het vennootschaps-
en faillissementsrecht, WPNR 6049 (1992), p. 357 e.v. Zie verder voor een bespreking
van dit arrest: Rank-Berenschot, Advocatenblad 1992, p. 268 t/m 270; M.J. van der Aa,
Bedrijfsjuridische Berichten 1992, p. 65 t/m 68; L. Timmerman, TVVS 1991, p. 323.

47     Art.  2: 12  lid  1  (oud) BW luidde: 'Een vordering tot vernietiging  van een bestuit  van  de
algemene vergadering moet worden ingesteld bij de rechtbank van de woonplaats van de
rechtspersoon. Indien een bestuurder van de rechtspersoon de vordering instelt, wijst de
rechtbank ambtshalve of op verzoek van een belanghebbende iemand aan, die in naam van
de rechtspersoon in het geding optreedt.'

48   Art. 2: 11 (oud) BW luidde in zijn eerste lid: 'Een besluit van de algemene vergadering
. . . .  kan door een rechterlijk vonnis worden vernietigd:
a. wegens strijd met de wettelijke bepalingen die de bevoegdheid van de algemene vergade-

ring en de wijze van totstandkoming van besluiten regelen;
b. wegens strijd  met de statuten:
c. wegens strijd  met de goede trouw'.  In het tweede  lid  van dit artikel wordt vermeld

dat, wil een rechtssubject een beroep doen op deze vernietigingsgrond, dit subject wel
een redelijk belang hierbij moet hebben.
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de paraplu van de aan Heller verstrekte zekerheden. De curator vorderde
ongedaanmaking van het terzake geleden nadeel. De Rechtbank verklaarde
zich akkoord met de stelling van de curator dat het stemgedrag van Nimox
bij het op 21 december 1983 genomen dividendbesluit een onrechtmatige
daad opleverde jegens de overige crediteuren van Auditrade. Het Hof
poogde zo exact mogelijk vast te stellen waar de schade voor andere
crediteuren veroorzaakt door het dividendbesluit uit zou bestaan en kwam
tot de volgende conclusie. De omzetting van de achtergestelde vordering
van Nimox als (100%) aandeelhoudster van Auditrade in een concurrente
vordering uit geldlening had tot gevolg: een verhoging van het totale bedrag
van de concurrente vorderingen op Auditrade en de dienovereenkomstige
vermindering van verhaalsmogelijkheden. Verder oordeelde de rechtbank
dat de verkoop en levering van de vordering van f 1,5 miljoen aan NMB-
Heller waarbij zekerheid gesteld werd door Nimox, onrechtmatig was jegens
de overige crediteuren. Zij was het met de curator eens dat het effect van
deze constructie was dat Nimox door deze constructie haar eigen vordering
op Auditrade onder de paraplu van de aan Heller verstrekte zekerheden
bracht. Het Hof bekrachtigde het vonnis van de rechtbank.

Het is in het kader van de bespreking van het arrest van de Hoge Raad
het meest opportuun om te beginnen met diens oordeel in r.0.3.3.2.  over
subonderdeel b van onderdeel 2. Dat berust op de stelling dat het stemmen
in een algemene vergadering van aandeelhouders moet worden aangemerkt
als een handeling van de vennootschap en derhalve geen onrechtmatige daad
van de aandeelhouders op kan leveren, behoudens bijzondere omstandig-
heden.   De  Hoge Raad oordeelt terecht  dat deze stelling onjuist  is.   Voor
een goed begrip van deze materie dient men m.i. goed het onderscheid
tussen 'stem' en 'besluit' in het oog te houden. Een stem is immers een
rechtshandeling van de aandeelhouder die gericht is tot de vennootschap.

49

Het stemmen in een algemene vergadering van aandeelhouders kan derhalve
niet aangemerkt worden als een handeling van de vennootschap. De Hoge
Raad oordeelt daarom terecht dat Nimox niet op grond van dit argument
aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan afweren. Een ander punt -
dat echter bij de behandeling van dit onderdeel van het cassatiemiddel niet
aan de orde was - is dat als gevolg van stemuitbrenging door de
aandeelhouder een besluit tot stand komt dat als een besluit van de

49  Zie P. van Schilfgaarde, Van de B.V. en de N.V., 1995, nrs. 91 en 92 (p. 249 en 250);
C.W. de Monchy en L. Timmerman, De nieuwe algemene bepalingen van boek 2 BW,
Preadvies Vereeniging Handelsrecht 1991, p. 57. Vergelijk H.C.F. Schoordijk, De
aandeelhouder en zijn stem, Verspreid Werk, m.n. p. 130, 133, 148, 149 en 150 (66k:
Studiekring  Prof.  Mr. J. Offerhaus, reeks Handelsrecht,  no.  7,  1969).
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vennootschap heeft te gelden.50  Dit  punt  zal  op de volgende pagina
behandeld worden.

Onderdeel 1 van het cassatiemiddel neemt tot uitgangspunt dat de actie
van de curator ex art.  1401 (oud) BW niet anders kan worden verstaan dan
als een vordering ingesteld wegens schade toegebraclit aan het vermogen
van bepaalde crediteuren, nl. degene wier vorderingen pas na 20 december
1983 waren ontstaan. De oude crediteuren, die v66r 20 december 1983
een vordering hadden, zouden volgens Nimox zijn voldaan. Verder wordt
in dit onderdeel gesteld dat wanneer de curator voor bepaalde crediteuren
optreedt, hij alleen daartoe bevoegd is als hij daartoe van die crediteuren
een procesvolmacht heeft verkregen of hij anderszins rechtens tot het
instellen van die vordering in staat is gesteld, omdat een dergelijk
vorderingsrecht tot het vermogen van de betrokken crediteuren behoort.
De Hoge Raad laat in het midden of Nimox' stelling dat oude crediteuren
waren voldaan juist is en verwijst naar het Peeters q.q./Gatzen-arrest. Hierin
werd immers aangenomen dat een faillissementscurator ook bevoegd is om
de belangen van schuldeisers in te komen bij benadeling van schuldeisers
door de gefailleerde en dat er in zo'n geval ook plaats kan zijn voor het
geldend maken door de curator van een schadevergoedingsvordering op
grond van art. 1401 (oud) BW tegen een derde die bij de benadeling van
schuldeisers betrokken is. Volgens de Hoge Raad is er geen reden om hierop
een uitzondering te maken voor het geval 'dat de vorderingen die ten tijde
van de benadelingshandeling reeds bestonden v66r het faillissement zijn
voldaan zodat de benadeling in feite alleen de schuldeisers raakt wier
vorderingen pas nd die handeling zijn ontstaan'.

In r.0.3.3.3. wordt subonderdeel c van onderdeel 2 van het cassatiemid-
del besproken. De Hoge Raad overweegt: 'Subonderdeel c klaagt over
onbegrijpelijkheid van het in r.0.4.12 van het tussenarrest gegeven oordeel
dat het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders (en daarom
ook het stemgedrag van Nimox als enige aandeelhouder) onrechtmatig was;
dit oordeel zou niet begrijpelijk zijn nu het hof 'in navolging van de
rechtbank (...) niet heeft onderzocht of het besluit (...) een aan Auditrade
toe te rekenen onrechtmatige daad heeft opgeleverd'. De klacht miskent
de gedachtengang van rechtbank en hof. De rechtbank heeft in r.0.22 van
haar vonnis vooropgesteld dat het besluit niet slechts 'een intern-vennoot-
schappelijke rechtshandeling' is geweest, maar 'tevens een externe
rechtshandeling, bestaande in de toekenning aan Nimox van een vordering
op Auditrade', en dat het 'als externe handeling bezien' een onrechtmatige

50  Zie Van Schilfgaarde, t.a.p., nr. 92, p. 250.
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daad kan opleveren. In het vervolgens door de rechtbank overwogene ligt
beslotendat zij het besluit als'externe rechtshandeling' als een onrechtmati-
ge   daad van Auditrade heeft beschouwd. Hiermee heeft   het   ho f   zich

kennelijk verenigd. Opmerking verdient nog dat ook indien het besluit als
zodanig geen aan Auditrade toe te rekenen onrechtmatige daad zou zijn,
zulks geenszins zou uitsluiten dat het tot stand brengen van het besluit door
de enige aandeelhouder onrechtmatig was tegenover schuldeisers van de
vennootschap.' De strekking van genoemd subonderdeel  c in combinatie
met het reeds genoemde subonderdeel b is duidelijk. In subonderdeel b
stelt Nimox dat het stemmen van de aandeelhouder geheel moet worden
aangemerkt als een handelen van de vennootschap en dus geen onrechtmatige
daad van haar kan opleveren. Terecht oordeelt de Hoge Raad dat deze
stelling onjuist is. In subonderdeel c stelt Nimox: 'Onbegrijpelijk is ook
hoe het hof in navolging van de rechtbank enerzijds niet heeft onderzocht
of het besluit dat van de stem van Nimox het gevolg is geweest een aan
Auditrade toe te rekenen onrechtmatige daad heeft opgeleverd doch
anderzijds heeft geoordeeld dat 'onrechtmatigheid van het besluit van de
algemene vergadering van aandeelhouders onrechtmatigheid van de stem
van Nimox impliceert', zodat 's hofs arrest niet naar de eis van de wet met
redenen is omkleed.' In de reeds geciteerde r.0.3.3.3. wijst de Hoge Raad
erop dat Nimox de gedachtengang van Rechtbank en Hof heeft miskend
omdat die wel degelijk het besluit in zijn kwaliteit van'externe rechtshande-

ling' als een onrechtmatige daad van Auditrade heeft beschouwd. Verder
merkt de Hoge Raad op dat zelfs wanneer het besluit geen aan Auditrade
toe te rekenen onrechtmatige daad zou zijn, dat nog geenszins zou uitsluiten
dat het tot stand brengen van het besluit door de enige aandeelhouder
onrechtmatig was tegenover schuldeisers van de vennootschap. Het is m.i.
belangrijk om hier vast te stellen dat de Rechtbank en het Hof oordeelden
dat het dividendbesluit in zijn kwaliteit van externe rechtshandeling als
onrechtmatige daad van Auditrade kan gelden. Een faillissementspauliana
kan immers slechts ingesteld worden ter zake van rechtshandelingen verricht
door de gefailleerde schuldenaar en wanneer het besluit in het geheel niet
aan Auditrade toegerekend zou kunnen worden, zou een vergelijking met
art. 42 e.v. Fw veel moeilijker zijn dan nu het geval is. Het is op zich
mogelijk om, wanneer de omstandigheden daartoe aanleiding geven, een
besluit van een algemene vergadering van aandeelhouders51 op grond van

51      Een  stem kan niet vernietigd worden.  In het sinds  1  januari 1992 geldende BW wordt dit
in lid  1  van art. 2:13 bepaald. Naar oud BW was heersende leer de opvatting dat een stem
niet vernietigd kon worden (zie Van der Heijden-van der Grinten, Handboek voor de
Naamloze en Besloten Vennootschap, elfde druk, 1989, p. 434 en 435; Asser-Van der Grinten
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art. 42 Fw te vernietigen.52 Alvorens ik aangeef waarom uiteindelijk in
deze casuspositie niet aan alle voorwaarden voor het instellen van de
faillissementspauliana is voldaan, zal ik nog enkele opmerkingen die Maeijer
onder punt 4 van zijn annotatie bij het arrest maakt bespreken. Maeijer
merkt op dat hij het opvallend vindt dat de Hoge Raad ook in verband met
deze casuspositie spreekt van 'benadeling van schuldeisers door de
gefailleerde'. Hij stelt in verband hiermee vast dat in het onderhavige geval,
anders dan in de casuspositie van het Peeters/Gatzen-arrest, de benadeling
van schuldeisers niet uitgaat van de gefailleerde vennootschap maar van
de enige aandeelhouder van die vennootschap. Maeijer stelt in dit verband
verder dat uit een aantal door hem op een eerder punt besproken overwe-
gingen (3.3.2. en 3.3.3.) van de Hoge Raad blijkt dat de enige aandeelhou-
der niet met de vennootschap wordt vereenzelvigd.  Het is inderdaad  zo
dat de Hoge Raad in 3.3.2. stelt dat de stelling onjuist is dat het stemmen
in een algemene vergadering moet worden aangemerkt als een handeling
van de vennootschap. De Hoge Raad werpt echter in r.0. 3.3.3. geen
argumenten op tegen de overwegingen van de Rechtbank en het Hof dat
het besluit in zijn kwaliteit van'externe rechtshandeling' als een onrechtma-
tige daad van Auditrade moet gelden. Men houde hierbij in het oog dat
een stem iets anders is dan een besluit, zoals hierboven reeds in het kort
is besproken. M.i. is er g66n ruime uitleg nodig van de door de Hoge Raad
in dit arrest herhaalde overwegingen uit Peeters q.q./Gatzen-arrest om het
geval dat hier speelde eronder te brengen, zoals Maeijer stelt.53 Deze
overwegingen houden in dat een faillissementscurator ook bevoegd is om
voor de belangen van schuldeisers op te komen bij benadeling van
schuldeisers  door de gefailleerde  (nl.   door het besluit van Auditrade  dat
als onrechtmatige daad kan worden gekwalificeerd) en dat er in zo'n geval
ook plaats kan zijn voor het geldend maken door de curator van een

II,  De rechtspersoon,  1986,  p.  117 en  118;  P.  van Schilfgaarde,  Van de BV en de  NV,
zevende druk,  1988, p. 213). Derhalve kan een stem 66k niet op grond van de Pauliana-
bepalingen vernietigd worden. Wanneer een stem uitgebracht wordt met wetenschap van
benadeling van schuldeisers, dan is dit onrechtmatig te noemen. Een dergelijke stem kan
derhalve ook geen rechtsplicht creeren omeenbesluit dat 66k met wetenschap vanbenadeling
genomen wordt van vernietiging op grond van art. 3:45 BW of art. 42 Fw te sauveren.

52 Zie Rechtbank Amsterdam26 oktober 1923, NJ 1924, 257; Rechtbank Utrecht 11 april 1934,
NJ 1935, 205; Rechtbank Haarlem 1 juli 1941, NJ 1942, 32; J. Winter, t.a.p., p. 236;
M.J.G.C. Raaijmakers, Joint Ventures (dissertatie),  1976,  p.  283;  Van der Heijden-Van
der Grinten, t.a.p., twaalfde druk, 1992, p. 394 en 395; P. van Schilfgaarde, Van de BV
en de NV, 1995, p. 249; Memorie van Toelichting bij het per 1 januari 1992 vernieuwde
art. 2: 15 BW (Parlementaire Geschiedenis rechtspersonen - en vennootschapsrecht, J.M. M.
Maeijer en J.A.W. Schreurs, 1991, p. 68, 69).

53  Vergelijk de conclusie van de A-G voor dit arrest (p. 660, rechterkolom, sub 3).
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schadevergoedingsvordering ex art.  1401  (oud) BW tegen een derde (Nimox)
die bij de benadeling van schuldeisers betrokken is.

In  par.  6.3.2. van hoofdstuk  154 is reeds de vraag besproken of hier
een faillissementspauliana ingesteld zou kunnen worden. Op dat punt werd
reeds aangetekend dat aan alle voorwaarden voor de faillissementspauliana
voldaan was op 66n na. Vanwege het excessieve karakter van de dividenduit-
kering was aan het benadelingsvereiste voldaan en verder was het besluit
tot het doen van deze uitkering op onverplichte wijze genomen. Waarschijn-

lijk zou hier echter niet voldaan zijn aan het vereiste dat zowel Auditrade55

als Nimox56 wetenschap van benadeling moeten hebben. Zoals reeds in

par.  6.3.2. van hoofdstuk  1  aangegeven is, mochten Auditrade en Nimox
aan het einde  van  1983 in redelijkheid nog menen dat Auditrade overlevings-
kansen had.

Tot slot zal besproken worden hoe de curator in dit geval voor de boedel

schadevergoeding verkreeg. De curator stelde niet de faillissementspauliana
in maar vorderde op grond  van art.  2: 11  (oud) BW vernietiging  van het
dividendbesluit. Zoals reeds eerder werd aangegeven, verklaarde de
Rechtbank de curator niet-ontvankelijk in zijn vordering op grond van haar
oordeel  dat  hij niet langer  het  door  art.  2: 11  (oud) BW vereiste belang
daarbij had aangezien vernietiging van het besluit hem niet in een gunstiger
positie zou brengen dan die waarin hij op grond van de beslissingen van
de Rechtbank in de onrechtmatige daadprocedure kwam te verkeren. De
Rechtbank besliste in deze procedure dat de schade hierin bestond dat Nimox
uit hoofde van het onrechtmatig genomen dividendbesluit in het faillissement
van Auditrade een concurrente in plaats van een achtergestelde vordering
had en dat deze schade precies werd goedgemaakt door Nimox met
betrekking tot haar vordering uit het dividendbesluit niet als concurrente
crediteur toe te laten en die vordering niet voor verificatie in het faillisse-
ment van Auditrade in aanmerking te laten komen.

Verder besliste de Rechtbank dat de verkoop en levering door Nimox
aan NMB-Heller van de vordering van Nimox op Auditrade uit hoofde van

de geldlening van 21 december 1983 jegens de overige crediteuren van
Auditrade onrechtmatig was. Volgens de Rechtbank stond  het op grond

54  Zie p. 73.
55    In r.0. 3.3.3. overweegt de Hoge Raad dat het Hof zich kennelijk heeft verenigd met het

oordeel van de Rechtbank dat het dividendbesluit als externe rechtshandeling als een on-

rechtmatige daad van Auditrade beschouwd kan worden. In het kader van art. 42 Fw kan
het besluit van Nimox als enig aandeelhouder van Auditrade aan Auditrade worden toegere-
kend.

56    Zie noot  147 van hoofdstuk 1.
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van art. 54 Fw NMB-Heller niet vrij om in de gegeven omstandigheden
de van Nimox overgenomen vordering op Auditrade te verhalen op de haar
door Auditrade verstrekte zekerheden indien NMB-Heller ten tijde van die
overname wist dat het faillissement van Auditrade te verwachten was en
dus te kwader trouw handelde. (Hierbij moet aangetekend worden dat in
het arrest Doyer en Kalff (HR 30 januari 1953, NJ 1953, 578) de Hoge
Raad oordeelde dateenpandhouder, hypotheekhouderen fiduciair eigenaar
de bevoegdheid misten  om hun zekerheidsrecht  uit te oefenen  m.b. t.   de
vorderingen op de debiteur die zij overnamen op het ogenblik dat zij bekend
waren  met het naderend faillissement  van de debiteur).  In het verlengde
daarvan gold volgens de Rechtbank dat Nimox evenzeer onrechtmatig
handelde jegens de crediteuren van Auditrade door, in de wetenschap dat
het faillissement van haar dochter te verwachten was, haar vordering op
Auditrade te verkopen aan NMB-Heller onder zekerheidstelling jegens
NMB-Heller voor het verhaalsrisico.  Nu het verhaalsrisico van de vordering
van Nimox op Auditrade geheel bij Nimox bleef rusten, had de transactie
in de relatie Nimox-NMB Heller geen re8le (economische) betekenis maar
bereikte enkel het effect dat het zekerhedensurplus van NMB-Heller aan
Nimox ten goede zou komen in plaats van de gezamenlijke schuldeisers
van Auditrade. De schade die laatstgenoemde schuldeisers van de onrechtma-
tig handelen van Nimox hadden geleden bestond hierin dat het zekerheden-
surplus van NMB-Heller niet naar de boedel was gevloeid. De Rechtbank
oordeelde dat de meest passende vorm van vergoeding van deze schade
was betaling door Nimox aan de curator van een bedrag gelijk aan het
bedrag dat NMB-Heller, tot verhaal van de door haar van Nimox gekochte
vordering, ten laste van de zekerheden had gebracht. Zoals reeds eerder
gezegd, kon terzake van de verkoop en levering door Nimox aan NMB-
Heller van de vordering van Nimox op Auditrade uit hoofde van de
geldlening van 21 december 1983 geen faillissementspauliana ingesteld
worden aangezien het geen rechtshandeling van de gefailleerde betrof.  Eens
te meer komt hier de grotere fexibiliteit van de onrechtmatige daadvordering
naar voren. Deze biedt de curator meer mogelijkheden dan de faillisse-
mentspauliana. Een belangrijk punt van overeenkomst is in ieder geval dat
de onrechtmatige daadvordering door de curator ook slechts ingesteld kan
worden wanneer de schuldeisers in het algemeen in hun verhaalsmogelijkhe-
den zijn benadeeld.   Op een later  punt  in dit hoofdstuk zal hierop verder
worden ingegaan.
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Bepaaide aspecten van het tWeede en derde Notarissen-arrest
Aangezien in par. 6.3.2. van hoofdstuk 1 reeds de casuspositie en een aantal
andere aspecten van deze arresten aan de orde is gekomen en ook in de
volgende paragraaf aandacht aan deze uitspraken besteed zal worden, kan
het commentaar in deze sub-paragraaf kort zijn.  In het tweede Notarissen-
arrest (HR 23 december 1994, NJ 1996, 628 ) trok de Hoge Raad de lijn
die was uitgezet in het Peeters q.q./Gatzen- en Nimox/Van den End- arrest
door.  In dit verband is het meest relevant r.0.4.3.2. waarin de Hoge Raad
stelt dat er geen goede grond is de bevoegdheid van een faillissementscurator
om - uit hoofde van zijn taak om de belangen van de gezamenlijke bij
het faillissement betrokken schuldeisers te behartigen - een bij benadeling
van schuldeisers betrokken derde aan te spreken tot schadevergoeding, te

beperken tot het geval dat de derde behoort 'tot de kring van personen die
op basis van de (faillissements)pauliana aansprakelijk zouden zijn geweest
voor  betrokkenheid bij verondersteld paulianeuze handelingen.'57  Ook

hier valt op dat de onrechtmatige daadvordering de curator meer mogelijkhe-
den biedt dan de faillissementspauliana. De Hoge Raad geeft in zijn
formulering aan dat de laedens die ex art. 6:162 BW kan worden aangespro-
ken niet altijd partij bij een benadelende rechtshandeling58 behoeft te zijn.
Met de genoemde r.0.4.3.2. wil de Hoge Raad uiteraard benadrukken dat
hij het toepassingsgebied van de onrechtmatige daadvordering voor de
faillissementscurator niet onnodig wenst te beperken. Uit dezelfde

rechtsoverweging blijkt al dat het begrip 'betrokkenheid' zeer ruim is. De
Hoge Raad overwoog immers: "betrokkenheid' bij benadeling van schuldei-
sers vereist niet dat de derde de benadeling heeft bevorderd ofdaarvan heeft

geprofiteerd; van 'betrokkenheid' kan ook sprake zijn ingeval de derde in
een positie verkeerde dat hij de gestelde benadeling had kunnen voorkomen,
doch in stede daarvan daaraan zijn noodzakelijke medewerking heeft
verleend'.

Ook van belang is dat de Hoge Raad in genoemde rechtsoverweging
stelt dat de curator de taak heeft om de belangen van de gezamenlijke bij
het faillissement betrokken schuldeisers te behartigen. (Ook in het derde

57     Uit deze overweging wordt duidelijk dat de  Hoge Raad de gedachtengang zoals die  bijv.

gevolgd werd door het Hof Den Haag in zijn arrest van  19 mei  1992 (NJ  1993, 436) afwijst.
Het Hof beperkte  in dit arrest de bevoegdheid  van de curator om  ex  art.  6: 162  BW  ten
behoeve van de schuldeisers op te treden tot 'vorderingen uit onrechtmatige daad,die raken
aan de in art. 42-48 Fw geregelde pauliana-vordering, welke ingevolge art. 49 Fw door
de curator moet worden ingesteld'.

58  Uit de formulering in r.o. 4.3.2. blijkt 66k niet dat de Hoge Raad uitsluit dat een derde

die betrokken is bij een benadeling door een feitelijke handeling aangesproken zou kunnen
worden uit onrechtmatige  daad.
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Notarissen-arrest (HR 15 september 1995, NJ 1996, 629) wordt hier van
uitgegaan). In de volgende paragraaf zal o.a. ingegaan worden op het feit
dat de Hoge Raad hier spreekt over 'belangenbehartiging'59 en niet over
'vertegenwoordiging' en dat hij door zijn formulering duidelijk maakt dat
het gaat om situaties waarin de gezamenlijkP schuldeisers benadeeld zijn.

5         Rechtspositie van de curator

Op de achtergrond van de in de vorige paragraaf behandelde arresten van
de Hoge Raad speelt de vraag hoe de positie van de curator moet worden
gekwalificeerd. 61 In dit kader speelt o.a. de vraag of de curator vertegen-
woordiger is van de gefailleerde, van de schuldeisers, of van beiden. In
de Memorie van Toelichting op art. 25 Fw62 wordt het beeld gepresenteerd
van de schuldeisers die als executanten de vertegenwoordigers zijn van de
schuldenaar en die op hun beurt weer door de curator vertegenwoordigd
worden. (Overigens geeft de regering  in haar antwoord  aan de Tweede
Kamer  aan dat zij zelf de term 'vertegenwoordiger' bij nader inzien
misschien niet de meestjuist gekozene acht). Uit de rechtspraak komt geen
uniforme en duidelijke opvatting naar voren.64 In de eerste helft van deze
eeuw volgde de rechter soms de opvatting van de Memorie van Toelich-
ting65 en dan weer werd de curator beschreven als de 'handhaver' van
de rechten der gezamenlijke schuldeisers.66 Soms werd benadrukt dat de
curator slechts aUe bij het beheren en afwikkelen van het faillissement
betrokken belangen 7 mocht behartigen. Verstijlen 8 merkt terecht op

59   In het Peeters q.q./Gatzen- en het Nimox/Van den End q.q.-arrest spreekt de Hoge Raad
over'opkomen voor de belangen van schuldeisers', hetgeen uiteraard op hetzelfde neerkomt
als belangenbehartiging.

60   In het Peeters q.q./ Gatzen- en Nimox/Van den End q.q.- arrest wordt niet expliciet gesproken
over benadeling van de gezamenlijke schuldeisers, maar het is duidelijk dat ook in deze
uitspraken van een dergelijke benadeling wordt uitgegaan.

61   Zie P. van Schilfgaardes annotatie van het arrest, AA 1984, p. 222.
62  Zie Van der Feltz I, editie Kortmann/Faber, p. 371 en 372.
63   Van der Feltz I, editie Kortmann/Faber, p. 374.
64 Zie Polak-Polak, t.a.p., 1972, p. 218.
65    Zie HR 14 november 1913, NJ  1913,  1265; HR 30 maart 1906, W. 8356; Hof Den Haag

4 april 1938, NJ 1938, 774.
66  Zie HR 28 oktober 1926, NJ 1927, 91; HR 5 maart 1920, NJ 1920, 343.
67    Zie HR 21 januari 1910, W. 8970; Hof Amsterdam 3 februari 1926, W. 11487, waartegen

het  beroep in cassatie verworpen  werd  bij  HR 23 december   1926,   NJ   1927,  443.
68 F.M.J. Verstijlen, 'Zwaar weer op de Zeeuwse Stromen'  in de lustrumbundel Het actuele

recht, red. R.D. Vriesendorp e.a., 1993, p. 220.
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dat de rechtspraak zich in de laatste decennia steeds meer heeft onthouden
van algemene beschouwingen over de rechtspositie van de curator. Hij
verklaart dit uit het feit dat de meningen die in de literatuur over dit
onderwerp naar voren worden gebracht zeer divers zijn. Zo beschouwt
Scholtenb' de curator als vertegenwoordiger van de schuldeisers, Schelte-
ma70 ziet hem als vertegenwoordiger van de gefailleerde schuldenaar en
Eggensi' als vertegenwoordiger van de gefailleerde debiteur en schuldei-
sers. In de laatste decennia wordt minder het accent gelegd op een
alomvattende kwalificatie van de rechtspositie van de curator maar per
concrete rechtshandeling bepaald wie de curator daarbij vertegenwoordigt.

72

Wachter  gaat  in  zijn noot onder het Peeters q.q. /Gatzen-arrest ervan  uit
dat de curator nu eens vertegenwoordiger is van gefailleerde en dan weer
van de schuldeisers. De vraag rijst allereerst of hier gesproken kan worden
van  vertegenwoordiging in juridische  zin. Van Schilfgaarde73 stelt  m. i.
terecht dat er slechts sprake is van vertegenwoordiging wanneer de
achterman in strikt juridische zin wordt gebonden door handelingen van
de tussenpersoon, waaronder verstaan dient te worden dat voor de achterman
rechtstreeks rechten ontstaan of tenietgaan alsof hij zelf gehandeld had.74

Veel rechtshandelingen van de curator hebben een vertegenwoordigings-
aspect in die zin dat voor de gefailleerde op een dergelijke wijze rechten
ontstaan of tenietgaan. Dit geldt bijv. bij het innen van vorderingen en
betalen van schulden (door het innen ofbetalen gaat een vordering of schuld
van de gefailleerde teniet).

Men moet verder bij het bepalen van de functie van de curator
onderscheid maken tussen vertegenwoordiging in juridische zin en
belangenbehartiging. 75 Hoewel de curator bij een aantal soorten rechtshan-

delingen de failliet vertegenwoordigt, is hij in de eerste plaats de belangen-
behartiger van de gezamenlijke schuldeisers. In het belang van de
gezamenlijke crediteuren oefent hij in bepaalde gevallen rechten uit waarbij
hij  uitdrukkelijk  niet als vertegenwoordiger  van de failliet optreedt,  bijv.
wanneer hij de faillissementspauliana of een onrechtmatige daadvordering

69   Asser-Scholten - Bregstein, Eerste deel Personenrecht, Vertegenwoordiging en Rechtspersoon,
1954, p. 39.

70   F.G. Scheltema/H.J. Scheltema, Nederlandsch Burgerlijk Bewijsrecht, 1940, p. 293-297.
71  J. Eggens, Vertegenwoordiging, WPNR 2990 (1927), p. 245-247.
72 Dit wordt gesignaleerd door Verstijlen,  t.a.p., Het actuele recht,  p.  220.
73  P. van Schilfgaarde, Toerekening van rechtshandelingen (dissertatie), 1969, p. 36.
74   Zie ook Hof Den Haag, 19 mei 1992 (NJ 1993, 436) dat van dezelfde opvatting als Van

Schilfgaarde uitgaat. Dit arrest zal op een later punt in dit hoofdstuk besproken worden.
75  Zie P. van Schilfgaarde, Ars Aequi 1984, p. 222.
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als in het Peeters/Gatzen arrest (hierna te noemen: Peeters/Gatzen-vorde-
ring76) instelt. Op een eerder punt heb ik immers gesignaleerd dat er slechts
sprake kan zijn van vertegenwoordiging wanneer voor de achterman als
gevolg van het handelen van de tussenpersoon rechtstreeks rechten ontstaan
of tenietgaan alsof hij zelf gehandeld had. Dit laatste is onmogelijk bij het
instellen van een (faillissements) pauliana aangezien het voor een schuldenaar
niet mogelijk is om een door hem verrichte paulianeuze rechtshandeling
te vernietigen.77 Ook bij het instellen van een Peeters/Gatzen-vordering
ex art. 6: 162 BW vertegenwoordigt derhalve de curator niet de gefailleerde
aangezien een dergelijke vordering niet door de gefailleerde ingesteld kan
worden, zoals het Hof en de Hoge Raad in de Peeters/Gatzen-procedure
overwegen.

In het belang van de gezamenlijke crediteuren 8 stelt de curator de
faillissementspauliana ofeen Peeters/Gatzen-vordering in. Van Schilfgaar-
de79 stelt m. i. terecht dat hier geen sprake is van vertegenwoordiging in
juridische zin.80   Men  kan  m. 1. niet stellen  dat  voor de crediteuren  als
gevolg van het handelen van de curator rechtstreeks rechten ontstaan alsof
zij zelf gehandeld hadden. Weliswaar is het voor hen mogelijk om buiten
faillissement een Pauliana of een onrechtmatige daadvordering in te stellen
omdat zij door een verkoop tegen een te lage prijs benadeeld zijn, maar
binnen faillissement ontstaan als gevolg van het handelen van de curator
voor hen niet rechtstreeks rechten alsof zij zelf gehandeld hadden. Buiten
faillissement moet iedere schuldeiser voor zich zelf zijn onrechtmatige
daadvordering tegen de derde instellen of een beroep doen op de Pauliana
ter zake van een rechtshandeling die deze derde met zijn schuldenaar heeft
verricht. Zij handelen hierbij voor zichzelf. Dat er een groot verschil bestaat
tussen de situatie buiten faillissement waarin een individuele schuldeiser
ingevolge art. 3:45 BW ageert endie waarin een curator een faillissements-

76     Hiermee doel ik in het algemeen op een onrechtmatige daadvordering ter zake van benadeling
van de gezamenlijke schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden. Een dergelijke vordering
werd doordecuratorook ingesteld inde Nimox/Van den End q.q.- en de Notarissen-arresten.

77 Zie Ankum, monografie, p. 130.
78    Zie het tweede Notarissen-arrest (HR 23 december 1994, NJ 1996,628), waarin gesproken

wordt over 'het collectieve belang  dat is betrokken bij d e. . . bevoegdheid  van de curator
om op te treden tegen bij benadeling van de gezamenlijke crediteuren betrokken derden'.

79  P. van Schilfgaarde, t.a.p., AA 1984, p. 222 en dissertatie, p. 36.
80      P.C.   Voute   (Over het faillissement en boedelschulden die vooraf (buiten een eventuele

rangregeling om) voldaan moesten worden, NTBR 1994, p. 234) tracht het probleem te
ontwijken door over de curatorte spreken als 'representant - in de zin van belangenbehartiger
- van de gezamenlijke schuldeisers'.  M.i.  is het het meest zuiver om een duidelijke keuze
te maken en eenvoudigweg vast te stellen dat hier geen sprake is van vertegenwoordiging
in juridische zin.
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pauliana instelt zal duidelijk zijn. Stel echter bijv. dat een situatie zich
voordoet waarbij er drie concurrente schuldeisers zijn die geconfronteerd
worden met het feit dat hun gemeenschappelijke schuldenaar een waardevolle
zaak voor een veel te lage prijs verkocht heeft aan een derde die te kwader
trouw is. Zelfs wanneer zij zonder elkaars vordering te betwisten, gezamen-

lijk beslag leggen op het gehele executabele vermogen van hun schuldenaar
na allen een beroep op de Pauliana gedaan te hebben of een onrechtmatige
daadvordering ingesteld te hebben, dan kan men nog niet zeggen dat de
situatie hetzelfde is als bij een faillissement. Het faillissementsbeslag strekt
ertoe dat elke schuldeiser zich overeenkomstig de onderlinge rangorde van
crediteuren op het vermogen van de gefailleerde kan verhalen.81 Om dat
te realiseren verliezende schuldeisers ingevolge art. 33 Fw de mogelijkheid
om hun vorderingen zelf te executeren en wordt een curator aangesteld
die het vermogen van de gefailleerde te gelde maakt om de vorderingen
van de gezamenlijke schuldeisers te voldoen. Wanneer de curator in een
faillissement waarbij de bovengenoemde drie concurrente schuldeisers

betrokken zijn een faillissementspauliana of Peeters/Gatzen-vordering instelt,
doet hij dat in het belang van de drie crediteuren maar hij vertegenwoordigt
hen niet in juridische zin: het is niet zo dat voor hen rechtstreeks rechten
ontstaan alsof zij als drietal zelf gehandeld hadden. De regeling van het
faillissementsbeslag is bijv. anders dan die van conservatoir en executoriaal
beslag buiten faillissement. Zo is bijv. volgens de tweede volzin van art.
42 lid 1 FW in het geval van een buitengerechtelijke verklaring door de
curator art.  3:50 lid 2 BW niet van toepassing.  Zo zijn er nog vele andere
verschillen te noemen. Men kan dan in een dergelijk geval niet zeggen dat
het is of de schuldeisers als drietal gezamenlijk ztlf gehandeld hebben.
Verder is het niet zo dat de gezamenlijke crediteuren een rechtssubject
vormen   dat als zodanig kan worden vertegenwoordigd. 82 In verband
hiermee zij nog vermeld dat Eggens83 een theorie heeft ontwikkeld
betreffende een eenheid vandegefailleerde endegezamenlijke schuldeisers
die een 'wettelijke vereeniging der gezamenlijke gerechtigden tot den
faillieten boedel' vormen. Eggens gaat uit van enerzijds het vermogen van
de gefailleerde en anderzijds de rechten van de schuldeisers als 'beslagheb-
benden.'84 Dit hangt samen met het feit dat Eggens de beslaglegger ziet
als rechtsverkrijgende van de beslagene in zoverre dat hij het recht heeft

81 Zie Polak-Polak, t.a.p, p. 1 en 2.
82  Zie P. van Schilfgaarde, AA 1984, p. 222.
83     J. Eggens, Verzamelde Privaatrechtelijke Opstellen II, Over de vertegenwoordigingspositie

van de faillissementscurator, p. 63 e.v.
84 Zie vorige  noot.

124



De faillissementspauliana en onrechtmatige daadvordering

verkregen om het beslagene te vervreemden ten eigen bate.85 De gefailleer-
de heeft volgens Eggens de 'volle' eigendom van het onder het faillisse-
mentsbeslag vallende vermogen behoudens het vervreemdingsrecht. Dit
laatste is nl. overgegaan op de gezamenlijke schuldeisers. De gefailleerde
en de gezamenlijke schuldeisers vormen een eenheid, die de 'volle'
eigendom van het in het faillissement vallende vermogen heeft. Deze eenheid
kan volgens Eggens 'rechtspersoon' genoemd worden omdat ze een eigen
rechtens erkend doel heeft. In noot 2 op p. 6586 stelt Eggens dat de
benaming 'rechtspersoon' echter niet essentieel is. Volgens Eggens wordt
deze 'wettelijke vereeniging van schuldeischers en failliet gezamenlijk'
vertegenwoordigd door de curator. Schoordijk, die oorspronkelijk87 aan
de juistheid vandeze theorie van Eggens twij felde, verklaart inzijn bijdrage
aan de Geppaartbunde188 dat hij uiteindelijk Eggens' visie onderschrijft.
M.i. schuilt de zwakheid in Eggens' gedachte dat de gefailleerde en
schuldeisers een rechtspersoon vormen in het feit dat deze uitgaat van een
afzonderlijk belang van de rechtspersoon dat samenvalt met het gezamenlijk
belang van de 'deelgenoten' in de rechtspersoon, nl. de gefailleerde en de
schuldeisers. Verstijlensg wijst erop dat het niet zo is dat de gefailleerde
en de schuldeisers, of de schuldeisers onderling, gezamenlijk streven naar
een gemeenschappelijk doel. In plaats daarvan behartigen zij ieder hun eigen
belang. Hun gemeenschappelijk belang komt slechts naar voren in een zo
groot mogelijke opbrengst van de boedel. Voor het overige zijn de
tegenstellingen tussen de belangen van de gefailleerde en zijn gezamenlijke
schuldeisers en binnen die laatste groep tussen  bijv. de concurrente   en
preferente schuldeisers onderling evident. Ik ben het derhalve niet met
Eggens' theorie eens. Zij is hier behandeld in verband met de opmerking
dat het niet zo is dat de gezamenlijke crediteuren een rechtssubject vormen
dat als zodanig kan worden vertegenwoordigd.

In de Memorie van Toelichting bij art. 51 Fwx wordt gesproken over
de  boedel  als 'de vereeniging van schuldeischers',  die  aan de nietigheid
van de paulianeuze handeling slechts een persoonlijk recht tot teruggave
of schadevergoeding ontleent. Voorzover ik heb kunnen nagaan, is dit echter

85   Zie J. Eggens, lets over art. 1917 BW, Verzamelde Privaatrechtelijke Opstellen I, p. 251
e.v.,  m.n.  p.  253  en  254  en  Is de beslaglegger rechtverkrijgende  van de beslagene?,
Verzamelde Privaatrechtelijke Opstellen II,  p.  55 e.v.,  m.n.  p.  59,  60 en 61.

86     Zie J. Eggens, Verzamelde Privaatrechtelijke Opstellen  Il,  p.  65.
87    Schoordijk,  t.a.p.,  Van der Grintenbundel, p. 534-536 (zie ook noot 9).
88 H.C.F. Schoordijk, Geppaartbundel, 1996, Faillissement- curator-boedel(schuldeisers)- fiscus,

p. 173, 178/179.
89 F.M.J. Verstijlen, De faillissementsprocedure van art. 69 Fw, WPNR 6127 (1994), p. 181.
90  Zie van der Feltz I, editie Kortmann/Faber, p. 457.
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de enige plaats in de parlementaire stukken bij de Faillissementswet waarin
de boedel als een vereniging van schuldeisers wordt voorgesteld. In dit
verband zij nog aangetekend dat Loeff in zijn pre-advies voor de Ne-
derlandse Juristenvereniging van 1935 (p. 15 e.v.) verdedigd heeft dat de
failliete boedel als rechtspersoon beschouwd kan worden. Van Oven91

valt hem hierin bij. Ook Schoordijk92 ziet de boedel als rechtspersoon.
Volgens de letterlijke terminologie van de Faillissementswet moet men
echter de boedel niet als rechtssubject zien.93 Naar mijn mening geeft
Ophof in zijn inaugurale redew een scherpe definitie van het begrip
'boedel'. Allereerst komt hij  tot de conclusie  dat het begrip 'vermogen
inhoudt: de goederen van de failliet op 0.00 uur van de dag waarop het
faillissement wordt uitgesproken en alle aanspraken welke voortvloeien
uit de op dat moment bestaande rechtsverhoudingen tussen de failliet en
derden, alsmede al hetgeen de failliet gedurende het faillissement verwerft.
Ophof wijst er verder op dat volgens het systeem van de Faillissementswet
het begrip boedel inhoudt: het vermogen als hiervoor omschreven alsmede

alle verplichtingen van de failliet ten tijde van de aanvang van het faillisse-
ment en de schulden tijdens het faillissement ontstaan welke uit het
vermogen moeten worden voldaan (boedelschulden).

Zoals gezegd, ben ik het met Van Schilfgaarde eens ben dat de curator
bij een aantal rechtshandelingen, zoals  bijv. het innen van vorderingen,
de gefailleerde vertegenwoordigt en dat bij het instellen van de faillisse-
mentspauliana en de Peeters/Gatzen-vordering er geen sprake is van
vertegenwoordiging van de schuldeisers van de curator maar dat men hier
moet spreken van belangenbehartiging. In dit kader zijn ook de Notarissen-
arresten relevant. Uit de formulering in het tweede Notarissen-arrest krijgt
men de indruk dat de Hoge Raad de term 'vertegenwoordiging' doelbewust
vermijdt. Hij spreekt  in  r.0.  4.3.2.  van het laatstgenoemd arrest immers
over 'belangenbehartiging'. Kortmann en Fabere leiden  uit  het  feit  dat
de Hoge Raad in r.0. 4.1. van het tWeede arrest96 en in r.0.4.2. van het
derde arrest spreekt over het optreden van de curatoren namens de
gezamenlijke crediteuren van de THB af dat de Hoge Raad wil zeggen dat

91  Van Oven, Faillissementskosten, NJB 1935, p. 356.
92 Schoordijk, Geppaartbundel, t.a.p., p. 173, 178/179.
93  Vergelijk J. Eggens, t.a.p., Verzamelde Privaatrechtelijke Opstellen II, p. 65 noot 2.
94 Zie Ophof, inaugurale rede,  p.  12 t/m  15 en 30.
95 S.C.J.J. Kortmann en N.E.D. Faber, De curator, een octopus (1996, Serie Onderneming

en Recht, deel 6), De faillissementscurator: vertegenwoordiger of niet, p. 168.
96   In r.0. 4.2. van het tweede arrest wordt ook de term 'namens' gebruikt maar hiermee geeft

de Hoge Raad slechts een stelling van de notaris in diens verweer voor de Rechtbank weer,
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de curatoren hen in juridische zin vertegenwoordigen. M.i. bedoelt de Hoge
Raad ook met deze formulering niet meer te zeggen dan dat hier de belangen
van de gezamenlijke crediteuren behartigd worden. Zoals hiervoor97 reeds
werd aangetekend, kan men immers slechts van vertegenwoordiging spreken
wanneer de achterman in strikt juridische zin wordt gebonden door
handelingen van de tussenpersoon. Men kan bij het instellen van de
faillissementspauliana of Peeters/Gatzenvordering, zoals in deze casuspositie,
derhalve eenvoudigweg niet spreken van vertegenwoordiging in juridische
zin omdat voor de crediteuren als gevolg van het handelen van de curator
geen rechten ontstaan alsof zijzelf gehandeld hadden. In deze context kan
men m. i. derhalve uit het gebruik van de term 'namens' door de Hoge Raad
niet afleiden dat deze van mening was dat de curatoren de gezamenlijke
crediteuren in juridische zin vertegenwoordigden. Overigens benadrukken
de curatoren zelf dat zij namens de gezamenlijke crediteuren handelen,
omdat, wanneer zij onrechtmatig handelen jegens de Tilburgse Hypotheek-
bank in hun eis hadden betrokken, eventuele eigen schuld van de bank niet
buiten beschouwing had kunnen blijven.

In zijn noot onder het Peeters/Gatzen-arrest merkt Wachter op dat het
begrip 'belangenbehartiging' juridische scherpte mist. Inderdaad verklaart
het feit dat de curator de belangen van de schuldeisers behartigt nog niet
waarom hij ook de bevoegdheid heeft om daarmee een vordering tegen
een derde die bij benadeling van schuldeisers betrokken is geldend te maken.
Men zij zich ervan bewust dat het faillissementsbeslag ertoe strekt dat elke
schuldeiser zich overeenkomstig de onderlinge rangorde van crediteuren
op het vermogen van de gefailleerde kan verhalen. Om dat te realiseren
verliezen de schuldeisers de mogelijkheid om z6lf verhaal voor hun
vorderingen te zoeken en wordt een curator aangesteld die in hun belang
hun executierechten realiseert.98 In faillissement blijven de crediteuren
rechthebbenden met betrekking tot hun materiale vorderingen maar hun
executierechten, d.w.z. hun bevoegdheden om deze vorderingen door het
instellen van een rechtsvordering geldend te maken, zijn overgegaan op
de curator.w Met de laatstgenoemde drie volzinnen doelde ik op vorderin-

97  Zie p. 122.
98 Zie Polak-Polak, 1972 (p. 217), die het volgende citaat geeft uit het antwoord op vragen

uit de Tweede Kamer in verband met art. 195 Fw (Van der Feltz II, editie Kortmann/Faber,
p.  263):  ' Door het faillissement verliezen de schuldeischers hun afzonderlijke recht  van
verhaal tegen den schuldenaar: zij zijn verplicht zich te onderwerpen aan de faillissements-
procedure'.

99  Dit idee ontleen ik aan gesprekken die ik met Mr. F.M.J. Verstijlen over dit onderwerp
heb gehad. Het volgt m.i. 66k impliciet uit de in de vorige noot gegeven citaten uit Polak-
Polak en Van der Feltz.
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gen die de crediteuren op het vermogen van de schuldenaar kunnen verhalen.
Het Peeters/Gatzen-arrest strekt ertoe dat de schuldeisers 66k de executie-
rechten op derden verliezen voorzover zij gezamenlijk zijn benadeeld

doordat de genoemde derde handelde in strijd met een norm die hij jegens
alle  schuldeisers  in acht moest nemen. '00 Wanneer deze rechtsregel  in
faillissement niet zou bestaan en genoemde executierechten niet op de
curator zouden overgaan zou de paritas creditorum worden doorbroken
als elke schuldeiser voor zich de onrechtmatig handelende derde zou
aanspreken. Immers, sommige crediteuren zouden in het geheel niet tot
actie overgaan, bijv. omdat zij van de benadeling niet wisten. Van Schilf-
gaarde101 vraagt zich af waaraan de curator het recht ontleent om over
de vordering van individuele crediteuren jegens een derde te beschikken.
Het antwoord is m.i. om te beginnen dat hij over deze vorderingen beschikt
in zoverre dat hij ze kan realiseren. Het recht om verhaal voor deze
vorderingen te zoeken ontleent hij aan de genoemde paritas creditorum.
Het Peeters/Gatzen-arrest strekt ertoe dat de materiele vorderingen ter zake
van de benadeling door de derde van de boedel (waarvan het positieve saldo
onder de gezamenlijke schuldeisers verdeeld moet worden) aan de
individuele schuldeisers toe blijven behoren maar dat de curator deze
vorderingen moet realiseren. Het totaal van deze executierechten strekt zich
niet uit tot een groter bedrag dan het totaal van de achteruitgang van het
vermogen  van de gefailleerde.   Met het instellen  van de Peeters/Gatzen-
vordering poogt de curator de boedel te brengen in de toestand waarin deze
verkeerd zou hebben wanneer de bewuste onrechtmatige daad achterwege
was gebleven. Men houde verder het volgende   goed   in   het   oog.   De

102

Peeters/Gatzen-vordering kan door de curator ingesteld worden in een
situatie waarin de gezamenlijke schuldeisers zijn benadeeld. Dat is echter
niet alleen bij deze vordering het geval en daarom wordt in de volgende
sub-paragraaf de samenhang met andere acties behandeld.

De samenhang tussen de faillissementspauliana en de vorderingen van de
curator op grond van de ant. 6:162 en 2:138/248 BW
Het is voor het volgende gedeelte van dit hoofdstuk van belang om de
samenhang tussen de faillissementspauliana, de Peeters/Gatzen-vordering
ex art. 6: 162 BW en die ingevolge 2:138/248 BW te beschrijven aangezien
men de theorievorming met betrekking    tot deze vorderingen   m.i.    in

100 Zie Verstijlen, t.a.p., Het actuele recht, p. 221 en 222.
101 P. van Schilfgaarde, t.a.p., AA 1984, p. 223.
102 Zie Verstijlen (vindplaats in vorige noot), die verwijst naar Schoordijk  (t.a.p.,  Van der

Grinten bundel, p. 538).
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onderling verband moet zien. Bij al deze vorderingen geldt namelijk dat
de curator ze instelt omdat de gezamenlijke'03 schuldeisers zijn bena-
deeld.104 Dit is echter niet het enige gemeenschappelijke kenmerk van
genoemde vorderingen. Het is namelijk ook zo dat de faillissementspauliana
van art. 42 lid 2 Fw (betreffende meerzijdige rechtshandelingen anders dan
om niet en eenzijdige gerichte rechtshandelingen anders dan om niet)105,
art.  47  Fw  6n  de  art. 2: 138/248 BW leges speciales  zijn  van art.  6: 162
BW .  In paragraaf 6 en 7 van dit hoofdstuk zal aangegeven worden waarom
art. 47 Fw en art. 42 lid 2 Fw (betreffende de zoeven genoemde rechtshan-

delingen) leges speciales  van art.  6: 162  BW  zijn.  Art. 2: 138/248  BW  is
een lex specialis van 6: 162 BW omdat het gaat om een aansprakelijkheid
jegens de boedel en dus tegenover de schuldeisers106 ten bate van wie
het positieve saldo van de boedel verdeeld wordt.

Wanneer gezegd kan worden dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft
vervuld in de zin van art. 2: 138/248 BW, dan is er sprake van onrechtmatig
gedrag tegenover de crediteuren dat aan het bestuur toegerekend kan
worden. De schade bestaat uit het bedrag van de in art. 2: 138/248 genoemde
schulden en deze is veroorzaakt als gevolg van het onbehoorlijk bestuur.
Derhalve  is  aan alle vereisten  in art.  6: 162 BW voldaan.  Art. 2: 138/248
BW moet zodoende m.i. beschouwd worden als een lex specialis van art.
6: 162 BW.107 Zoals in hoofdstuk 1108 reeds naar voren gebracht  werd,

103  Ook in het kader van de vorderingen ex art. 6: 162 en 2: 138/248 BW geldt dat de schuldeisers
in het algemeen in hun verhaalsmogelijkheden benadeeld moeten zijn. Dit houdt in dat
tenminste de concurrente crediteuren dit nadeel geleden moeten hebben.

104 Zie Van Schilfgaarde, t.a.p., AA 1984, p. 222 t/m 224, Maeijer in zijn annotaties bij HR
8 november 1991 (NJ 1992, 174) en HR 7 september 1990 (NJ 1991, 52) en P.C. Voute,
t.a.p.,  NTBR  1994, p. 234. Vergelijk J.C. van Apeldoorn, De curator, een octopus (red.
S.C.J.J. Kortmann e.a.), Serie Onderneming en Recht deel 6, 1996, De curator als
belangenbehartiger van gelaedeerde schuldeisers, p. 22 en 28. Zie voor art. 2: 138/248 BW
specifiek de minister van Justitie in de mondelinge behandeling in de Tweede Kamer (Han-
delingen Tweede Kamer 1984/1985, p. 6337: 'Steeds moet het gaan om handelingen die
uiteindelijk de schuldeisers duperen. Het besef hiervan moet bij het bestuur aanwezig zijn.
De bestuurders zouden dat besef in elk geval moeten hebben gehad.... Onder kennelijk
onbehoorlijk bestuur vallen niet beslissingen die behoren tot het ondernemen. Dit is per
definitie een met risico's gepaard gaande activiteit'. Als voorbeelden van mogelijk kennelijk
onbehoorlijk bestuur worden o.a. genoemd: het nemen van beslissingen met vergaande
financiEle consequenties zonder behoorlijke voorbereiding; het nalaten van onderzoek naar

dekredietwaardigheid vaneenbelangrijkecontractspartner'. (Zie Asser-Maeijer2, III, 1994,
nr. 328, (p. 428)). Zie ook wetsontwerp 16631, Tweede Kamer, nr. 6, p. 21, 30, 34.

105   Naar oud recht: rechtshandelingen anders  dan  om niet oftewel: onder bezwarende titel.
106 Zie Memorie van Antwoord bij de derde anti-misbruikwet (Tweede Kamer, 1983-184, 16631,

nr. 6, p. 20).
107 Zie P. van Schilfgaarde in De Nieuwe Misbruikwetgeving, 1986, p. 33 en Misbruik van
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moet een lex specialis alle elementen omvatten van het abstracte rechtsfeit
van de lex generalis en bovendien een of meer andere. De extra vereisten
die  in  art. 2: 138/248 BW gesteld worden  zijn  o.a.  dat  het  moet  gaan om
een onbehoorlijke taakvervulling van bestuurders en dat de vordering slechts
door de curator in faillissement ingesteld kan worden. Het verdient
opmerking dat de tekst van de artt. 2: 138/248 BW veel specifieker is dan
die van art. 6:162 BW. Op grond van art. 2:138/248 BW kunnen immers
slechts bestuurders van de vennootschap aansprakelijk gesteld worden
wanneer het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en
aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De
vordering  ex  art. 2: 138/248  BW is zodoende  ook meer specifiek  dan  de
Peeters/Gatzen-vordering.

Ondanks het feit dat art. 2: 138/248 BW een lex specialis van art. 6: 162
BW  is,  suggereert de tekst van art. 2: 138/248 BW een sterke verbondenheid
met art. 2:9 BW: in alle drie de artikelen wordt gesproken van een
(on)behoorlijke taakvervulling en beide artikelen noemen dezelfde
disculpatiemogelijkheid.'09De wetgeverheeft verder explicietuitgesproken
dat hij  met art. 2: 138/248 BW aansluiting zocht bij  art.  2:9 BW. im Toch
kan art. 2:138/248 BW niet als lex specialis van art. 2:9 BW beschouwd
worden volgens de in paragraaf 3 van hoofdstuk 1 genoemde definitie van
een dergelijke lex. Volgens deze omschrijving kan immers pas van een
lex specialis gesproken worden wanneer alle concrete rechtsfeiten waarop
de norm kan worden toegepast ook vallen onder de omschrijving van het
abstracte rechtsfeit van de lex generalis. Dit laatste is niet het geval ten
aanzien  van  art. 2: 138/248  BW. Van Schilfgaarde

111

wijst erop dat aan
het oordeel dat er sprake is van onbehoorlilke taakvervulling jegens de
crediteuren niet de vaststelling vooraf hoeft te gaan dat de bestuurder zich
schuldig heeft gemaakt aan onbehoorlijke taakvervulling in de zin van art.

rechtspersonen, 1986, p. 16; J.M.M. Maeijer, o.a. in Asser-Maeijer 2-III, De Naamloze
en de Besloten Vennootschap, nr.  336 (p. 441) en in zijn noot onder HR 7 september 1990,
NJ 1991, 52. Zieook: Rechtbank Breda, I mei 1990, NJ 1990, 740. Anders: S.C.J.J. Kort-
mann en N.E.D. Faber, Bestuurdersaansprakelijkheid, WPNR 6249 (1996), p. 904 : F.J.W.
1.bwensteijn, TVVS 1983, p. 175, noot 11; C.Ae. Uniken Venema, WPNR 5575 (1981),
p. 592 en De NV 59/10 (1981), p. 155: W.C.L. van der Grinten, De NV 1986, p. 21.

108 Zie paragraaf 3 daarvan.
109 Zie M. van der Vlugt, Art.2:138 en 6:162 BW: een samenweefsel van Gordiaanse knopen,

WPNR 6102 (1993), p. 583.
110 Zie wetsontwerp 16631, Tweede Kamer, 1980-1981, nr. 3, p. 3 en 1983-1984, nr. 6, p.

37.

111 P. van Schilfgaarde, De nieuwe misbruikwetgeving, p. 33.
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2: 9  BW.112 Hij geeft het voorbeeld  van een geval  dat een bestuurder  met

instemming van de AVA en RvC roekeloze handelingen verricht die het
faillissement tot gevolg hebben. Van Schilfgaarde stelt - m. i. terecht -
dat die instemming aan een vordering ex art. 2:9 BW in de weg zal staan
maar niet zonder meer aan een vordering ex art. 2: 138/248 BW. Zodoende
vallen niet alle concrete rechtsfeiten waarop de norm van art. 2: 138/248
BW kan worden toegepast onder de omschrijving van het abstracte rechtsfeit
van art. 2:9 BW. Uitgaande van de definitie van lex specialis zoals die

gegeven werd in hoofdstuk 1 kan men derhalve niet zeggen dat art.
2:138/248 BW een lex specialis is van art. 2:9 BW.113 Samenvattend:
art. 42 lid 2 Fw (betreffende o.a. meerzijdige rechtshandelingen anders

dan  om  niet),  art.  47  Fw  6n art. 2: 138/248  BW zijn leges speciales  van
art.   6: 162  BW.   De  op deze artikelen gebaseerde vorderingen worden
ingesteld tegen een derde - in het geval van de artt. 2: 138/248 BW een
bestuurder - die een norm heeft geschonden die hij jegens de gezamenlijke
schuldeisers in acht moest nemen. Het gevolg van deze normschending
is dat de gezamenlijke schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden benadeeld

zijn. Het opheffen van de benadeling in verhaalsmogelijkheden van de
gezamenlijke schuldeisers (en dus 66k het instellen van elk van de drie
genoemde vorderingen) is een van de kerntakent 14 van de curator. Het

112 Zo ook: de MvA bij wetsontwerp 16631, Tweede Kamer 1983-1984, nr. 6, p. 34.
113 F.J.W. Lbwensteijn (TVVS 1983, p. 175, noot 11), C.Ae. Uniken Venema (WPNR 5575

(1981), p. 592 en De NV 59/10 (1981), p.  155 en W.C.L. van der Grinten (De N.V.  1986,
p. 21) gebruiken niet letterlijk de term 'lex specialis', maar zien art. 2: 138/248 BW wel
als een bijzondere vorm van art. 2:9 BW. Kortmann en Faber (WPNR 6249 (1996) , p.
901 ) stellen dat de vordering ex art. 2: 138/248 BW , evenals de vordering ex art. 2: 9
BW, aan de failliete vennootschap toekomt en dat de curator als beheerder van de failliete
boedel exclusief tot het instellen van de vordering bevoegd is. Zij voeren aan dat de ver-

plichting tot vervulling van een behoorlijke bestuurstaak een plicht is jegens de vennootschap
en niet jegens de schuldeisers van de vennootschap. Jegens de laatsten dient een bestuurder
zich van onrechtmatig gedrag te onthouden. De aansprakelijkheid van de bestuurders ex
art.  138/248 BW is volgens Kortmann en Faber een interne aansprakelijkheid. Terecht brengen
P.M.M.  van der Grinten en M.J. Kroeze  in hun verslag van het congres 'Rechtspleging
en ondernemingsrecht'  (TVVS  1997, p. 10) hiertegen in dat het in de artt. 138/248 BW niet

alleen gaat om kennelijk onbehoorlijk bestuur maar dat het onrechtmatige juist schuilt in
dit soortbestuur als belangrijke oorzaak vanhet faillissement. Verder stellen zij - m.i. terecht-
dat tegen interne aansprakelijkheid ook pleit dat de vordering ex art. 138/248 beperkt is
tot het tekort van de boedel en dat die beperking geen zin zou hebben als de aansprakelijkheid
een interne was.

114 Deze gedachte ontleen ik aan R.J. van Galen (Drie typen schulden bij faillissement, WPNR
6226 (1996), p.416 ), die o.a. het inroepen van de faillissementspauliana als een 'typische
taak' van de curator ziet. Ik neem aan dat hij 'typische taak' als synoniem voor 'kerntaak'
ziet.
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wezen van het faillissement is immers dat het een gerechtelijk beslag op
en - in de regel- executie van het gehele vermogen van de schuldenaar
ten bate van zijn gezamenlijke crediteuren is.

Hiermee hangt het volgende samen. De Hoge Raad oordeelde in zijn
arrest van 7 september 1990 (NJ 1991,52) dat de art. 2:138/248-vordering
niet door de curator kon worden overgedragen. Dit oordeel was o.a.
gebaseerd op de overweging dat de curator zijn bevoegdheid uitoefent ten
bate van de gezamenlijke schuldeisers. De Hoge Raad volgde hiermee zijn

116A-Gi 15   die de onderdelen   uit de wetsgeschiedenis citeert waarin
uitgesproken wordt dat de curator voor de boedel optreedt en zelf moet
beoordelen of hij een actie wil instellen of niet. Maeijer wijst er in zijn
noot bij dit arrest op dat de bevoegdheid om de faillissementspauliana in
te  stellen  ook  niet kan worden gecedeerd. Ook hierbij geldt uiteraard  de
overweging dat het gaat om een vordering die in wordt gesteld ten bate
van de gezamenlijke schuldeisers en dat het in strijd met de paritas
creditorum zou zijn wanneer een individuele schuldeiser gebruik zou kunnen
maken van deze vordering. Hetzelfde geldt uiteraard voor de Peeters/Gatzen-
vordering. In verband  met deze vordering is reeds opgemerkt dat het logisch
is dat de schuldeisers hun executierechten op derden verliezen voorzover
zij gezamenlijk zijn benadeeld doordat de genoemde derde handelde in strijd
met een norm die hij jegens alle schuldeisers in acht moest nemen. Wanneer
genoemde executierecliten niet op de curator zouden overgaan, dan zou
de paritas creditorum worden doorbroken als elke schuldeiser voor zich
de onrechtmatig handelende derde zou aanspreken. Evenzeer in strijd met
de paritas creditorum zou het zijn wanneer de bevoegdheid om de
Peeters/Gatzen-vordering in te stellen aan een individuele schuldeiser
gecedeerd zou kunnen worden.

In het arrest Van Essen q.q./Aalbrecht en Looman (HR 30 mei  1997, RvdW
1997, 132) heeft de Hoge Raad gewezen op het verband tussen de
faillissementspauliana    en de vordering uit onrechtmatige    daad    c. q.
onbehoorlijke taakvervulling  in de zin van art. 2: 138/248  BW.  Op 22 mei
1991 verklaarde de Rechtbank Utrecht HCT Engineering B.V. (hierna:
HCT) failliet. Op dat moment fungeerden Aalbrecht en Looman als
bestuurders  van HCT. Verder was Aalbrecht tevens enig aandeelhouder
van HCT. HCT was ontstaan na verzelfstandiging en was afkomstig uit
een groep van vennootschappen (de zgn. 'Aalbrecht groep') waarin

115 Zie de conclusie van de A-G voor dit arrest, nr. 3.3.1, p. 210 in de NJ.
116 16631, 1983-1984, nr. 8, p. 9 en nr. 9, p. 18.
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Aalbrecht zeggenschap   had. Uit onderzoek   van de curatrix bleek   dat
Aalbrecht en Looman rond 16 april 1991  HCT f 32.000,- hadden laten
betalen aan Mancompass  B.V.  en  op 18 april  1991  voor een bedrag  van
f 55.000,-de resterende activa aan een andere B. V.  van de Aalbrecht groep
hadden laten overdragen. De curatrix sprak Aalbrecht en Looman in rechte
aan tot betaling van het boedeltekort, haar vordering baserend op art. 2:248
BW, subsidiair op paulianeus, dan wel onrechtmatig handelen. De Rechtbank
oordeelde dat niet vast was komen te staan dat Aalbrecht en Looman HCT
hadden leeggehaald, aangezien de Aalbrecht groep - uit hoofde van
financieringen en managementvergoedingen - een vordering vanf 156.637,-
op HCT had. De curatrix ging in hoger beroep bij het Hof Den Haag.  E6n
van de grieven richtte zich tegen het oordeel van de Rechtbank dat niet
was komen vast te staan dat Aalbrecht en Looman het bedrijf ten nadele
van de schuldeisers hadden leeggehaald.   Het  Hof oordeelde  dat de grief
faalde omdat de Rechtbank dit oordeel gebaseerd had op het bestaan van
een opeisbare vordering van de Aalbrecht groep op HCT. In hoger beroep
had volgens het Hof de curatrix de opeisbaarheid van die vordering niet
langer betwist. Tegen het arrest van het Hof werd cassatieberoep aangete-
kend. Het cassatiemiddel keerde zich o.a. tegen de vaststelling van het Hof
dat curatrix de opeisbaarheid van de genoemde tegenvordering niet langer

had ontkend. De Hoge Raad oordeelde dat deze vaststelling onbegrijpelijk
was omdat de curator bij memorie van grieven had gesteld dat 'die schuld,
blijkens de jaarrekening, niet opeisbaar is'. Voorts overwoog de Hoge Raad:
'Anders dan het Hof klaarblijkelijk heeft geoordeeld, staat opeisbaarheid
van de schuld van HCT aan de Aalbrecht groep niet eraan in de weg dat
een betaling door HCT en een onverplichte overdracht van haar activa aan
tot de Aalbrecht groep behorende vennootschappen, mede gelet op de artt.
42,43 en 47 F. en 343 Sr., als een onrechtmatige daad van haar bestuurders
Aalbrecht en Looman en/of een onbehoorlijke vervulling van hun taak in
de zin  van art.  2:248 BW kunnen worden aangemerkt'.

De gedachtengang van het Hof is inderdaad onzuiver. 06k wanneer
men aanneemt dat de genoemde schuld opeisbaar is, dan kan dit nog geen
rechtsplicht vormen voor overdracht van de activa en dus niet een
faillissementspauliana afweren. Een dergelijke overdracht valt onder art.
42 Fw en, vanwege de positie van Aalbrecht in zowel HCT als in de
Aalbrecht groep, onder art. 43 lid 1 sub 5 Fw. Verder had het Hof, toen
het aannam dat de genoemde schuld van HCT aan de Aalbrecht groep
opeisbaar was, na moeten gaan of de betaling van HCT aan Mancompass
B.V. onder art. 47 Fw viel. Met name had het dienen te onderzoeken of
er sprake was geweest van overleg in de zin van art. 47 Fw tussen HCT
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en  die B.V. Gezien  het  feit dat Aalbrecht niet alleen bestuurder  was  van
HCT maar ook zeggenschap had in de andere B. V.,  was er een grote kans
dat dit overleg aantoonbaar was.117  De  Hoge Raad overweegt  in dit arrest
niet  letterlijk  dat de  artt.  42  en 47 Fw leges speciales  van  art.  6: 162  BW
zijn. Men kan echter, op zijn minst, wel stellen dat de Hoge Raad
uitdrukkelijk oordeelt dat in dit geval bij de hi6r genoemde rechtshandelin-
gen sprake is van een onrechtmatige daad wanneer voldaan is aan de
vereisten van art. 42 en 47 Fw. Verder geeft de Hoge Raad ook duidelijk
de verwantschap aan tussen de Pauliana-bepalingen en de artt. 2: 138/248,
en  6: 162  BW.

Kan een individuele schuldeiser tijdens het faillissement van zijn debiteur
tegen een derde een vordering ex art. 6:162 BW instellen omdat het aan
diens onrechtmatig  handelen te wijten is dat zijn vordering ontstaat,  tenvijl
hij geen verhaal vindt bij de debiteur ?
Kan een curator als gevolmachtigde in het belang van tin of meer
individuele schuldeisers optreden ?
In deze sub-paragraaf zal o.a. de vraag behandeld worden of een individuele
crediteur tijdens het faillissement van zijn debiteur tegen een derde een
vordering  ex  art.  6: 162  BW  in kan stellen. Zoals reeds gezegd, kunnen
in faillissement de gezamenlijke schuldeisers slechts benadeeld zijn in hun
verhaalsmogelijkheden. Denkbaar is echter de situatie waarin de gezamenlij-
ke schuldeisers niet benadeeld zijn in hun verhaalsmogelijkheden maar
waarin w61 een individuele crediteur een derde kan aanspreken omdat het
geheel of gedeeltelijk aan diens onrechtmatig handelen te wijten is dat zijn
vordering ontstaat en hij dus een 'nieuwe schuldeiser' werd, terwijl hij geen
verhaal vindt bij de debiteur. De voornaamste voorbeelden hiervan zijn de
twee subcategorieen die op p. 46 genoemd worden, nl: 1: degene waarin
een schijn van kredietwaardigheid is gewekt en 2: degene waarin de
bestuurder van een vennootschap namens deze verplichtingen aangaat, terwijl
hij weet of moet voorzien dat deze niet aan haar verplichtingen zal kunnen
voldoen.118 Ik zal van beide subcategorieen nu een voorbeeld geven.  Een
voorbeeld van de eerste subcategorie is te vinden in de casuspositie van
het Albada Jelgersma II-arrest. Inza achtte Albada Jelgersma aansprakelijk
ingevolge art. 1401 (oud) BW o.a. omdat zij op een gegeven moment had

117 Zie Rechtbank Zwolle, 28 december 1994 (n.g.) en Hof Arnhem 9 januari 1996 (JOR 1996,
nr. 26). Deze uitspraken worden besproken op p. 166.

118 Zie voor dit voorbeeld Maeijer o.a. in Aansprakelijkheid en draagplicht van bestuurders,
commissarissen en accountants; verzekeringsaspecten,   1 9 9 1,p.1 3.
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kunnen voorzien dat nieuwe crediteuren benadeeld zouden worden bij gebrek
aan verhaal omdat de dochter doorging met het afsluiten van nieuwe
contracten. Zij stelde hierbij dat AJ aansprakelijk was omdat AJ tegenover
haar een schijn van kredietwaardigheid had gewekt.

Vervolgens zal ik een voorbeeld geven van de tweede subcategorie en
aan de hand van een rekenvoorbeeld aangeven waarom de gezamenlijke
schuldeisers in zo'n situatiel 19 met benadeeld zijn in hun verhaalsmogelijk-
heden, terwijl de gelaedeerde benadeeld is omdat als gevolg van het
onrechtmatig handelen van de derde zijn vordering ontstaan is, terwijl hij
geen verhaal vindt bij de debiteur. Stel dat A, B en C een vordering van
f 100.000 _ op B.V. E hebben. B.V. E heeft f 120.000,- aan activa.

Wanneer B.V. E op dat moment failliet zou gaan, zouden A, B en C ieder
recht op f 40.000,- hebben (wanneer we abstraheren van boedel- en
executiekosten). Stel echter dat v66r het faillissement een bestuurder van
B.V. E namens E met D een overeenkomst gesloten heeft terwijl hij weet
dat E deze verplichting niet zal kunnen nakomen. Stel dat D goederen ter
waarde van f 100.000,- aan E geleverd heeft terwijl E hem op grond van
deze overeenkomst f 100.000,- schuldig is. De waarde van E's activa
bedraagt dan f 220.000,-. Wanneer E failliet gaat en D geen recht van
reclame uit kan oefenen, dan hebben A, B, C en D ieder recht opf 55.000,-
(wanneer we abstraheren van boedel- en executiekosten). A, B en C zijn
uiteraard niet benadeeld in hun verhaalsmogelijkheden als gevolg van het
feit  dat de overeenkomst is gesloten: zij hebben nu immers fi. 15.000,-
m66r aan verhaalsmogelijkheden. D is benadeeld omdat als gevolg van liet
onrechtmatig handelen van de bestuurder zijn vordering is ontstaan, terwijl
B.V.    E   hem   niet op reguliere wijze zal betalen   en  hij niet voldoende
mogelijkheden heeft tot executie van E's vermogensbestanddelen. Uiteraard

is echter ook hij zelf niet benadeeld in zijn verhaalsmogelijkheden omdat
het niet zo is dat als gevolg van de transactie zijn verhaalsmogelijkheid
minder is dan hij geweest zou zijn wanneer de handeling achterwege was
gebleven. Zonder de transactie zou hij immers geen schuldeiser van E
geweestzijnendus ook geen verhaalsmogelijkheid hebben gehad. Wanneer
dit niet zijn eerste transactie met E geweest zou zijn, zou hij ook niet
benadeeld zijn in zijn verhaalsmogelijkheden. Stel bijv. dat hij v66r de
transactie reeds een vordering vanf 100.000,- op E had. Hij zou dan samen

met A, B en C, die 66k een vordering op E hebben voorf 30.000,- verhaal

119 Dit voorbeeld geldt ook voor de eerste subcategorie, dus een situatie waarin het niet gaat
om een bestuurder die op een roekeloze wijze verplichtingen aangaat, maar een waarin hij
of een andere derde een schijn van kredietwaardigheid wekt.
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krijgen op E's activa ter waarde vanf 120.000,-. Stel dat hij ook in deze
situatie met de bestuurder, die namens E handelt, een overeenkomst heeft
gesloten op basis waarvan hij een extra vordering van f 100.000,- op E
heeft terwijl hij tevens voorf 100.000,- aan activa geleverd heeft. Wanneer
E failliet gaat en D geen recht van reclame uit kan oefenen, kan hij
f 88.000,- van E vorderen terwijl A, B en C ieder f 44.000,- kunnen
opeisen. Ook hier zijn A,B en C niet benadeeld in hun verhaalsmogelijkhe-
den. Ook in deze situatie is D uiteraard niet benadeeld in zijn verhaalsmoge-
lijkheden omdat het niet zo is dat door de laatste transactie zijn bevredi-
gingsmogelijkheid tot verhaal minder is dan deze geweest zou zijn wanneer
de handeling achterwege was gebleven. W61 is hij benadeeld door het
onrechtmatig handelen van de bestuurder, aangezien de vordering waarvoor
hij verhaal zocht is toegenomen.

D kan hier geheel onafhankelijk van de curator een onrechtmatige
daadvordering tegen de bestuurder instellen. Bij de bespreking van het
Peeters/Gatzen-arrest werd opgemerkt dat wanneer de gezamenlijke
schuldeisers benadeeld zijn in hun verhaalsmogelijkheden de paritas
creditorum doorbroken zou worden wanneer ieder van hen individueel
gerechtigd zou zijn om de onrechtmatig handelende derde aan te spreken.
Omdat echter in de hierboven gegeven cijfervoorbeelden de gezamenlijke
schuldeisers niet benadeeld waren in hun verhaalsmogelijkheden, is er geen
sprake van een paritas creditorum die door de curator gehandhaafd moet
worden. De individuele benadeelde 'nieuwe' schuldeiser zal hier derhalve
onafhankelijk van de curator een onrechtmatige daadvordering moeten
instellen. tenzij hij de curator een volmacht of last geeft om geheel buiten
de boedel om een dergelijke vordering namens hem in te stellen. 120

Hetzelfde geldt in een situatie waarin een schijn van kredietwaardigheid
is gewekt. Ook in de casuspositie van het Albada Jelgersma II-arrest 121

120 Zie Rechtbank Amsterdam 6 december  1995  (JOR  1996  nr.   10)  en in hoger beroep  Hof
Amsterdam 25 juli 1996 (JOR 1996, 123). Het betrof hier o.a. een vordering ex art. 6:
162 BW die de bank en een door de bank aangewezen bestuurder jegens de schuldeisers
van na 1 oktober 1992 zou hebben gepleegd. Zowel de Rechtbank als het Hof verklaarden
de curator niet ontvankelijk in genoemde vordering. Het Hof motiveerde dit als volgt: 'De
curator  in een faillissement is belast met het beheer en de vereffening  van de boedel.  Dit
betekent dat hij... namens de gezamenlijke schuldeisers in rechte kan optreden. De curator
heeft bij uitstek de taak ervoor te zorgen dat de gelijkheid tussen de schuldeisers wordt
gewaarborgd. Optreden voor bepaalde schuldeisers uit hoofde van onrechtmatig handelen
past niet bij die taak. De curator behoeft hiertoe hun bijzondere machtiging, die in het gegeven
geval ontbreekt'.

121   Ook in de casuspositie van het Hurks/Sobi-arrest (HR 13 januari 1995, NJ 1995, 482) betrof
het een aantal crediteuren, vertegenwoordigd door SOBI, die onathankelijk van de curator
de moeder aansprakelijk stelden op grond van art.  6: 162 BW vanwege het wekken van een
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ageerde Inza geheel onathankelijk van de curator en dus buiten het
faillissement van WK om. Immers, wanneer het wekken van een schijn
van kredietwaardigheid wordt geconstateerd, stelt men slechts vast dat een
vordering van eenrechtssubject als individuele crediteur is ontstaan, terwijl
hij geen verhaal vindt.

In de literatuur122 en lagere rechtspraak123 wordt op de mogelijkheid
gewezen dat de curator bij wijze van uitzondering in de hier besproken
gevallen (dus: degene waarin een schijn van kredietwaardigheid wordt
gewekt of een bestuurder op roekeloze wijze verplichtingen aangaat) ten
bate van 66n of meerdere individuele benadeelde crediteuren een124

schadevergoedingsvordering  ex  art.  6: 162  BW kan instellen wanneer  hij
daartoe een volmacht  of  last  van deze schuldeisers gekregen heeft.   De
curator dient dan de inning van deze vorderingen volledig apart van de
boedel te laten geschieden. De hierbij betrokken schuldeisers zouden hem
dan ieder voor zich een honorarium moeten betalen dat tevens volledig
onafhankelijk is van zijn salaris als curator. De curator treedt wat dit betreft
voor hen dus  niet in kwaliteit op  maar als juridisch raadsman/vrouw.  Aan
de andere kant zouden de bewuste crediteuren dan bij het realiseren van
deze vorderingen niet betrokken behoeven te wordenin de omslag van de
algemene faillissementskosten. Van Apeldoorn125 wil binnen de boedel
een apart fonds in het leven roepen, waarop de benadeelde schuldeisers
een 'buitenwettelijk recht van voorrang hebben terwijl zij zouden,126

meedelen in de omslag van de algemene faillissementskosten. M.i. is er
echter geen reden om ook maar iets van de opbrengst van deze onrechtmati-
ge daadvorderingen aan de boedel te doen toekomen127 omdat, zoals
hierboven aan de hand van de gegeven cijfervoorbeelden is geillustreerd,

schijn van kredietwaardigheid. Zie p. 61-63.
122 Zie o.a. van Apeldoorn (t.a.p., p. 24 en 25).
123 Rechtbank Amsterdam 6 december 1995 (JOR 1996, nr. 10) en Hof Amsterdam 25 juli

1996 (JOR 1996, nr. 123).
124 Van Apeldoorn  (t.a.p.,  p. 24) stelt  dat de curator geen bevoegdheid heeft om krachtens

volmacht op te treden ten bate van 66n individuele schuldeiser die op een dergelijke wijze
benadeeld  is.  Hij zet echter niet uiteen  wat dan volgens  hem het principiele  verschil  zou
zijn met de situatie waarin meerdere individuele crediteuren op een dergelijke manier bena-

deeld zijn.
125 Van Apeldoorn, t.a.p., p. 25.
126 Van Apeldoorn gebruikt de eufemistische term 'buitenwettelijk' terwijl deze voorrang

rechtstreeks in strijd met de wet zou zijn: zie art. 3:278 lid 1 BW.
127 Vergelijk het reeds in noot 120 genoemde arrest van Hof Amsterdam 25 juli 1996 (JOR

1996, nr.  123):  ' Voor het ten goede laten komen van de opbrengst van bedoelde vorderingen
aan de boedel ter verdeling onder de gezamenlijke crediteuren, bestaat geen grond'.
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de gezamenlijke schuldeisers als gevolg van het feit dat de gewraakte
overeenkomsten met de 'nieuwe' schuldeisers zijn gesloten, niet zijn
benadeeld in hun verhaalsmogelijkheden.

Het dient benadrukt te worden dat het een uitzondering is wanneer een
curator een dergelijke volmacht van een individuele schuldeiser krijgt. De
hoofdregel is dat deze onafhankelijk van de curator een vordering ex art.
6:162 BW instelt.

Kan een individuele schuldeiserdie benadeeld is in zijnverhaaismogelijkhe-
den een vordering ex art. 6:162 BW instellen naast een Peeters/Gatzen-
vordering,  een faillisseme,itspauliana of een vordering ex art.  2:138/248
BW van de curator? Kan een dergelijke schuldeiser middels een beroep
op art. 69 Fw de curator dwingen tot het instellen van genoemde vorderin-
gen?
Stel dat een individuele schuldeiser in faillissement benadeeld is in zijn
verhaalsmogelijkheden. Reeds eerder werd gesignaleerd dat een dergelijke
benadeling zich voor kan doen in de vorm van vermindering van het eigen
vermogen in bedrijfseconomische zin of doorbreking van de onderlinge
rangorde van crediteuren. Wanneer een dergelijke benadeling zich voordoet,
zullen gewoonlijk de gezamenlijket28 schuldeisers ook in hun verhaalsmo-
gelijkheden zijn benadeeld. Immers, ten aanzien van de andere schuldeisers
wordt het eigen vermogen in bedrijfseconomische zin 66k verminderd of
de onderlinge rangorde verstoord.

Wanneer een individuele schuldeiser een dergelijke onrechtmatige
daadvordering in wil stellen zal hij minstens eerst bij de curator moeten
informeren of die zelf geen actie onderneemt. Op een eerder punt in dit

128  Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel. Wanneer de fiscus  in de uitoefening  van zijn
bodemrecht benadeeld is, is er geen benadeling in verhaalsmogelijkheden van de gezamenlijke
schuldeisers omdat de Ontvanger de enige crediteur is die dit beslag kan leggen (zie HR
12 mei  1989, NJ  1990, 130 (Sigmacon I). Verder is het mogelijk dat er preferente crediteuren
zijn die, doordat zij met behulp van bijv. hun zekerheidsrecht hun gehele vordering voldaan
krijgen, niet in hun verhaalsmogelijkheden benadeeld zijn. Ook boedelschuldeisers behoeven
niet in hun verhaalsmogelijkheden benadeeld te zijn. Zoals reeds op p. 95 werd opgemerkt,
moet men 'benadeling van de .gezamenlijke schuldeisers' lezen als 'benadeling van de
schuldeisers in het algemeen'. Zoals gezegd, zijn de schuldeisers in het algemeen benadeeld
wanneer tenminste de concurrente crediteuren in hun verhaalsmogelijkheden benadeeld zijn.In
de casusposities met een boedelschuldeiser of preferente crediteur als hierboven genoemd
stelt de curator de faillissementspauliana in ten bate van alle andere schuldeisers dan de
preferente crediteur of de boedelschuldeiser die tdch al verhaal krijgt en uiteraard niet ten
bate van degene die de paulianeuze rechtshandeling met de debiteur heeft verricht en dus
niet is benadeeld. De Peeters/Gatzen-vordering en degene ingevolge de artt. 138/248 BW
worden uiteraard dok niet ingesteld ten bate van een preferente crediteur als hier genoemd.
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hoofdstuk werd immers gesignaleerd dat het Peeters/Gatzen-arrest ertoe
strekt dat de schuldeisers hun executierechten op derden verliezen voorzover
zij gezamenlijk in hun verhaalsmogelijkheden zijn benadeeld. De materiele
vorderingen ter zake van de benadeling door de derde van de boedel blijven
aan de individuele schuldeisers toebehoren, maar de curator moet deze
vorderingen realiseren. Dit heeft tot gevolg dat de individuele crediteur
die benadeeld is in zijn verhaalsmogelijkheden geen executierecht mag
uitoefenen zonder na te gaan of de curator van plan is om dat voor de
gezamenlijke schuldeisers te doen. Wanneer bijv. de bestuurder van een
vennootschap een onroerende zaak voor een veel te lage prijs verkoopt of
aan een bank onevenredig grote zekerheden verleent ter verkrijging van
krediet, dan zijn er in voorkomende gevallen meerdere mogelijkheden. Ter
zake van de verkoop of zekerheidverschaffing kan een Pauliana worden
ingesteld en tegen de koper of bank een onrechtmatige daadvordering of
tegen de bestuurder die deze overeenkomsten sloot, een vordering ingevolge
art. 2:138 of 248 BW129, gesteld dat aan de voorwaarden hiervoor is
voldaan. Wanneer de curator verklaart dat hij 66n van deze vorderingen
in wil stellen, is de individuele schuldeiser niet bevoegd om zelf een
vordering ex art. 6:162 BW in te stellen omdat hij benadeeld is in zijn
verhaalsmogelijkheden. 130 Wanneer de curator verklaart dat hij niet van
plan is om een van deze vorderingen in te stellen,  mag de schuldeiser m. i.
pas zelfeenonrechtmatige daadvordering instellen nadathij eerst ingevolge
art. 69 Fw getracht heeft bij verzoekschrift van de rechter-commissaris
een bevel uit te lokken dat de curator een van de genoemde vorderingen
instelt. Wanneer de rechter-commissaris dit weigert, moethij m. i. op grond
van art. 67 Fw tegen deze beslissing hoger beroep instellen bij de rechtbank.
Wanneer ook deze oordeelt dat de curator niet verplicht is om deze
vorderingen in te stellen, mogen 66n of meer individuele schuldeisers een
onrechtmatige daadvordering instellen. Een eenvoudige verklaring van de
curator dat hij niet van plan is om de genoemde vordering in te stellen is
m. i. niet voldoende grond om de individuele schuldeiser het recht te geven

129  Zie voor de vordering ex art. 2:138/248 BW dit voorbeeld in de MvA bij de derde anti-
misbruikwet, Tweede Kamer, 1983-1984, 16631, nr. 6, p. 4.

130 Zie J.C. van Apeldoorn, t.a.p., p. 19. Van Schilfgaarde, t.a.p., AA 1984, p. 222, stelt
dat een goede procesorde zich ertegen kan verzetten dat een crediteur een procedure aanspant
wanneer de curator een vordering namens de boedel instelt. Van Schil fgaarde doelt hiermee
op de situatie dat de gezamenlijke schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden zijn benadeeld.
Het   is   m. i. echter   veel   meer   dan een goede procesorde   die zich hiertegen verzet:   om
principiele redenen moet men aannemen dat dit onmogelijk is aangezien de curator de paritas
creditorum waarborgt door de executierechten van de gezamenlijke schuldeisers uit te oefenen.
Zie ook Wachter  in  punt  3  van  zijn noot onder het Peeters/Gatzen-arrest.
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om een onrechtmatige daadvordering  in te stellen. 131 Het is namelijk m.i.
het meest geeigend wanneer de curator een vordering instelt als de
gezamenlijke crediteuren benadeeld zijn en de individuele crediteur moet
doen wat hij kan om de curator hiertoe te brengen. Zelfs indien de rechtbank
bij een verzoek op grond van art. 67 Fw beslist heeft dat de faillissements-
curator een dergelijke vordering niet in hoeft te stellen en de situatie ontstaat
waarin de individuele crediteur het recht krijgt om zelf te ageren ex art.
6: 162  BW, dan dient de curator  m. i. de procesgang  die de individuele
crediteur bij zijn vordering volgt nauwgezet te volgen. De crediteur heeft
m.i. ook een plicht om de curator hier desgewenst inlichtingen over te
verschaffen. Van Schilfgaarde132 stelt   -   m. i. terecht   -   dat   bij   de
berekening  van de schade die op grond van art.  6: 162  BW moet worden
vergoed aan de individuele crediteur die een vordering instelt, er moet
worden gekeken naar wat er zou zijn gebeurd als de verhaalsmogelijkheden
niet waren verminderd.   In het geval van verkoop  van  een  huis  voor  een
veel te lage prijs (zoals bij het Peeters/Gatzen-arrest) houdt dat in: indien
de onroerende zaak in de boedel was gebleven. In zo'n geval krijgt de
individuele crediteur buiten faillissement dus wat hij in faillissement zou
hebben gekregen, tenzij bij de berekening van de individuele schadevergoe-
ding rekening gehouden wordt met factoren als eigen schuld, causaliteit
en relativiteit. Wanneer deze factoren hun invloed uitoefenen, dan zou het
schadevergoedingsbedrag in eerste instantie minder worden dan de
vergoeding die hij in faillissement zou krijgen. Deze gedachtengang van
van Schilfgaarde is in overeenstemming met hetgeen de Hoge Raad in het
tweede Notarissen-arrest (HR 23 december 1994, NJ 1996, 628) overweegt,
nl. dat wanneer de curator een onrechtmatige daadvordering  ten bate van
de gezamenlijke crediteuren instelt, er geen 'plaats zou zijn voor een
onderzoek omtrent de individuele positie van elk der betrokken schuldeisers:
vooreerst gaat het hier om verhaal van door de schuldeisers gezamenlijk
geleden schade en voorts wettigt het collectieve belang dat is betrokken
bij de hier besproken bevoegdheid van de curator om op te treden tegen
bij benadeling van de gezamenlijke crediteuren betrokken derden, te
aanvaarden dat de derde tegenover de curator niet gebruik kan maken van

131 Van der Vlugt, t.a.p., WPNR 6102 (1993), p. 584 (in noot 38) acht een eenvoudige
verklaring w61 voldoende. Blijkens punt 3 van zijn noot onder het Peeters/Gatzen-arrest
lijkt ook Wachter deze mening te zijn toegedaan. Hetzelfde geldt voor Kortmann en Faber
(De curator, een octopus, t.a.p.. p. 168), A.-G. Mok in nrs. 5.2.3.8.- 5.2.3.9. van zijn
conclusie voor het Hurks/Sobi-arrest (HR 13 januari 1995, NJ 1995,482) en J.J. van Hees
in zijn noot onder Pres. Rb. Rotterdam 5 oktober 1995 (JOR 1996, 17; KG 1995, 406).

132 Van Schilfgaarde, AA 1984, p. 223.
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alle verweren die hem wellicht tegenover bepaalde individuele schuldeisers
ten dienste zouden hebben gestaan.'

Wanneer de individuele crediteur een onrechtmatige daadvordering
instelt, dan moet, zoals reeds gezegd, de curator het verloop van het proces
waarbij deze crediteur zijn vordering geldend maakt nauwlettend volgen.
Wanneer duidelijk is dat deze vordering zal slagen, dan dient m.i. de curator
ten bate van de gezamenlijke crediteuren een Peeters/Gatzen-vordering,
faillissementspauliana of vordering ex art. 2: 138/248 BW in te stellen.  Dit
houdt in dat de individuele crediteur zijn recht om een onrechtmatige
daadvordering in te stellen weer verliest:33 Uiteindelijk keert de curator
dan het aan hem verschuldigde deel van het batig saldo uit. Wel is de
curator m.i. op grond van art. 6:212 BW (ongerechtvaardigde verrijking)
verplicht om aan de individuele crediteur de door hem gemaakte proceskos-
ten te vergoeden aangezien hij als het ware voor de boedel een soort
proefproces heeft gevoerd.'34

Vervolgens zal ik enkele rechterlijke uitspraken behandelen over de
vraag of een individuele crediteur die benadeeld is in zijn verhaalsmogelijk-
heden een vordering  ex  art.   6: 162  BW kan instellen naast een faillisse-
mentspauliana of een vordering ex art. 2: 138/248 van de curator. De eerste
uitspraak is het vonnis in kort geding van de President van de Rechtbank
Rotterdam van 5 oktober 1995 (KG 1995, 406 en JOR 1996,16). Een
schuldeiser, die inzijn verhaalsmogelijkhedenbenadeeld was, poogde twee
bij de schuldenaar/vennootschap betrokken derden aan te spreken omdat
de curator geen actie ondernam. De President oordeelde dat het beroep
van de schuldeisers op  art.  6: 162 BW,  voor wat betreft de invulling  van
de gestelde onrechtmatigheid, aanhaakte  bij  de  artt.   3:45  en  2: 248  BW.
Volgens de President zou 'de eenheid van en orde bij de afwikkeling van
een failliete boedel... op ontoelaatbare wijze worden verstoord indien het
aan een individuele crediteur vrij zou staan een actie uit onrechtmatige daad
in te stellen tegen hen tegen wie de curator... uit hoofde van art. 42 Fw
of art.2: 138/248 BW kan ageren,  in het geval die crediteur materieel aan
zijn vordering dezelfde feiten ten grondslag legt als in (66n van) die
wetsbepalingen vermeld'.Op die grond oordeelde de President dat aan de
bewuste schuldeiser genoemde vordering niet toekwam.

133 Op deze wijze kan voorkomen worden dat datgene gebeurt waar Wachter blijkens punt 3
van zijn annotatie onder het Peeters/Gatzen-arrest beducht voor is, nl. dat individuele
schuldeisers de curator voor de voeten gaan lopen met vorderingen terzake van de benadeling
in verhaalsmogelijkheden die zij zdlf hebben geleden.

134 De boedel zou immers op ongerechtvaardigde wijze verrijkt zijn wanneer geen vergoeding
voor dit proces betaald zou worden.
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De tweede uitspraak is een vonnis van de Rechtbank Amsterdam van
18 juni 1996 (rolnr. 96.0763 H, gepubliceerd in Insolad Nieuwsbrief, TvI
1996/4, p.  42). Het betrofhier de Vereniging van Effectenbezitters (VEB),
die overwoog om een Pauliana ofonrechtmatige daadvordering in te stellen
ter zake van een rechtshandeling van een vennootschap van de Fokkergroep,
maar die alvorens dit te doen een verzoekschrift indiende om getuigen te
mogen verhoren. De Rechtbank wees het verzoek af met een motivering
die sterk geleek op degene die bij het zoeven genoemde kort gedingvonnis
werd gegeven, nl. dat de eenheid van en orde bij de afwikkeling van de
failliete boedel zou worden doorkruist als de VEB een vordering uit
onrechtmatige daad zou mogen instellen tegen degenen tegen wie de curator
ex art. 42 Fw kan ageren en/of een onrechtmatige daadvordering zou kunnen
instellen.

Kan een individuele schuldeiser, die benadeeld is omdat als gevolg van
het onrecht,natig handelen van de derde zijn vordering ontstaan is en hij
hiervoor geen verhaal krijgt, ex art. 6:162 BW ageren terwijl de curator
een vordering ex art. 2:138/248 BW, een faillissementspauliana of
onrechtmatige daadvordering instelt ?
Uit de hierboven gegeven cijfervoorbeelden135 blijkt dat wanneer het
onrechtmatig handelen van een derde tot gevolg heeft dat de vordering van
de individuele schuldeiser ontstaat terwijl hij geen verhaal vindt bij de
debiteur, er geen sprake is van benadeling van de gezamenlijke crediteuren
in hun verhaalsmogelijkheden. Er is hier geen sprake van een paritas
creditorum die door de curator gehandhaafd moet worden. Daarom mag
de individuele 'nieuwe' schuldeiser onafhankelijk van de curator een
onrechtmatige daadvordering instellen, ook wanneer deze ter zake van een
Ander feitencomplex, dat benadeling van de gezamenlijke schuldeisers in
hun verhaalsmogelijkheden oplevert, ageert ex art.  42 Fw,  art.  6: 162 BW
of art. 2:138/248  BW.136 Het feitencomplex dat ten grondslag  ligt  aan
de vordering van de individuele crediteur is immers verschillend van datgene
op grond waarvan de curator ageert.

Deze problematiek kwam aan de orde in de casuspositie die leidde tot
de  uitspraken  van de Rechtbank Leeuwarden  van 7 september  1989  (niet
gepubliceerd, rolnr. 1135/87) en het Hof Leeuwarden van 8 augustus 1990
(NJ   1991,  445). De casuspositie betrof het volgende. De Vries  werd  in
zijn kwaliteit van bestuurder van een failliete B.V. door Randstad

135 Zie p. 135.
136 Zie Kortmann en Faber in: De curator, een octopus, t.a.p., p. 157 en 158.
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Uitzendbureau B.V. (hierna: Randstad) ex art. 1401 (oud) BW aangesproken
op grond van de stelling dat hij had moeten weten dat de financiele situatie
van de vennootschap zodanig was dat de vennootschap naar alle waarschijn-
lijkheid noch op dat moment noch later haar verplichtingen zou kunnen
nakomen. De Vries verweerde zich met de stelling dat hij ook door de
curator aangesproken zou kunnen worden ex art. 2:248 BW en dat om deze
reden de vordering ex art. 1401 (oud) BW zou moeten worden afgewezen.
De Rechtbank honoreerde dit verweer en oordeelde dat de crediteur moest
aantonen dat hij langs de weg van art. 69 Fw en eventueel na hoger beroep
de curator niet tot actie had kunnen dwingen. Het Hof overwoog dat uit
de wetsgeschiedenis van de derde anti-misbruikwet nergens bleek van een
duidelijke bedoeling van de wetgever om individuele onrechtmatige
daadvorderingen van crediteuren jegens de bestuurder achter te stellen bij
aanspraken van de curator ex art. 2:248 BW. Van der Vlugt)37 wijst erop
dat deze aanname van het Hof niet juist is. In de Memorie van Antwoord
bij de derde-antimisbruikwet 138 merkt de minister namelijk op dat hij op
grond van door Van der Grinten en Wachter naar voren gebrachte
argumenten'39 van mening is dat toepassing van art. 2:138/248 BW een
eigen onrechtmatige daadvordering van de individuele schuldeiser die gericht
is op lietzelfde feitencomplex uitsluit. Wellicht bedoelde het Hof met zijn
opmerking over de wetsgeschiedenis enkel te zeggen dat daarin nergens
wordt uitgesloten een vordering ex art. 1401 (oud) BW/ 6:162 BW van
een individuele crediteur tegen een bestuurder aan wiens handelen het te
wijten is dat zijn vordering is ontstaan terwijl hij geen verhaal vindt. Het
Hof had dat dan echter expliciet moeten aangeven.

Naast de bovengenoemde overweging stelde het Hof tevens dat de
vordering van de curator ex art. 2:248 BW een andere grondslag en een
ander doel had dan een onrechtmatige daadvordering van een individuele
crediteur en om die reden niet de strekking had om die vordering uit te
sluiten. Er was derhalve volgens het Hof geen reden om aan te nemen dat
Randstad de onrechtmatige daadvordering niet zou mogen instellen en al
helemaal geen reden om in te zien waarom zij dat pas zou mogen doen

137 M. van der Vlugt, t.a.p., WPNR 6102 (1993), p. 585, noot 39.
138 Wetsontwerp 16631, Eerste Kamer, 1985-1986, nr. 27b, p. 7 en 8.
139 De argumenten van Wachter zullen op een later punt behandeld worden. Het argument van

Van der Grinten (De nieuwe misbruikwetgeving, De NV 1986, p. 21) is m.i. vrij zwak.
Hij  stelt  dat  in het systeem  van  2: 138 de schuldeisers volledig voldaan warden  als  de
bestuurders solvent zijn en dat daarom deze bepaling een vordering van de schuldeisers uit-
sluit. De zwakte van dit argument is dat het niets zegt over de situatie waarin de bestuurders

insolvent zijn.
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na o.a. een beroep op art. 69 Fw te hebben gedaan. Het Hof komt hier
tot de juiste conclusie, nl. dat Randstad bevoegd is om een vordering ex
art.  6: 162  BW  in te stellen.  Ook de laatstgenoemde overweging  van  het
Hof leed echter aan de zwakheid dat hierin geen onderscheid gemaakt werd
tussen een onrechtmatige daadvordering van een crediteur die benadeeld
is in zijn verhaalsmogelijkheden en die van een crediteur die een derde
aanspreekt omdat het aan diens handelen te wijten is dat zijn vordering
ontstaat terwijl hij geen verhaal vindt bij de debiteur. De vordering van
de  curator  ex  art.   2: 248 BW heeft  niet de strekking om laatstgenoemde
onrechtmatige daadvordering van een individuele crediteur uit te sluiten
maar strekt w61 daartoe bij een vordering ex art. 6:162 BW van een in zijn
verhaalsmogelijkheden benadeelde crediteur. Het resultaat waartoe hetHof
kwam was echter gewenst omdat het hier aan het handelen van bestuurder
de Vries te wijten was dat de vordering van Randstad ontstond, terwijl deze
crediteur geen verhaal vond bij de vennootschap en er dus geen reden was
om Randstad de mogelijkheid van een vordering ex art. 6: 162 te ontzeggen.
Het Hof paste dus impliciet een juiste maatstaf toe.

Kan een individuele schuldeiser, na een mislukt beroep op art. 69 Fw ter
zake van het nalaten van de curator om de faillissementspautiana in te
stellen, zelf een beroep doen op art.  3:45 BW ?
In de vorige drie sub-paragrafen is gesproken over een schuldeiser die een
vordering ex art.  6: 162 BW wil instellen.  Nu zal besproken worden welke
procedure gevolgd dient te worden, wanneer een crediteur wenst dat de
curator een faillissementspauliana instelt ter zake van de verkoop van een
huis tegen een veel te lage prijs, terwijl deze schuldeiser eventueel bereid
is om een beroep te doen op art. 3:45 BW wanneer de curator geen beroep
doet op art. 42 Fw. Wanneer de curator verklaart dat hij niet van zins is
om een beroep  te  doen op laatstgenoemd artikel, dient de schuldeiser  de
weg van art. 69 Fw (eventueel aangevuld met het hoger beroep van art.
67 Fw) te volgen. Wanneer dit er niet toe leidt dat de curator de faillisse-
mentspauliana instelt, mag de individuele crediteur m.i. de Pauliana van
art.  3:45 BW instellen.140 Wanneer men zou aannemen dat een individuele
crediteur onder dergelijke omstandigheden niet een Pauliana in kan stellen,

140  Vergelijk de mogelijkheid die de schuldeisers o.g.v . art. 49 lid 2 Fw hebben om de toelating
van een vordering - waaronder ook begrepen de preferentie van een niet-betwiste vordering -
op de verificatievergadering te bestrijden met een beroep op de artt. 42-48 Fw (Zie ook

Polak-Polak,  t.a.p.,  1972, p.  149). Men houde echter in het oog dat een crediteur o.g.v.
art. 49 lid 2 Fw ageert in het belang van de gezamenlijke schuldeisers terwijl hij hier enkel
in zijn eigen belang handelt.
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zou dit een sanctioneren van paulianeus gedrag van de later gefailleerde
debiteur  en zijn wederpartij inhouden.   Er  is  m. i. niets op tegen  om  de
individuele crediteur een dergelijke kans te geven, zolang men ervan uit
gaat dat de curator verplicht is om wat dit betreft de handelingen van deze
schuldeiser nauwlettend te volgen. De na de vernietiging in werking tredende
subjectief-relatieve nietigheid 141 houdt in dat de paulianeuze rechtshande-
ling slechts Ilietig is tegenover de schuldeiser die deze handeling vernietigt.
Dit heeft tot gevolg dat slechts ten aanzien van htm - en dus niet ten
aanzien van de curator of de andere schuldeisers - het goed nog tot het
vermogen van de failliet behoort. Dit betekent dat tot het moment dat de
curator zelf de faillissementspauliana instelt, deze zich niet op de nietigheid
van deze rechtshandeling kan beroepen en dus 66k niet het paulianeus ver-
vreemde goed mag beschouwen als behorend tot de boedel. Het principe
van de objectief-relatieve nietigheid houdt in dat de rechtshandeling niet
verder nietig is dan nodig is om de benadeling van de schuldeiser op te
heffen. Bij deze door de individuele crediteur ingestelde vordering zal men
derhalve moeten kijken naar de bevredigingsmogelijkheid door verhaal zoals
die geweest zou zijn als de paulianeuze handeling achterwege was gebleven.
In het hier ter bespreking zijnde geval van de verkoop van een huis voor
een veel te lage prijs dient derhalve bekeken te worden wat de bevredigings-
mogelijkheid door verhaal voor de individuele crediteur geweest zou zijn
wanneer de onroerende zaak in de boedel was gebleven. Wanneer hij
derhalve op het huis verhaal zou willen zoeken, dan zou dit hoogstens voor
het bedrag mogen zijn dat hij als deel van het batig saldo in faillissement
zou hebben gekregen. Ook hier moet de curator het verloop van het
proces142 waarbij de individuele crediteur zijn vordering geldend maakt
nauwlettend volgen. Wanneer duidelijk is dat de Pauliana van de individuele
crediteur slaagt dient de curator de faillissementspauliana in te stellen en
eventueel beslag te leggen. Dit heeft dan tot gevolg dat de individuele
crediteur zijn recht om een Pauliana o.g.v. art. 3:45 BW in te stellen
verliest. Ingevolge art. 33 Fw vervallen de eventueel door de individuele
crediteur gelegde beslagen. Uiteindelijk keert de curator het aan hem
verschuldigde deel van het batig saldo uit. Ook hier is de curator m.i.
verplicht om op grond van art. 6:212 BW de door de individuele crediteur
gemaakte proceskosten te vergoeden.

141 Het begrip subjectief-relatieve nietigheid zal verder uitgewerkt worden in hoofdstuk 3. Zie
p. 181 e.v.

142 Asser-Hartkamp II, 1997, nr. 449 (p. 439) stelt dat in de praktijk vrijwel altijd na de
buitengerechtelijke vernietiging 66k gerechtelijke vernietiging wordt gevraagd.
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Kan de onrechtmatig handelende derde, wanneer hij na betindiging van

het failissement alsnog door een schuldeiser ex art. 6:162 BW wordt
aangesproken, aanvoeren dat hij zijn schuld at aan de curator heeft voldaan?
Tot slot dient nog een vraag beantwoord te worden die samenhangt met
de hierv66r besproken materie. Die vraag is: kan de onrechtmatig
handelende derde, wanneer hij na het faillissement alsnog door een
schuldeiser ex art. 6: 162 BW wordt aangesproken aanvoeren dat hij al eens
ter zake door de curator is aangesproken en dat hij zijn schuld te dier zake
dus heeft voldaan 143 Om te beginnen dient benadrukt te worden dat het
hier gaat om een derde die de schuldeisers door onrechtmatig handelen in
hun verhaalsmogelijkhedenheeftbenadeeld. Op eeneerderpunt werd reeds

gesignaleerd dat wanneer een individuele schuldeiser wordt benadeeld omdat

als gevolg van het onrechtmatig handelen van de derde zijn vordering
ontstaat, terwijl hij geen verhaal vindt, hij onafhankelijk van de curator
en dus buiten de boedel om een onrechtmatige daadvordering tegen de derde
in moet stellen. Zoals ook reeds werd opgemerkt, onderneemt de curator
geen actie ten bate van een individuele crediteur die op een dergelijke wijze
benadeeld is.  In een dergelijk geval kan zich dus geen probleem van samen-

loop van een individuele vordering van een crediteur en die van de curator
voordoen. Een derde die een dergelijke benadeling heeft veroorzaakt zal
immers door de individuele crediteur en normaliter niet door de curator144

aangesproken worden.
Zoals gezegd,   is   in deze sub-paragraaf de vraag  aan  de  orde  of  een

onrechtmatig handelende derde, wanneer hij na het faillissement alsnog
door een schuldeiser wordt aangesproken, kan aanvoeren dat hij al eens
ter zake door de curator is aangesproken en dat hij daarmee zijn schuld
dus heeft voldaan. Ik heb al eerder gesteld dat ik het met Van Schilfgaarde
eens ben dat hier van vertegenwoordiging in juridische zin geen sprake
is. Men kan derhalve niet zeggen dat de derde die zijn schuld op zodanige
wijze heeft voldaan, aan een vertegenwoordiger van de schuldeisers heeft
betaald en op grond van dit enkele feit zijn schuld heeft afgelost. Het is
m.i. om een andere reden dat de schuldeisers geen vordering meer tegen
de derde hebben. De curator stelt namelijk een Peeters/Gatzen-vordering
in tegen de derde omdat de gezamenlijke schuldeisers in hun verhaalsmoge-

143 Vergelijk P. van Schilfgaarde, AA 1984, p. 223.
144 Op p.  137 is aangetekend dat den of meerdere individuele schuldeisers in een dergelijke

situatie de curator een volmacht of last kunnen geven om geheel buiten de boedel om voor
hen een onrechtmatige daadvordering in te stellen. Het betreft hier echter uitzonderingsge-
vallen. Zel fs wanneer een dergelijk uitzonderingsgeval zich voordoet, ontstaan er nog geen
problemen, aangezien het om verschillende feitencomplexen gaat. Zie p. 142.
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lijkheden benadeeld zijn. Zoals reeds eerder naar voren werd gebracht,
ontvangen de individuele crediteuren wanneer de derde zijn daaruit
voortvloeiende schuld aan de curator betaalt een bedrag dat in principe gelijk
is aan het bedrag waarop zij persoonlijk bij wijze van schadevergoeding
tegen de derde aanspraak zouden kunnen maken. Wanneer kunnen zij dan
persoonlijk een vordering tegen de derde instellen? Op p. 139 werd de
situatie besproken waarin een individuele crediteur die benadeeld was in
zijn verhaalsmogelijkheden de curator niet kon dwingen om een Peeters/Gat-
zen-vordering in te stellen, ook niet na een beroep op art. 69 Fw, zodat
hij  zelf een onrechtmatige daadvordering in moest stellen. Zoals gezegd,
ontvangt de individuele crediteur bij het instellen van een dergelijke
vordering in principe hetzelfde als hij zou krijgen wanneer de curator een
Peeters/Gatzen-vordering instelt, namelijk zijn deel van datgene wat als
deel van het batig saldo onder de crediteuren wordt verdeeld. Soms ontvangt
hij in faillissement via de boedel echter meer dan bij een individuele
schadevergoedingsvordering het geval zou zijn geweest145 omdat bij
laatstgenoemde soort vorderingen bijv. rekening gehouden wordt met
elementen als eigen schuld, causaliteit en relativiteit. Deze laatste factoren
kunnende hoogte van de opeisbare schadevergoeding verminderen, terwijl,
zoals de Hoge Raad in het tweede Notarissen-arrest overweegt, in een
faillissementssituatie de onrechtmatig handelende derde tegenover de curator
niet gebruik kan maken van alle verweren die hem tegenover de individuele
crediteur ten dienste zouden hebben gestaan. Van Schilfgaarde146 stelt
dan ook terecht: 'De individuele schuldeisers ontvangen dus via de boedel
een bedrag dat in beginsel gelijk is aan maar soms hoger is dan het bedrag
waarop zij persoonlijk aanspraak hadden kunnen maken. Om deze reden,
niet derhalve omdat de curator als hun vertegenwoordiger de schadevergoe-
ding in ontvangst heeft genomen maar omdat hun schade door de uitdeling
is vergoed, hebben zij daarna geen vordering meer tegen de derde. 9147

145 Zie Van Schilfgaarde, t.a.p., AA 1984, p. 223.
146 Zie vorige noot.
147  Op deze wijze kan zodoende voorkomen worden dat Mn van de situaties zich voordoet waar

Wachter blijkens punt 3 van zijn annotatie onder het Peeters/Gatzen-arrest voor waarschuwt,
nl.  dat de derde nadat  hij de schade  aan de curator heeft vergoed,   nog  eens  door  een
individuele schuldeiser die niet zijn gehele schade vergoed krijgt, aangesproken wordt.
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Zijn de individuele crediteuren, wanneer zij na betindiging van het
faillissement een beroep willen doen op art. 6:162 of art. 3:45 BW,
gebonden aan een da(ling die door de curator is aangegaan ?
Een belangwekkende vraag is vervolgens of de individuele crediteuren,
wanneer zij na betindiging van het faillissement een beroep willen doen
op art. 6:162 BW of 3:45 BW, gebonden zijn aan een dading die de curator
aangaat of een kwijtschelding die hij verricht. Van Schilfgaarde148 Wijst
erop dat wanneer men uitgaat van vertegenwoordiging, de schuldeisers na
het einde van het faillissement gebonden zijn aan een door de curator
getroffen dading of kwijtschelding.  Er zijn twee relevante uitspraken over
deze   materie. De eerste   die hier beproken zal worden is Rechtbank
Rotterdam 4 mei 1965, NJ 1966, 205. Het betrof een schuldeiser,
Rookmaker, die van mening was dat zij in het faillissement van een N.V.
te weinig ontvangen had als gevolg van optreden van Bollekamp. Uit de
weergave van de rechterlijke uitspraak in de NJ wordt niet duidelijk wat
de formele rechtsbetrekking tussen Bollekamp en de N.V. inhield. Vast
staat in ieder geval dat deze nogal wat invloed op de N.V. kon uitoefenen.
Slechts wordt vermeld dat Rookmaker stelde dat zij zo'n lage uitkering
ontvangen had omdat Bollekamp 'zijn macht in genoemde  B.V.'  had
misbruikt door activa van genoemde vennootschap over te hevelen naar

zijn eigen vermogen of naar het vermogen van door hem gecreterde
rechtspersonen. De curator had ter zake van een aantal rechtshandelingen

van Bollekamp, die o.a. inhielden datdeze activa overgenomen had en zich
vorderingen op de N.V. uit hoofde van cursusloon en salarissen had laten
uitbetalen, de faillissementspauliana ingesteld. Tussen partijen stond vast
dat het complex van rechtshandelingen ter zake waarvan de curator de
faillissementspauliana in had gesteld identiek was aan de daden van
Bollekamp die Rookmaker als onrechtmatig bestempelde. De curator had
met Bollekamp een overeenkomst van dading gesloten, waardoor aan alle
geschillen tussen de gefailleerde  N.V. en Bollekamp een einde  werd
gemaakt. De Rechtbank verklaarde de vordering van Rookmaker niet-
ontvankelijk, op basis van het verweer van Bollekamp dat Rookmaker
vanwege het tot standkomen van de genoemde overeenkomst van dading

geen actie meer tegen hem had. De Rechtbank stelde dat bij het sluiten
van deze overeenkomst de curator optrad namens de gezamenlijke
schuldeisers en dus ook voor Rookmaker. De Rechtbank noemt de curator
geen vertegenwoordiger van de schuldeisers maar stelt dat hij namens hen
optreedt. Uit het voorgaande blijkt dat men beter kan zeggen dat hij hun

148 Zie voor vindplaats drie noten hierv66r.
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belangen behartigt doordat hij hun executierechten gezamenlijk uitoefent.
Na het faillissement herkrijgen de schuldeisers hun executierechten. Dat
wil niet zeggen dat zij die altijd kunnen uitoefenen. Op de volgende
bladzijden zal ik een voorbeeld bespreken van een situatie waarin zij dat
m.i. niet mogen doen. Eerst verdienen m.i. nog de volgende overwegingen
van de rechtbank bespreking. Deze stelt dat Rookmaker, als zij zich tegen
de dading had willen verzetten, van de in art. 104 Fw vereiste goedkeuring
door de rechter-commissaris van dadingen volgens art. 67 Fw in beroep
had kunnen komen bij de Rechtbank. Nu dit niet is gebeurd, is de
overeenkomst volgens de Rechtbank ook van kracht tegenover Rookmaker.
Dat Rookmaker een onrechtmatige daadvordering instelt, terwijl de curator
hoofdzakelijk ageerde met de faillissementspauliana maakt volgens de
Rechtbank in dezen geen verschil nu het feitencomplex waarop beide
vorderingen in dit geval gebaseerd zijn hetzelfde is. Het in de vorige zin
vervatte oordeel van de Rechtbank is m.i. volledig juist. Onjuist is m.i.
het oordeel dat de dading na het faillissement gelding heeft tussen
Rookmaker en Bollekamp. De curator  oe fent de executierechten  van  de
gezamenlijkecrediteurenuit ennahet einde vanhet faillissementherkrijgen
de schuldeisers deze. Volgens art. 104 Fw is de curator bevoegd om
dadingen te treffen maar omdat men niet kan zeggen dat de curator als
vertegenwoordiger van de crediteuren handelt, herleven na het einde van
het faillissement in principe de executierechten van de individuele schuldei-
sers jegens deze derde. 149 Mijns inziens ligt dit anders wanneer de indivi-
duele schuldeiser tegenover de curator expliciet verklaart dat hij met de
dading akkoord gaat. Dit laatste was het geval in de casuspositie die leidde

149 Anders: de hierna nog te bespreken uitspraak Rechtbank Zwolle 15 november 1939, NJ
1940,1058. Polak-Polak (t.a.p., 1972, p. 244) stelt o.a. dat als een dading een uitgave ten
laste van de boedel of een afstanddoening van een vordering van de boedel meebrengt dan
wel een erkenning van een vordering op de boedel of preferentie inhoudt, zij niet alleen
de schuldeiser met wie de dading is aangegaan, maar ook de overige schuldeisers van de
gefailleerde bindt, tenzij de curator en zijn wederpartij bij de overeenkomst een andere
bedoeling hadden. Hij verwijst o.a. naar de reeds genoemde rechterlijke uitspraken Rechtbank
Zwolle 15 november 1939 (NJ 1940, 1058), Rechtbank Rotterdam 4 mei 1965, (NJ 1966,
205) maar ook naar HR 8 juni 1962 (NJ  1963, 525). Hij verwijst echter 66k naar Molen-
graaff-Star Busmann (W.L.P.A. Molengraaff-Star Busmann, t.a.p., 1951, p. 353, noot 2)
die stelt dat erkenning van een vordering door de curator bij een dading de schuldeisers
niet bindt. Molengraaff-Star Busmann verwijst hiervoor naar Rechtbank Amsterdam, 17
februari 1933 (NJ 1933, 1468) en Rechtbank Arnhem 24 maart 1921 (W. 10777 en NJ 1921,
1207). Ook Van der Vlugt(M. vander Vlugt, t.a.p., WPNR 1993, p. 585) lijktde mogelijk-
heid open te laten dat de individuele schuldeiser nog een vordering in kan stellen omdat
hij niet gebonden is aan een door de curator gesloten dading. Men kan derhalve stellen dat
de literatuur en jurisprudentie op dit punt verdeeld zijn.
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tot de uitspraak van Rechtbank Zwolle van 15 november 1939 (NJ 1940,
1058).  Kroon  en Van  't Net waren tegenover een bank borgen  voor  Van
Ruler. Na faillietverklaring van Van Ruler betaalden zij als borgen bepaalde
bedragen aan de bank. Kroon had uit hoofde van die borgtocht en een later

gewezen vonnis een vordering   op   Van   't   Net.   Op 15 augustus   1935
verleende Van  't Net o.a.  aan haar kinderen hypotheek op  een aan haar
in eigendom toebehorende onroerende zaak. Op 27 augustus 1935 werd

zij zelf 66k failliet verklaard. Op 28 maart 1936 sloot de curator een dading
met degenen aan wie voornoemd hypotheekrecht was verleend. Hij
verklaarde hierbij tegen ontvangst  van een bepaald geldbedrag, afstand  te
doen van zijn beweerd recht om de overeenkomst tot hypotheekverlening
te vernietigen met een faillissementspauliana. Kroon vorderde na het einde
van het faillissement nietigverklaring van de genoemde hypotheekstelling
ex art. 1377 (oud) BW. Hij was namelijk door betaling aan de bank niet
alleen in haar rechten tegenover Van Ruler maar ook jegens Van 't Net
gesubrogeerd. De Rechtbank oordeelde op grond van de hierna te bespreken

overwegingen dat deze vordering tot nietigverklaring hem niet toekwam.

Zij voerde als argument aan dat de curator optrad als vertegenwoordiger
van de gezamenlijke schuldeisers. Dit argument acht ik niet sterk aangezien,
zoals reeds eerder werd betoogd, de curator de schuldeisers  niet in strikt
juridische zin vertegenwoordigt. Wdl beslissend is in dit geval m.i. dat de
bank als oorspronkelijke schuldeiser uitdrukkelijk per brief aan de curator
had laten weten dat zij zich met de dading akkoord verklaarde en Kroon
in de rechten vande bank gesubrogeerd werd. Zoals reeds gezegd, herleven
m.i. na het einde van het faillissement in principe de executierechten van
de individuele schuldeisers jegens de derde. Men kan echter m.i. spreken
van rechtsverwerking op grond van afstand van recht 15o wanneer een
schuldeiser zich uitdrukkelijk met een dading akkoord verklaart. De Hoge
Raad heeft immers in zijn arrest van 7 juni 1991 (NJ 1991, 708) verklaard
dat van rechtsverwerking sprake is als de schuldeiser zich heeft gedragen
op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenig-
baar is met het vervolgens geldend maken van het betrokken recht. Uit
de arresten HR 22 juli 1959 (NJ 1959, 605) en HR 7 september 1973 (NJ
1974, 409) blijkt dat in faillissementsverhoudingen een beroep kan worden

gedaan op rechtsverwerking. De reden hiervoor is m.i. dat crediteuren en
debiteuren van de gefailleerde tijdens het faillissement en ook ernd, voor
zover de schuldeisers nog hun executierechten kunnen uitoefenen, zich ten

150 Afstand van recht kan immers grondslag voor rechtsverwerking zijn. Zie R.P.J.L. Tjittes,
Rechtsverwerking, Monografieen Nieuw BW A6b, p. 22.
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opzichte van elkaar in een door de redelijkheid en billijkheid (of: de goede
trouw) beheerste rechtsverhouding bevinden. Dit brengt mee dat een schuld-
eiser die zich tijdens het faillissement uitdrukkelijk met een dading met
een derde akkoord heeft verklaard niet na het einde van het faillissement
tegenover de derde mag stellen dat hij niet aan de dading gebonden is.

De rechtsverhouding die tussen dergelijke debiteuren en crediteuren
bestaat brengt m. i. echter niet mee dat wanneer een individuele crediteur
tijdens het faillissement nalaat om volgens art. 67 Fw van de in art. 104
Fw voor een dading vereiste goedkeuring door de rechter-commissaris in
beroep te komen bij de rechtbank, men kan concluderen dat hij na afloop
van het faillissement niet meer zijn executierechten tegenover de derde
geldend kan maken. Deze conclusie zou inhouden dat hij zijn recht hiertoe
had verwerkt en de heersende leer in de literatuur151 is dat men geen recht
kan verwerken door een louter stilzitten. Rechtsverwerking kan bij een
stilzitten of zwijgen w61 optreden in een situatie waarin handelen plicht
was. 152

Ik ben mij ervan bewust dat een nadeel van de opvatting dat ondanks
een dading de individuele crediteur na het einde van het faillissement zijn
rechten nog geldend kan maken is dat een wederpartij bij een dading op
deze wijze er in principe niet zeker van kan zijn dat hij niet alsnog
aangesproken kan worden. In de door mij voorgestane opvatting kunnen
de crediteuren echter hun rechten tegenover hem niet meer uitoefenen
wanneer zij zich expliciet met de dading akkoord hebben verklaard. De
wederpartij kan derhalve van de curator verlangen dat alle crediteuren zich
- liefst schriftelijk - tegenover de curator akkoord verklaren met de
dading alvorens hij deze overeenkomst met hem sluit. Verder is een voordeel
van de aanname dat de individuele crediteur na het einde van het faillisse-
ment zijn rechten geldend kan maken het volgende. Stel: een concurrente
crediteur ontvangt in een faillissement niets omdat de curator, die een faillis-
sementspauliana heeft ingesteld, te dier zake met de verkrijger van de
goederen een overeenkomst van dading heeft gesloten waarbij vast is gesteld
dat bepaalde paulianeus vervreemde goederen niet teruggevorderd

151 Zie D.J. Veegens in zijn noot onder HR 16 november 1956, NJ 1957,619; J.P. Verheul,
Over rechtsverwerking, in: Uit het Recht (Verdam-bundel), 1971, p. 81; Hofmann-Abas,
Het Nederlands Verbintenissenrecht, deel 1,1977, p. 240; M.M. Mendel, Rechtsverwerking
in door goede trouw (redelijkheid en billijkheid) beheerste verhoudingen in: Lugdunum
Batavorum Juri Sacrum, 1982, p. 55; R.P.J.L. Tjittes, t.a.p., nrs. 15 en 16. Anders: W.L.
Valk, Rechtsverwerking in drievoud, 1993, p. 125 en 126).

152 Zie Tjittes, t.a.p., nr. 15; Verheul, t.a.p., p. 81
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worden.153 Stel verder dat in deze situatie een Pauliana ingesteld door
de individuele crediteur een goede kans van slagen zou hebben en hem iets
zou opleveren. M.i. zou het niet terecht zijn wanneer aan deze crediteur

op grond van het enkele feit dat hij niet tegen de dading is opgekomen het
recht ontzegd zou worden om een Pauliana in te stellen. Overigens mag

hij dan vanwege de werking van de objectief-relatieve nietigheid op het
paulianeus vervreemde goed hoogstens verhaal nemen voor het bedrag dat
hij als batig saldo in faillissement gekregen zou hebben.

6         Artikel 47 Fw

In art.  47 Fw wordt bepaald: 'De voldoening door de schuldenaar aan154

een opeisbare schuld kan alleen dan worden vernietigd, wanneer wordt

aangetoond, hetzij  dat hij  die de betaling ontving,  wist dat het faillissement
van de schuldenaar reeds aangevraagd was, hetzij dat de betaling het gevolg
was van overleg tussen de schuldenaar en de schuldeiser, dat ten doel had
laatstgenoemde door die betaling boven andere schuldeisers te begunstigen'.

Allereerst zij aangetekend dat 'betaling' in de zin van art. 47 Fw 'voldoe-

ning'  van een opeisbare schuld in het algemeen betekent en dus niet beperkt
is tot betaling van geldsommen.155 In dit verband wordt alleen het voldoen
aan verbintenissen uit overeenkomst besproken, aangezien dat in de praktijk
de voornaamste groep is. In dit kader is het nuttig wanneer wij ons afvragen
waarom verplicht verrichte rechtshandelingen buiten het geval van art. 47
Fw niet op grond van de Pauliana vernietigd kunnen worden. Duidelijk
is in ieder geval dat er sprake moet zijn van bijzondere redenen wanneer
men een rechtshandeling vernietigt, terwijl op de schuldenaar een
rechtsplicht rustte om die te verrichten.156 Deze rechtsplicht is immers
uiteindelijk terug te voeren op voorafgaande rechtshandelingen die niet

paulianeus zijnof waarvan nietbewezen kan worden dat ze paulianeus zijn.
Men zou het met redelijke voortvarendheid opkomen voor eigen rechten

ontmoedigen wanneer men een betaling van datgene wat opeisbaar is

153   Zie voor dit voorbeeld F. Molenaar in zijn bespreking van de Van der Grinten bundel  'Goed

en trouw', TVVS 1987, p. 77.
154  Naar het recht van v r 1 januari 1992 was slechts de terminologie enigszins anders in zoverre

dat in plaats van 'de nietigheid inroepen'  er werd gesproken over 'vernietigen'.
155 Zie Van der Feltz 1, editie Kortmann/Faber, p. 451 (Verslag van de Tweede Kamer) en

Molengraaff-Star Busmann,  t.a.p.,  p.  243,  noot  2.
156 Zie Van der Feltz 1, editie Kortmann/Faber, p. 434 (MvT).
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gemakkelijk aantastbaar zou maken. 157 Verder zou het niet redelijk zijn
dat de schuldeiser die de schuldenaar precies zijn verplichting ziet vervullen
zich nog zou moeten afvragen of deze wellicht niet in staat is om de
opeisbare vorderingen die anderen op hem hebben, te voldoen. In het
algemeen kunnen buiten faillissement schuldeisers hun vorderingen innen
en executeren zonder veel rekening te houden met hun medeschuldei-
sers. 158 Zodra iemand failliet is, komt dit alles echter heel anders te liggen.
Men kan stellent59 dat met het faillissement de schuldeisers in een
bijzondere rechtsverhouding tot elkaar komen te staan die beheerst wordt
door de goede trouw 160, oftewel redelijkheid en billijkheid. Deze goede
trouw eist dat zij zich elkaars belangen dienen aan te trekken. Het omslag-
punti 61 waarop deze bijzondere rechtsverhouding ontstaat hoeft niet samen
te vallen met het uitspreken van het faillissement. Art. 47 Fw bepaalt
immers dat als een schuldeiser zijn vordering v66r het faillissement krijgt
voldaan terwijl hij wist dat het faillissement van zijn schuldenaar reeds was
aangevraagd of wanneer de betaling het gevolg was van overleg tussen
schuldenaar en schuldeiser dat ten doel had laatstgenoemde boven andere
schuldeisers te begunstigen, deze voldoening door de curator vernietigd

157  Zie Van der Feltz I, editie Kortmann/Faber, p. 436. Inde MvT bij art. 42 Fw wordt uitgelegd
wat de nadelen zouden zijn wanneer men zou kiezen voor een systeem waarin ook buiten
de gevallen van art.  47 Fw verplicht verrichte rechtshandelingen vernietigd zouden kunnen
worden. 'Zij [d.w.z. de keuze voor een dergelijk systeem van vernietiging van verplicht
verrichte handelingen - FvK] dwingt de schuldeischers, zoodra zij moeilijkheden bij het
betalen ondervinden, een faillissement te provoceeren, uit vrees hetgeen zij door individuele
executie zullen verkrijgen bij een later faillissement weer aan den curator te moeten afgeven.
De zekerheid van het verkeer berust voor een groot deel op de snelheid en zekerheid der
individueleexecutiemiddelen, en wordtbedreigd waarjuistdezegekortwiekt worden. Crediet
kan men niet verleenen, indien men er niet op kan vertrouwen dat, wanneer de schuldenaar
betaalt, die betaling ook voor altijd onaantastbaar blijft,  al  moge hij later..,in staat  van
faillissement geraken'.  Zie 66k de conclusie van Langemeijer bij het arrest van de Hoge
Raad van 24 januari 1958 (NJ 1958,  194). Deze vermeldt 66k de hierna in de hoofdtekst
te noemen argumenten.

158 Dit neemt echter niet weg dat het arrest Keulen/BLG duidelijk maakt dat onder bepaalde
omstandigheden een bepaald soort crediteur,  nl. een beheersende rechtspersoon,  door het
ontvangen van een verplicht verrichte betaling onrechtmatig kan handelen jegens zijn
medeschuldeisers. Zie p. 39 e.v. Zie verder p. 263.

159  Zie F.M.J. Verstijlen, 'Van boedelschuldeisers', beslag en boedelfaillissement, Nederlands
Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 1994, p. 171.

160  Verstijlen, (t.a.p., p. 171) verwijst hiervoor naar de conclusie van Eggens voor HR 27 juni
1952  (NJ  1953, 564) waarin die de vergelijking  trekt met de beginselen van goede trouw
en billijkheid die de rechtsverhouding tussen deelgenoten in een erfgemeenschap en in een
ontbonden huwelijksgemeenschap bepalen.

161 Zie Verstijlen, t.a.p., p. 171.
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kan worden. In de Memorie van Toelichting162 wordt voor beide gevallen
van art. 47 Fw gesteld dat deze schuldeiser handelt in strijd 'met de goede
trouw door hem ook jegens zijn mede-schuldeisers in acht te nemen doordat
hij  zich  aan de concursus onttrekt.'163 De reden dat verplicht verrichte
rechtshandelingen met de faillissementspauliana vernietigd kunnen worden
is dat de wetgever in de gevallen die in art. 47 Fw genoemd worden
handelen in strijd met de goede trouw wil tegengaan.

Ook v66r het faillissement kan er dus onder de stringente voorwaarden
van art. 47 Fw een bijzondere rechtsverhouding bestaan die eraan in de
weg staat dat een schuldeiser zich in het zicht van faillissement onttrekt
aan een concursus die op handen is.

Wetenschap van faillissementsaanvraag
Het criterium dat in art. 47 Fw als eerste genoemd wordt geeft een scherpe
omschrijving van de situatie waarin een schuldeiser zich onttrekt aan de
op handen zijnde concursus. Het gaat hier om de schuldeiser die weet dat
een verzoek, een vordering of een aangifte tot faillietverklaring van de
schuldenaar reeds is ingediend.  (In het artikel zelf wordt slechts gesproken
over aanvraag in het algemeen. Hiermee wordt bedoeld: verzoek van de
schuldeisers, eigen aangifte door de gefailleerde zelf of vordering door het
Openbaar Ministerie: zie art.  1 Fw). Wanneer de vordering van een persoon
die het faillissement heeft aangevraagd wordt voldaan, vervalt deze. Hiermee
vervalt dus ook zijn aanvrage, zodat art. 47 Fw op deze aanvrage niet van
toepassing  kan  zijn. 164  De  Hoge Raad overwoog  in zijn arrest  van  14
december 1934 (NJ 1935, p. 95):  'waar ten deze van een andere faillisse-
mentsaanvrage dan die van den Raad van Arbeid [de verzoeker/schuldeiser
- FvK] geen sprake was, deze, de aangeboden betaling aannemende -
waardoor tevens de door hem gedane faillissementsaanvrage zou komen
te vervallen - toepassing van art. 47 te zijnen aanzien niet hoefde te
vrezen'. Wanneer daarentegen deze schuldeiser   weet   dat een andere
schuldeiser 66k het faillissement heeft aangevraagd en t6ch betaling accep-
teert, dan onttrekt hij zich aan de concursus en handelt zodoende in strijd

162 Van der Feltz 1, editie Kortmann/Faber, p. 449. Dit citaat uit de MvT wordt 66k genoemd
in HR 8 juli 1987, NJ 1988, 104.

163 'Concursus' kan men omschrijven als een gemeenschappelijk optreden van schuldeisers.
Zie N.J. Polak, Faillissementsrecht, bewerkt door C.E. Polak, 1995, p. 11. Overigens
inspireert het begrip 'concursus' meerdere schrijvers tot fraaie beeldspraak. Vranken (Mede-
delings-, informatie- en onderzoeksplichten, p. 179) spreekt over 'de dans om het gouden
kalf' en J.J. Vetter en P.J. Wattel (Hoofdzaken Invordering, eerste druk, 1988, p. 124)
betitelen de boedel als 'de trog' waaromheen schuldeisers zich verdringen.

164 Zie N.J. Polak, Faillissementsrecht, bewerkt door C.E. Polak, 1995, p. 104.
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met de goede trouw, zodat de curator een beroep op art. 47 Fw kan doen.
Overigens wordt wetenschap dat het faillissement was aangevraagd wordt
niet  geobjectiveerd tot 'behoren te weten.'165 De curator moet positief
weten bewijzen. 166

Bij de bespreking van het eerste in art. 47 Fw genoemde criterium is
het  m. i. nuttig  om te bezien op welke wijze de eisen van 'benadeling'  en
'wetenschap van benadeling' hierin geincorporeerd zijn. Wat betreft het
vereiste van 'benadeling': de Hoge Raad overwoog in het Loeffen q.q./Bank
Mees en Hope II-arrest (HR 22 maart 1991, NJ 1992, 214) dat de strekking
van art. 47 Fw - in overeenstemming met de overige wettelijke Pauliana-
bepalingen - inhoudt dat de schuldeisers worden beschermd tegen
benadeling in hun verhaalsmogelijkheden,67, zoals deze in geval van
faillissement  door de curator worden uitgeoefend. 168 Deze benadeling
bestaat  in een doorbreking  van de paritas creditorum.169  Het is mogelijk
dat de wederpartij die met de gefailleerde de gewraakte rechtshandeling
heeft verricht kan bewijzen dat de rechtshandeling de andere schuldeisers
niet heeft benadeeld. Dit was het geval in het Loeffen q.q./Bank Mees en
Hope II-arrest. De Hoge Raad overwoog daarin immers - zakelijk
weergegeven - dat als de curator de nietigheid van de gewraakte rechtshan-
deling zou kunnen inroepen, hij dusdoende in het de schuldeisers tot verhaal
dienende vermogen van de failliet niet een bate zou terugbrengen die daaruit
in het zicht van het naderend faillissement onoirbaar is verdwenen maar
aan dat vermogen een bate zou toevoegen die daarin niet thuis hoort. Om
deze reden kon in dat geva1170 niet worden gezegd dat de andere schuldei-
sers waren benadeeld.

Wat betreft het vereiste 'wetenschap van benadeling'.  Het Hof had in
r.0. 11 van zijn arrest a quo aangenomen dat er in art. 47 Fw sprake is
van een voor tegenbewijs vatbaar vermoeden van wetenschap van benadeling
dat vergelijkbaar  is  met de vermoedens die vastgelegd  zijn in art.  43  Fw.
Deze opvatting van het Hof is in dogmatisch opzicht interessant maar
onjuist. Beide artikelen hebben gemeen dat ervan uitgegaan wordt dat in

165 Zie Van der Feltz 1, editie Kortmann/Faber, p. 449: 'De schuldeischer, die niet bloot een
faillissement ducht, maar de zekerheid heeft verkregen dat daartoe aanvrage is gedaan'...

166 Zie Winter, t.a.p., p. 254.
167 Ook Ophof, (inaugurale rede, p. 17), stelt dat de wetgever in art. 47 Fw er van uitgaat dat

de schuldeisers benadeeld zijn en spreekt in dit verband niet over een vorm van benadeling
die afwijkt van die van de andere artikelen.

168  De  Hoge Raad bedoelt hier 'verhaal uitoefenen'.
169  Zie  F. M.J. Verstijlen, De afwikkeling  van de faillissementspauliana  en het beroep  op

verrekening, Bedrijfsjuridische Berichten 1994, p. 239.
170   Op  p.   160 zal nader  op dit arrest worden ingegaan.
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de casusposities waarin zij van toepassing zijn er sprake is van benadeling
van schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden. Bij art. 43 Fw blijkt dat
letterlijk uit de eerste bijzin en in art. 47 Fw volgt het, zoals de Hoge Raad
inhet Loeffenq.q./Bank Mees enHope II-arrest overwoog, uitde strekking
van het artikel. Voor het overige zijn het zeer verschillende artikelen. In
art. 43 Fw wordt uitgegaan van de afwezigheid van een rechtsplicht, terwijl
in art. 47 Fw juist de Aanwezigheid daarvan wordt verondersteld. In art.
43 Fw wordt verder uitgegaan van een vermoeden van wetenschap van
benadeling en derhalve wordt paulianeus handelen vermoed aanwezig te
zijn. 171 Wanneer bewezen wordt   dat de schuldenaar deze handeling
verricht op grond van een rechtsplicht, dan heft dit het paulianeuze karakter
van de rechtshandeling op en is art. 43 Fw niet meer van toepassing. De
toepasselijkheid van art. 43 Fw speelt namelijk in de fase waarin een
crediteur nog niet in dezelfde mate de goede trouw (redelijkheid en
billijkheid) jegens zijn medeschuldeisers in acht hoeft te nemen als volgens
art. 47 Fw. In de gevallen die genoemd worden in art. 47 Fw handelt hij
in strijd met de goede trouw door zich aan de concursus te onttrekken en
zodoende de onderlinge rangorde van crediteuren te verstoren. Dit wordt
hem dermate zwaar aangerekend dat het feit dat de debiteur een rechtsplicht
had om deze rechtshandeling te verrichten het paulianeuze karakter en de
onrechtmatigheid er niet aan kan ontnemen. De Hoge Raad heeft derhalve
in het Loeffen q.q./Bank Mees en Hope II-arrest overwogen dat wanneer
de curator slaagt in het in art. 47 Fw voorgeschreven bewijs, daarmee,
zoals in de aard van de daardoor vaststaande feiten besloten ligt, de kwade
trouw van de crediteur vaststaat en er geen plaats meer is voor tegenbewijs.

In recente jurisprudentie ziet men een neiging om het criterium van
'wetenschap van faillissementsaanvraag' uit art. 47 Fw, dat op zichzelf
genomen uiterst scherp is, op te rekken. In een arrest van het Hof
Amsterdam van 3 februari 1994 (NJ 1994, 695) werd geoordeeld dat ook
aan dit criterium is voldaan bij betaling aan een schuldeiser in de situatie
dat kort v66r die betaling aan deze schuldeiser is meegedeeld dat het
faillissement van de schuldenaar is aangevraagd en dit faillissement v66r
of op de dag van betaling ook werkelijk is aangevraagd.172 Terecht stelt
Rank-Berenschot173 dat de tendens om dit criterium op te rekken een halt
dient te worden toegeroepen,omdat zij onzekerheid in de hand wekt en

171 Onrechtmatig handelen wordt hiermee tevens vermoed aanwezig te zijn, ook al staat dit
niet  in  de  wet.

172 Vergelijk Hof Amsterdam, 11 juli 1991 (NJ 1992, 243).
173 E.B. Rank-Berenschot, Verstrekking van aanvullende zekerheden en faillissementspauliana,

Bedrijfsjuridische Berichten 1993, p. 178.
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daardoor een verlammende uitwerking op het kredietverkeer kan hebben.
Van belang is r.0.3.4. van het Loeffen/ Bank Mees & Hope II-arrest: 'De
formulering van de art. 42-48 Fw is erop gericht telkens nauwkeurig aan
te geven wat door de curator moet worden bewezen, wil hij de nietigheid
van de in die artikelen bedoelde handelingen van de schuldenaar kunnen
inroepen'.  Dit is uiteraard ook op het eerste criterium van art.  47 Fw van
toepassing. Voor een strikte hantering van het criterium pleit ook dat uit
het hierna te bespreken Gispen q.q./IFN-arrest (HR 24 maart 1995, NJ
1995, 628)174 blijkt dat de Hoge Raad groot belang toekent aan de
wetsgeschiedenis  van art.  47  Fw.  (De  Hoge Raad sprak zich  in dit arrest
slechts expliciet uit over de interpretatie van het overleg-criterium, maar
er is geen enkele reden om aan te nemen dat hij bij de uitleg van het eerste
criterium van art. 47 Fw een minder zwaar gewicht aan de wetsgeschiedenis
zou toekennen). In de MvT bij art. 47 (oud) Fw 175 wordt na een beschrij-
ving van de twee criteria van art. 47 Fw gesteld: 'Dat van de bedoelde
omstandigheden behoort te blijken, daaraan moet, daar het hier eene
uitzondering  op den regel geldt, streng worden vastgehouden'.

Overleg teneinde een schuldeiser te begunstigen. Het Gispen q.q./IFN-
arrest

176

In art. 47 Fw wordt bepaald dat de voldoening door de schuldenaar aan
een opeisbare schuld ook dan kan worden vernietigd wanneer de betaling
het gevolg was van overleg tussen de schuldenaar en de schuldeiser dat
ten doel had laatstgenoemde door die bepaling boven andere schuldeisers
te begunstigen. Het begrip 'overleg' was, totdat de Hoge Raad het Gispen
q.q./IFN-arrest wees, op zichzelf genomen, vrij vaag. In de Memorie van
Toelichting bij dit artikel177 werd gesteld: 'Zij [het tweede criterium
genoemd in art. 47 Fw - FvK] laat al die gevallen onaangetast, waarin
eene schuld op regelmatige wijze wordt geind, waarin de betaling verkregen
wordt door daarop aan te dringen, vonnis te vragen, beslag te leggen of

174 Voorzover ik heb kunnen nagaan, wordt in de -niet erg talrijke - relevante rechterlijke
uitspraken die zijn gedaan nh het Gispen q.q./IFN-arrest het eerste criterium van art. 47
Fw strikt gehanteerd. Zie Rechtbank Amsterdam 8 februari 1995 en in hoger beroep Hof
Amsterdam 8 februari 1996, Insolad Nieuwsbrief, TvI 1996, p. 31, Rechtbank Amsterdam
17 april 1996, JOR 1996,nr. 72 en Rechtbank Amsterdam 26 juni 1996 . JOR 1996. nr.
74.

175 Van der Feltz 1, editie Kortmann/Faber, p. 29.
176  Zie de annotatie bij dit arrest van R.D. Vriesendorp in AA 1996, p.  183 e.v. en de bespreking

ervan door M.A.J.G. Janssen in TvI 1995, p. 64 e.v. en door schrijver dezes in Bb 1995,
p. 85 e.v..

177 Van der Feltz I, editie Kortmann/Faber, p. 449.
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te executeren. De bedoeling is veeleer uitsluitend de betalingen te treffen,
welke hetzij op een afspraak berusten om, wanneer het tot een faillissement
mocht komen, den schuldeischer buiten den concursus te houden hetzij -
en dat dikwijls op initiatief van den schuldenaar- gedaan worden in den
vooravond van het faillissement, omdat dit zal worden aangevraagd en
terwijl de schuldeischer volkomen bekend is met den toestand waarin zijn
schuldenaar verkeert. Dat van de bedoelde omstandigheden behoort te
blijken, daaraan moet, daar het hier eene uitzondering op den regel geldt,
streng worden vastgehouden.'  In het Verslag  van de Tweede Kamer 178

wordt opgemerkt dat hier geen termijn is aangegeven, omdat waar de
betaling het gevolg was vanbedoeld overleg, de ratio der bepaling hetzelfde
is,  onverschillig op welke tijd dit overleg plaats had.  Let wel:  het gaat hier
dus om de aanvechting van de voldoening van een schuld door een later
faillerende debiteur, terwijl diens curator de rechtshandeling waarop deze
schuld is gebaseerd blijkbaar niet kan vernietigen maar stelt dat na het
verrichten van laatstgenoemde rechtshandeling overleg tussen de schuldenaar
en de bewuste schuldeiser heeft plaatsgevonden dat tot doel had om
laatstgenoemde persoon boven andere crediteuren te begunstigen. Het zal
duidelijk zijn dat de schuldenaar en de bewuste schuldeiser vrijwel nooit
vrijwillig zullen toegeven dat dit overleg plaats heeft gevonden; zij zullen
dit enkel doen wanneer het blijkt uit de omstandigheden waaronder een
betaling is geschied.

In de rechtspraak van v66r het Gispen q.q./IFN-arrest worstelde men
duidelijk met het overleg-criterium : de maatstaf werd nu eens streng, dan
weer soepel uitgelegd. Twee arresten die door verschillende gerechtshoven
vOOr het Gispen q.q./IFN-arrest gewezen werden wezen in tegengestelde
richtingen. Om te beginnen was er de uitspraak van het Hof Den Bosch
van 15 februari 1989 (NJ 1989, 869) waarin gesteld werd dat het gedeelte
van art. 47 Fw dat 'overleg' betreft niet alleen11 betalingen beoogde te
treffen, die berustten op een afspraak de schuldeisers buiten de concursus
te houden, maar ook betalingen die waren gedaan met het oog op de failliet-
verklaring terwijl de schuldeiser volkomen bekend was met de toestand
waarin de schuldenaar verkeerde. Hiertoe zou volgens het Hof geenszins
een gezamenlijk bedrieglijke opzet aanwezig behoeven te zijn. Een geheel
andere benadering blijktuit het arrest van het HofArnhem van 17 december
1986   (NJ   1988,   592).   De  Amro Bank zegde het krediet van Eurostijl

178 Van der Feltz I, editie Kortmann/Faber, p. 451.
179 Zie de Liagre Buhl, Sanering en faillissement p. 231, die opmerkt dat in de weergave van

het arrest in de NJ  in de vierde regel 'derhalve' dient te worden gelezen  als  'behalve'
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Keukenarchitectuur B.V. (hierna te noemen: Eurostijl) op en drong in een
persoonlijk contact met de schuldenaar Eurostijl erop aan dat deze op grond
van de tussen de bank en debiteur gesloten overeenkomst aanvullende
zekerheden zou verstrekken. De schuldenaar had hieraan voldaan. De
curator van het later gefailleerde Eurostijl betoogde dat hier sprake was
van het in art. 47 Fw bedoelde overleg. Het Hof stelde: 'De curator moge
dit overleg noemen doch het is geen overleg als bedoeld in art. 47 Fw
waarvan slechts sprake is in geval van overleg vanuit het gemeenschappelijk
opzet in strijd met de tegenover andere schuldeisers te betrachten goede
trouw een bepaalde schuldeiser boven hen te begunstigen. Een persoonlijk
contact met geen andere inhoud dan hiervoor aangegeven, valt daaronder
niet. Het Hof overweegt dat in het algemeen de voldoening van een
opeisbare schuld rechtens onaantastbaar dient te zijn, behoudens in
uitzonderingsgevallen als door de wetgever in art. 47 Fw voorzien. 'Zodanig
uitzonderingsgeval aan te nemen enkel omdat een gerechtvaardigde vordering
tot nakoming in persoonlijk contact heeft plaatsgevonden, is onaanvaardbaar.
Bijkomende omstandigheden die zouden kunnen meebrengen dat in het
onderhavige geval niettemin van overleg als bedoeld in art. 47 Fw sprake
is  geweest,  zijn niet gesteld noch gebleken'. Rank-Berenschotiso  en  De
Liagre Buhl 181 stellen  -  m. i. terecht  -  dat  in dit arrest de juiste  lijn
gevolgd wordt.  Art.  47 Fw dient restrictief te worden geinterpreteerd:82
Dit bleek 66k de opvatting van de Hoge Raad in het Gispen q. q./IFN-arrest
te zijn.De casuspositie hiervan luidde als volgt. IFN was op grond van een
overeenkomst factor van I.&V Rotterdam B.V. (hierna: L&V) en verstrekte
zodoende krediet op vorderingen van I.&V op haar afnemers. Als zekerheid
hiervoor had L&V deze vorderingen verpand aan IFN. Op grond van de
factorovereenkomst was L&V verplicht om op al haar facturen van deze
verpanding melding te maken en voorts op deze facturen geen andere
bankrelatie en rekeningnummers te vermelden dan die van IFN. Onder de
verpande vorderingen bevond zich een vordering op IBM die ruim
f 700.000 - groot was. In strijd met haar verplichtingen uit de factorover-
eenkomst vermeldde L&V op de desbetreffende aan IBM gezonden factuur
een door haar zelf bij de Rabobank aangehouden rekeningnummer.  Dit deed
zij met de bedoeling de betaling aan haar zelf te doen toevloeien. IBM
voldeed deze factuur op laatstgenoemde rekening. Zodra IFN dit ontdekte,
sommeerde zij L&V tijdens een bespreking op 11 november 1992 samen

180 E. Rank-Berenschot, t.a.p., Bedrijfsjuridische Berichten 1993, p. 179.
181 E. de Liagre Biihl, t. a.p., p. 231.
182   Zie  ook Hof Amsterdam  27  juni   1940  (NJ   1941,   258): 'Dit artikel   moet...   met   voor-

zichtigheid worden gehanteerd'.
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met vertegenwoordigers van de ABN AMRO Bank onmiddellijk om het
op dat moment nog op de rekening van L&V aanwezige bedrag van
f 530.000,- aan haar uit te betalen. Daarbij werd gedreigd met opzegging
van het krediet en met indiening van een strafklacht. Bij deze langdurige
bespreking kwam de hachelijke financiale situatie van L&V uitvoerig aan
de orde, evenals een reeds voor L&V in gang gezette sterfhuisconstructie.
Na afdracht van def 530.000,- door L&V verleenden IFN en ABN AMRO
Bank hun medewerking aan de reeds genoemde sterfhuisconstructie.  Op
22   december   1992   werd   L&V in staat van faillissement verklaard   met
benoeming van mr Gispen tot curator. Deze vorderde in kort geding ex
art. 47 Fw terugbetaling van het bedrag vanf 530.000,- aangezien volgens
hem voornoemde bespreking van  11  november 1992 tussen onder andere
IFN en L&V aangemerkt kon worden als 'overleg' in de zin van art. 47
Fw.  De president van de rechtbank en het Hof wezen de vordering af.  Het
Hof overwoog onder andere dat de curator - afgezien van de vraag of
voldaan was aan de overige in art. 47 Fw gestelde voorwaarden - de
nietigheid van de betaling niet kon inroepen omdat in dit geval door de
betaling aan de schuldeisers slechts een voordeel was ontgaan zonder dat
hun enig nadeel was toegebracht. Het door IBM op de factuur betaalde
bedrag zou immers uitsluitend ten goede zou zijn gekomen aan IFN als
L&V deze vordering niet onrechtmatig zou hebben geind. De curator stelde

vervolgens cassatieberoep in. In het cassatiemiddel bestreed hij onder andere
het oordeel van het hof dat aan de schuldeisers door de litigieuze betaling
slechts een voordeel was ontgaan zonder dat hun een nadeel was toegebracht

en betoogde dat de onderhavige betaling wel degelijk een benadelend
karakter  had.  In zijn schriftelijke toelichting stelde de curator voorts  dat
het in art. 47 Fw vereiste 'overleg' plaats had gehad.

De vraag was allereerst of het Hof terecht had geoordeeld dat aan de
schuldeisers slechts een voordeel was ontgaan zonder dat hun een nadeel
was toegebracht. Dit criterium ontleende het Hof aan het arrest Loeffen
q.q./Mees& Hope II (HR 22 maart 1991 , NJ 1992, 214). Inhaar conclusie
voor Gispen q.q./IFN zet de A-G op heldere en overtuigende wijze uiteen
waarom het hof in het arrest a quo dit criterium op onjuiste wijze heeft
toegepast. Deze uiteenzetting luidt als volgt. In de casuspositie van het
Loeffen q.q./Mees & Hope II-arrest had een betaling door de schuldenaar
(Meerhuys) aan de schuldeiser (de bank) plaatsgevonden door vermindering
van het debetsaldo van de rekening van de schuldenaar bij de bank. Deze
vermindering resulteerde in de creditering (door de bank) van de rekening
met het bedrag dat door een derde (APO, een zustervennootschap van
Meerhuys) op de rekening van de schuldenaar bij de bank was overgeboekt.
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De Hoge Raad oordeelde dat door de betaling aan de schuldeisers in dit
bijzondere geval slechts een voordeel ontging en geen nadeel werd
toegebracht. Immers, het bedrag waarmee de rekening van de schuldenaar
voor de betaling door de derde was gecrediteerd en dat op 66n moment
deel was gaan uitmaken van het vermogen van de schuldenaar, was enkel
in dat vermogen geraakt doordat de bank ervoor had gezorgd dat door
storting van dat bedrag (dat door haar met het oog op die storting eerder
ter beschikking van de derde was gesteld) in het vermogen van de
schuldenaar een onverhaalbare en dus waardeloze vordering op die derde

werd vervangen door een gelijkwaardige aanspraak op de bank. De Hoge
Raad stelde ook dat wanneer de curator de bank met een beroep op art.
47 Fw zou kunnen nopen om het bedrag waarmee de rekening van de
schuldenaar was gecrediteerd 'terug te geven', hij dusdoende   in  het
vermogen van de failliet niet een bate zou terugbrengen die daaruit was
verdwenen maar daaraan een bate zou toevoegen die daarin niet thuishoort.

Wat betekent dit nu voor het arrest Gispen q.q./IFN? Het is inderdaad
zo dat het door L&V van IBM geinde bedrag van f 700.000,- materieel
aan IFN toekwam en dus een bedrag is dat in zoverre niet in het vermogen
van L&V thuishoort. Betekent dit nu dat de betaling aan IFN beschouwd
moest worden als een betaling waardoor aan de overige schuldeisers geen
nadeel werd toegebracht maar hun slechts een voordeel ontgaat? De A-G
beantwoordt deze vraag ontkennend en is - mijns inziens terecht - van
mening dat van een zodanige betaling pas moet worden gesproken als deze
wordt verricht uit een bedrag dat door toedoen van degene aan wie moet
worden betaald - en ook met het oog op die betaling - in het vermogen
van de schuldenaar is geraakt. Duidelijk is dat hier niet is voldaan aan het
door de A-G nader omschreven criterium en er dus geen sprake is van een
dergelijke betaling. Immers, de betaling van f 530.000,- aan IFN werd
in het geheel niet verricht uit een bedrag dat door toedoen van IFN en met
het oog op die betaling in het vermogen van L&V was geraakt. Integendeel,
IFN achtte de inning van de factuur door L&V frauduleus. Verder  was
het bedrag in het vermogen van L&V gevloeid met de bedoeling om L&V
daarvan de vruchten te laten plukken. Deze was slechts bereid om het aan
IFN door te betalen omdat zij daartoe gedwongen werd.

Voor de rechtspraktijk is het feit dat de A-G genoemd criterium nader
omschreven heeft zeer nuttig. Zij maakt immers duidelijk  dat het slechts

van toepassing is in een beperkte groep van gevallen, die door haar scherp
afgebakend wordt. Slechts in deze beperkte groep van gevallen heeft het
voor de curator geen zin om na te gaan of aan de voorwaarden van art.
47 Fw is voldaan. Dit betekent overigens niet dat in alle andere gevallen

161



Hoofdstuk 2

een beroep op art. 47 Fw zal slagen. Uit hetgeen hierna volgt zal blijken
dat niet spoedig aan de vereisten van dit artikel is voldaan.

Het feit dat het Hof ten onrechte heeft geoordeeld dat er sprake was
van een betaling waardoor aan de schuldeisers alleen een voordeel was
ontgaan zonder dat hun enig nadeel was toegebracht brengt de A-G tot de
conclusie  dat de tegen het arrest gerichte klacht gegrond  is. Het middel
kan echter volgens de A-G niet tot cassatie leiden aangezien de afwijzing
van het door de curator gedane beroep op art. 47 Fw op andere dan door
het Hof aangevoerde gronden juist is. Genoemd beroep slaagt namelijk
volgens de A-G niet omdat hier geen sprake is van het in dit artikel vereiste
overleg.

De Hoge Raad is het met de A-G eens en stelt dat in het midden kan
blijven of het hof terecht heeft geoordeeld dat de schuldeisers alleen een
voordeel is ontgaan, zonder dat hun enig nadeel is toegebracht. De Hoge
Raad verwerpt niettemin het cassatieberoep van de curator. Volgens de
Hoge Raad is hier niet voldaan aan alle voorwaarden voor toepasselijkheid
van art. 47 Fw, omdat er geen sprake is van overleg tussen de schuldenaar
en de schuldeiser als bedoeld in dit artikel. Hij overweegt: 'Het middel
verdedigt... de opvatting dat voor de aanwezigheid van... overleg niet is
vereist dat ook de schuldenaar de bedoeling had de schuldeiser met de
betaling te begunstigen. Deze opvatting kan niet als juist worden aanvaard.
Uit de Memorie van Toelichting bij art. 47 (oud), geciteerd in de conclusie
van het Openbaar Ministerie onder nr. 7183  komt naar voren dat, aange-
zien het hier gaat om de vernietiging van de voldoening van een opeisbare
schuld, niet spoedig mag worden aangenomen  dat van bedoeld overleg
sprake was. Voorts wordt in het Rapport aan de Koningin-Regentes nog
opgemerkt 'dat het bewijs van het door het artikel gevorderde overleg om
te begunstigen stellig moeilijker is te leverendan het bewijs van bedrieglijke
verkorting van de rechten der schuldeischers, dit wil zeggen van de
wetenschap dat benadeeling van de medeschuldeischers het gevolg der
handeling kan wezen '(Van der Feltz I, blz. 450). In het licht hiervan brengt
een redelijke, ook met de huidige eisen van zekerheid van het betalingsver-
keer strokende uitleg van art. 47 mee, dat voor de aanwezigheid van overleg
als in dat artikel bedoeld, is vereist dat sprake is van samenspanning,dat
wil zeggen dat niet alleen bij de schuldeischer, maar ook bij de schuldenaar
het oogmerk heeft voorgezeten, door de gewraakte betaling deze schuldeiser
boven andere te begunstigen. Reeds de omstandigheid dat , naar 's Hofs

183 [Reeds eerder in deze paragraaf (nl. op p. 157) heb ik het grootste gedeelte van dit citaat
weergegeven-FvK]
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oordeel, de Vennootschap   [L  &  V-FvK] is gezwicht  voor  de  druk  van
bedreiging met opzegging van het krediet en indiening van een strafklacht,
sluit uit dat tussen de Vennootschap en IFN het in art. 47 bedoelde overleg
heeft plaatsgevonden.' De curator trekt derhalve aan het kortste eind.

Evenals van Schilfgaarde184 ben ik van mening dat de Hoge Raad
solide argumenten ten grondslag legt aan zijn uitleg van het overleg-
criterium. Zo laten de citaten uit de wetsgeschiedenis aan duidelijkheid niets
te wensen over:85 Ook zou een ruime uitleg van het begrip 'overleg'
onzekerheid bij betalingen in de hand kunnen werken en een verlammende
uitwerking 186 kunnen hebben op het kredietverkeer in het algemeen en
het betalingsverkeer inhet bijzonder. De Hoge Raad verwijst indit verband
ook naar de redelijkheid. M.i. heeft deze verwijzing betrekking op de
argumenten die al aan het begin van deze paragraaf genoemd zijn. Deze
argumenten zijn in feite gebaseerd op de overweging 187 dat de schuldeiser
een opeisbare vordering heeft, zodat het redelijk is dat de schuldenaar tot
betaling gehouden geacht wordt.

Het gevolg van deze uitleg van het overleg-criterium is dat het duidelijk
is dat het bijzonder moeilijk is voor een curator om te bewijzen dat de
schuldenaar en de schuldeiser genoemd overleg gevoerd hebben. Het zal
in vele gevallen  voor de schuldenaar niet moeilijk  zijn om  - bijv.  door
middel van schriftelijke stukken - de rechter ervan te overtuigen dat hij
onder protest de vordering heeft betaald (zelfs als dit protest slechts voor
de vorm plaats heeft geha(1188). Zoals   we   op een eerder  punt   in  deze

paragraaf constateerden, impliceert het Gispen q.q./IFN-arrest 66k dat het
criterium van wetenschap van faillissementsaanvraag streng opgevat dient
te worden. Het is dan ook niet onbegrijpelijk dat voorstellen zijn gedaan
om beide criteria ruimer op te vatten dan tot nu toe is gedaan. Vriesen-
dorp189 stelt voor om voor de invulling van de tweede grondslag van art.
47 Fw hetzelfde criterium als bij art. 54 Fw te hanteren: betaling aan de
schuldeiser van een opeisbare vordering, terwijl deze weet dat het

184 Zie punt 3 van van Schilfgaardes noot onder dit arrest.
185 Wat betreft de literatuur en de rechtspraak: in haar conclusie (punt 12) wijst de A.-G. erop

dat Van Buchem-Spapens en Huizink in de toenmalige edities van hun studieboeken reeds

over 'samenspanning' spraken. Zie ook T.J. Dorhout Mees, t.a.p.,  1988, p.  117. Ook het
Hof Amsterdam 27 juni 1940 (NJ 1941, 258) gebruikt deze term.

186 Zie de hierboven reeds geciteerde opmerkingen van Rank-Berenschot in Bb 1993, p. 179.
187  Zie R.D. Vriesendorp, Art. 47 Fw: een geamputeerde tentakel of verdient de curator meer?

in: De Curator, een octopus, p.78.
188  Zie R.D. Vriesendorp naar aanleiding van het Fokker-faillissement in De Financiele Telegraaf

van 19 december  1996.
189 Vriesendorp, De curator, een octopus, t.a.p., p. 77.
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faillissement van de schuldenaar onontkoombaar is:90 Hij stelt dat wanneer
men van mening is dat de wetstekst van art. 47 Fw een volledige gelijkscha-
keling van de artt. 47 en 54 Fw verhindertigi, dan subsidiair een minder
vergaande stelling ingenomen kan worden: het bewijs door de curator van
de wetenschap bij de schuldeiser Van het onontkoombare faillissement van
de schuldenaar zou leiden tot een vermoeden dat die betaling een gevolg
is van samenspanning als bedoeld in art. 47 Fw. Impliciet houdt Vriesen-
dorps standpunt in dat hij ook het eerste criterium van art. 47 Fw ruim
wil uitleggen'92. 'Wetenschap dat het faillissement van de schuldenaar
onontkoombaar is' is immers breder dan 'wetenschap dat het faillissement
reeds aangevraagd  is'.  In een annotatie in JOR'93 verdedigt ook Faber
de stelling dat men het eerste criterium van art. 47 Fw op dezelfde wijze
uit moet leggen als het goede-trouwbegrip in art. 54 Fw. Hiernaast stellen
hij en Kortmann'94 voor om art. 47 Fw voor wat betreft de beide criteria
af  te   stemmen  op  art.   54 Fw. Vriesendorp'95 stelt  dat het argument  dat
art. 47 Fw restrictief moet worden uitgelegd omdat de ontvangende
schuldeiser een opeisbare vordering had, niet kan verklaren waarom in het
geval van art.  54 Fw bij verrekening (eveneens van opeisbare vorderingen)
een minder restrictief criterium geldt. Dit kan m.i. als volgt verklaard
worden. Om te beginnen is de verrekening Op grond van de overname van
de schuld of de opeisbare vordering de benadelende handeling die met
behulp van art. 54 Fw krachteloos wordt gemaakt. Het is immers ddze
handeling waarmee een schuldeiser een voorsprong op andere crediteuren
poogt te verkrijgen. De verplichting tot het verrichten van de schuldoverna-
me ontstaat gewoonlijk op een zeer verdacht moment, Ill. in de vooravond
van het faillissement. Bij art. 47 Fw gaat het daarentegen om betalingen
die gebaseerd zijn op voorafgaande rechtshandelingen waarvan niet bewezen
kan worden dat ze paulianeus zijn. De verplichting tot het verrichten van
deze handeling ontstond dus op een moment waarop de schuldeiser te goeder
trouw was (althans dat wordt aangenomen: zelfs wanneer samenspanning
in de zin van het Gispen q.q./IFN-arrest wordt aangetoond, dan kan nog
niet bewezen worden dat op het moment van het ontstaan van de rechtsplicht

190 Vergelijk HR 30 januari 1953 (NJ 1953, 578) (Doyer en KaIff) en HR 7 oktober 1988 (NJ
1989, 449) (Amro/Curatoren THB).

191 Zoals bijv. Vranken schrijft in zijn noot onder het Amro/Curatoren THB-arrest.
192 Vriesendorp komt hiermee terug op het standpunt dat hij innam in zijn noot bij Gispen

q.q./IFN in AA 1996, p. 186 (linker kolom sub b).
193 N.E.D. Faber, noot bij Rechtbank Amsterdam 17 april 1996, JOR 1996, nr.72.
194 S.C.J.J. Kortmann en N.E.D. Faber, Honderd jaar Faillissementswetgeving, TvI 1996,

p. 126.
195  Vriesendorp,  in: De curator, een octopus,  t.a.p.,  p.  78.
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de  wederpartij  van de later gefailleerde te kwader trouw  was).  Om  deze
reden dient art. 47 Fw restrictiever toegepast te worden.

Een andere reden voor de meer restrictieve toepassing van laatstgenoemd
artikel  is m. i.  dat de terugwerkende kracht van de vernietiging ingevolge
art. 47 Fw in bepaalde gevallent96 veel ingrijpender gevolgen heeft dan
de ongedaanmaking van een verrekening op grond van art. 54 Fw. Men
zou daartegen kunnen aanvoeren dat ongewenste goederenrechtelijke
gevolgen van een dergelijke vernietiging binnen de perken gehouden worden
omdat derden te goeder trouw beschermd worden op grond van art. 51
lid  2 Fw. Zoals in hoofdstuk  3197  nog  aan  de  orde zal komen, worden
echter niet alle derden te goeder trouw door art. 51 lid 2 Fw beschermd.
De  derden te goeder trouw  met een persoonlijk recht vallen  m. i. slechts
onder deze bescherming wanneer zij een persoonlijk recht met zakelijke
trekken (zoals bijv. een huurrecht) hebben. M.i. pleit ook dit voor een
beperkte toepasbaarheid  van  art.  47 Fw. Verder  is het heersende  leer 198

dat de rechtsgevolgen van een beroep op de (faillissements)pauliana niet
voor alle gevallen nauwkeurig kunnen worden omschreven. Met andere
woorden: een beroep op de (faillissements)pauliana leidt niet alleen tot
ingrijpende gevolgen, maar de aard daarvan is in een aantal situaties ook
onzeker vanwege de complexiteit. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
de Hoge Raad in r.0.3.4. van het Loeffen q.q./Bank Mees en Hope II-arrest
sterk benadrukt dat de formulering van de artt. 42-48 Fw er op gericht is
om nauwkeurig weer te geven wat door de curator moet worden bewe-
zen. 199  Een en ander leidt mij  tot de conclusie dat het onwenselijk  is om

de criteria van art. 47 Fw op 66n lijn te brengen met het goede trouw-begrip
van art. 54 Fw of een bewijsvermoeden aan te nemen zoals door Vriesen-
dorp is voorgesteld.

Tevens dient men in het oog te houden dat wellicht in sommige gevallen
waarin opeisbare vorderingen geind worden maar geen beroep op art. 47
Fw  mogelijk  is,  art.  6: 162  BW  te hulp geroepen kan worden.200  Deze

196  In dit verband is relevant dat art. 47 Fw voldoening van opeisbare schulden in het algemeen
betreft en niet alleen betaling van geldsommen.

197 Zie p. 284.
198  Zie bijv. Asser-Hartkamp II, 1993, p. 422 en 423; Wachter in zijn annotatie onder HR 28

mei  1982 (NJ  1983, 310). Zie ook de opmerkingen van de wetgever in de eerste twee alinea's
van het Voorlopig Verslag II en de eerste alinea van de Memorie van Antwoord II op resp.
p. 215 en 216 van de Parl. Gesch. Boek 3.

199 Vriesendorp verwijst in dit verband hiernaar in zijn noot bij Gispen q.q. /IFN (AA 1996,
p. 185).

200  Vergelijk de door E. Schuurman gemaakte opmerking tijdens de discussie over Vriesendorps
bijdrage aan het congres 'De curator, een octopus' (TvI 1997, p. 25). Zie verder van
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groep van gevallen is echter  m. i. zeer beperkt omdat, zoals in hoofdstuk
1 (p. 82) werd betoogd, de schuldeiser die betaling van een opeisbare
vordering accepteert, in principe niet onrechtmatig handelt wanneer hij bij
de aanvaarding weet dat de andere schuldeisers hierdoor in hun verhaalsmo-
gelijkheden benadeeld zullen worden. Het Keulen/BLG-arrest vormt
weliswaar een uitzondering   op deze regel,   maar het heeft een beperkte
reikwijdte omdat het slechts verplicht verrichte prestaties ten bate van
beheersende rechtspersonen betreft.

Tot slot dient erop gewezen te worden dat een beroep op art. 47 Fw
ook voor wat betreft het overlegcriterium niet geheel kansloos is, met name
niet bij rechtshandelingen die verricht worden tussen groepsvennootschap-
pen. Overleg in de zin van art. 47 Fw werd bijv. aangenomen door de
Rechtbank Zwolle201   bij een betaling  door  B.V.   X   aan  B. V. Y terwijl
66n en dezelfde persoon bestuurder van beide vennootschappen was.  Een
dergelijk beroep op art. 47 Fw slaagde 66k in een arrest van het Hof
Arnhem.202 Ook een onrechtmatige daadvordering heeft bij de zoeven
genoemde rechtshandelingen een zeer goede kans van slagen.

7          Een vergelijking van de voorwaarden voor het instellen van
de faillissementspauliana en de onrechtmatige daadvordering
door de curator.

7.1 Een algemene vergelijking van de voonvaarden

In deze paragraaf zullen de voorwaarden voor het instellen van de faillis-
sementspauliana en de onrechtmatige daadvordering door de curator met
elkaar vergeleken worden.

Ik zal mij in deze subparagraaf beperken tot de artt.  42 (oud en nieuw)
Fw, de artt. 44 en 46 (oud) Fw en art. 47 Fw aangezien dat de wettelijke
bepalingen van materieel recht zijn.203 Alle casusposities  die  in par.  7.1.

Schilfgaardes annotatie onder het arrest (m. n. onder punt 3) en Tekst & Commentaar Fail-
lissementswet (Christiaans/van Wechem),  aant.  4  bij  art.  47   .

201 Rechtbank Zwolle, 28 december 1994, rolnr. 7392/ HA ZA 93-1343, n.g.
202 Hof Arnhem 9 januari 1996 (JOR 1996, nr. 26). In deze casuspositie betaalde NPV B.V.

aan Rokla B.V. en Malcon N.V. terwijl Malenstein enig directeur was van Rokla B.V. en
Malcon N.V.. Malcon N.V.  had als enige een bestuursfunctie in NPV  B.V..

203  De artt. 43 (oud en nieuw), 45 (oud en nieuw) en 49 lid 1 Fw zijn bepalingen van formeel
recht. Aangezien een formeelrechtelijk wetsartikel betreffende de onrechtmatige daadvordering
niet bestaat, is een vergelijking niet mogelijk. Art. 48 Fw wordt vanwege het geringe belang
niet behandeld.
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beschreven worden vallen binnen het model dat reeds aan het begin van
paragraaf 2 van dit hoofdstuk genoemd is: rechtssubject X verricht met
rechtssubject Y een of meer bepaalde rechtshandelingen. Als gevolg hiervan
worden de gezamentijke schuldeisers van X benadeeld in hun verhaalsmoge-
lijkheden. Rechtssubject X wordt op een later moment failliet verklaard.De
rechtssubjecten die in deze casusposities schuldeiser zijn of rechtshandelin-
gen verrichten zullen echter niet als X, Y of Z benoemd worden aangezien
uit de beschreven situaties blijkt welke plaats zij innnemen.

Wanneer een schuldenaar een rechtsplicht heeft tot het verrichten van
een rechtshandeling die zijn gezamenlijke schuldeisers in hun verhaalsmoge-
lijkheden benadeelt, handelt hij niet onrechtmatig, zelfs niet wanneer hij
objectieve wetenschap heeft van deze benadeling. Hij is immers rechtens
verplicht tot het verrichten van deze rechtshandeling. (Men gaat er hierbij
dan uiteraard vanuit dat de handeling waarbij de schuldenaar de verplichting
op   zich   nam   niet   met de Pauliana kan worden vernietigd   ). De enige
uitzonderingen op deze regel, nl. degene in art. 47 Fw, zullen voor wat
betreft de hier relevante aspecten op een later punt in deze sub-paragraaf
worden behandeld.

Wanneer de debiteur daarentegen bij het verrichten van een onverplichte
rechtshandeling wetenschap van benadeling heeft, dan handelt hij204

onrechtmatig. Het begrip 'benadeling' omvat de schade die geleden wordt
als gevolg van de geleden onrechtmatige daad. Wetenschap van benadeling
valt zowel onder de eis van onrechtmatigheid als die van toerekenbaarheid.
Wat betreft het relativiteitsvereiste: de geschonden norm is in de gevallen
van de faillissementspauliana de eis dat men zich in het vermogensrechtelijke
verkeer dient te onthouden van rechtshandelingen die vallen onder de
wettelijke bepalingen betreffende de faillissementspauliana. De normen
betreffende de faillissementspauliana strekken tot bescherming tegen de
schade  (nl. de benadeling in verhaalsmogelijkheden)  die de schuldeisers
in het faillissement hebben geleden.

205

Tot nu toe is enkel gesproken over het feit dat de debiteur in alle
gevallen waarin hij een paulianeuze rechtshandeling verricht tevens

onrechtmatig handelt. Ik zal nu ingaan op de vraag of zijn wederpartij in
alle gevallen waarin hij een dergelijke rechtshandeling verricht ook een
onrechtmatige daad pleegt. Het antwoord  op deze vraag luidt ontkennend.

204 Het maakt hierbij, voorzover het het onrechtmatig handelen  van de debiteur betreft,  niet
uit of deze rechtshandeling enkel onder art. 42 lid 1 of onder art. 42 lid  ljo lid 2 Fw valt.

205  Dat de Peeters/Gatzen-vordering of de faillissementspauliana niet aan de gefailleerde zelf
toekomen (vgl. r.0.3.3. van de Hoge Raad in het Peeters/Gatzen-arrest) heeft zijn grondslag
ook in het feit dat zijn wederpartij niet onrechtmatig tegenover htm heeft gehandeld.
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Een belangrijk verschil in het toepassingsgebied van beide vorderingen is
immers dat de faillissementspauliana ingesteld kan worden tegen een
verkrijger om niet die geen wetenschap van benadeling heeft. Naar oud
recht blijkt dit uit art. 44 (oud) Fw.206 Zoals Wachter in zijn noot onder
het  arrest van de  Hoge  Raad  van  1  juni  1979  (NJ  1980, 610) stelt, houdt
deze uitspraak in dat het begrip 'schenking' in art. 44 (oud) Fw uitgelegd
moet worden alsof er stond 'rechtshandeling om niet', waarvoor de animus
donandi (bedoeling om te handelen uit vrijgevigheid) niet vereist is. Men
mag hieruit concluderen dat naar oud faillissementsrecht reeds gold dat
de curator bij rechtshandelingen om niet slechts hoefde aan te tonen dat
de schuldenaar wetenschap van benadeling had. Naar nieuw recht blijkt
uit lid 1 van art. 42 Fw207 dat de curator bij rechtshandelingen die om

208       ·       ··niet   verricht ziln, slechts bij de schuldenaar objectieve wetenschap van
benadeling van schuldeisers behoeft aan te tonen. De ratio van het feit dat
de (faillissements)pauliana tegen een verkrijger om niet te goeder trouw
slaagt is dat in de belangenafweging tussen crediteuren en verkrijger te
goeder trouw het belang van de laatste aan dat van de gezamenlijke crediteu-
ren moet worden opgeofferd. Hij heeft immers om niet verkregen en behoeft
dus slechts een voordeel af te staan, terwijl bij de tegenovergestelde
opvatting de gezamenlijke crediteuren een nadeel zouden lijden. Art. 42
lid 3 Fw is een uitwerking van art. 42 lid 1 Fw voorzover het bevoordeelden
om  niet te goeder trouw betreft.  Het  is een wetsbepaling ter voorkoming
van indirecte ongegronde verrijking.209 Wanneer de bevoordeelde om
niet die te goeder trouw is de verrijking zou mogen behouden dan zou dit
ongerechtvaardigd zijn daar hij een voordeel zou mogen behouden, terwijl
de crediteuren een nadeel zouden lijden. Naar oud recht is art. 46 (oud)
Fw een uitwerking van art. 44 (oud) Fw voorzover het begiftigden te goeder
trouw betreft.   Ook  dit  is een wetsbepaling ter voorkoming van indirecte
ongegronde verrijking.

Tot nog toe is in verband met de vraag of de wederpartij onrechtmatig
handelt slechts de groep van rechtshandelingen om niet besproken. Wat
betreft de groep van rechtshandelingen anders dan om niet die hetzij

206 De tekst van art. 44 (oud) Fw is opgenomen in de appendix achter in dit boek.
207  Art. 44 (oud) Fw is opgegaan in art. 42 leden 1 en 2 Fw. Zie Parl.Gesch. Wijzigingen Rv

e.a. (Inv. 3,5 en 6), red. W.H.M. Reehuis et al., p. 392 (MvT Inv.).
208  Volgens het systeem van lid 1 van het nieuwe art. 42 Fw behoeft de curator ook bij eenzijdige

ongerichte rechtshandelingen anders dan om niet slechts bij de schuldenaar wetenschap van
benadeling aan te tonen. Zoals ik in noot  17 van hoofdstuk  1  reeds heb vermeld, wordt deze
soort rechtshandelingen in de praktijk zo weinig verricht dat het weinig nut zou hebben om
hem in dit proefschrift te bespreken.

209 Hetzelfde geldt voor art.  51  lid 2 Fw.  Zie p. 10 (evenals noot  16) van hoofdstuk  1.
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meerzijdig hetzij eenzijdig gericht zijn (naar oud recht: de groep van
rechtshandelingen onder bezwarende titel oftewel anders dan om niet):210
deze kunnen slechts vernietigd worden wanneer wetenschap van benadeling
bij de debiteur en bij zijn wederpartij aangenomen worden. Wanneer bij
een dergelijke rechtshandeling de Pauliana slaagt is er derhalve stellig ook
sprake   van een onrechtmatige daad gepleegd   door de wederpartij. 211

Wanneer de debiteur de rechtshandeling onverplicht heeft verricht, is
voldaan aan alle vereisten voor het instellen van de Pauliana en is derhalve
elk beletse1212 voor het aannemen van onrechtmatig handelen door een
dergelijke wederpartij weggenomen en  is hij aansprakelijk  ex art.  6: 162
BW.213

Wat betreft rechtshandelingen om niet kan men om te beginnen

opmerken dat art. 46 (oud) Fw en art. 42 lid 3 Fw wetsbepalingen ter
voorkoming van indirecte ongegronde verrijking Zijn.214 Een bevoordeelde
om niet te kwader trouw met wie een schuldenaar een rechtshandeling
verricht als bedoeld  in art.  42  lid  1 Fw handelt onrechtmatig. Wat betreft

de groep van rechtshandelingen anders dan om niet die hetzij meerzijdig
hetzij eenzijdig gericht zijn: wannneer bij een dergelijke rechtshandeling
de faillissementspauliana slaagt is er sprake van een onrechtmatige daad

gepleegd  door de debiteur  en zijn wederpartij.

210  Volgens de v66r 1 januari 1992 geldende Fw moest de curator bij rechtshandelingen onder
bezwarende titel bewijzen dat ten tijde van het verrichten van deze handeling zowel de
schuldenaar als zijn wederpartij wetenschap van benadeling bezat. Bij rechtshandelingen
om niet hoefde slechts bij de schuldenaar wetenschap van benadeling bewezen te worden.

Volgens de sinds 1 januari 1992 geldende Fw hebben wat betreft rechtshandelingen om niet
in dezen geen wijzigingen plaatsgevonden. Binnen de categorie van rechtshandelingen onder
bezwarende titel die sinds 1 januari 1992 'anders dan om niet' gingen heten werd echter
een verfijning aangebracht doordat onderscheid werd gemaakt tussen enerzijds meerzijdige
en eenzijdige gerichte rechtshandelingen anders dan om niet en anderzijds eenzijdige
ongerichte rechtshandelingen anders dan om niet. Bij de eerstgenoemde subcategorie moet
zowel  bij de schuldenaar als bij degene met of jegens wie hij de rechtshandeling aanging
wetenschap van benadeling aangetoond worden. Bij detweedesubcategorie, nl. deeenzijdige
ongerichte rechtshandelingen anders dan om niet hoeft slechts een dergelijke wetenschap
bij de schuldenaar bewezen te worden. Zie verder voor een overzicht van de relevante

veranderingen per 1 januari 1992 mijn bijdrage aan Iusta Causa (Wachter-bundel), 1992,
p. 51 t/m 59, Recente wijzigingen in de wettelijke regeling van de faillissementspauliana.

211 Zie voor een meer uitgebreide toelichting p. 10.
212 Zie noot 18 op p. 11.
213 Vergelijk het arrest Van Essen q.q./Aalbrecht en Looman (HR 30 mei 1997, RvdW 1997,

132). Zie p. 132 voor een bespreking hiervan.
214  Ook art. 5llid 2 (tweede volzin) Fw is een bepaling ter voorkoming van indirecteongegronde

verrijking.
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Nu zal de vraag besproken worden of toepasselijkheid van art. 47 Fw
impliceertdatzowel dedebiteur als zijn wederpartij eenonrechtmatige daad
plegen. Allereerst wordt de vraag behandeld of de debiteur onrechtmatig
handelt wanneer voldaan  is  aan de vereisten  van dit artikel.   M.i.   is  dat
inderdaad het geval. Het eerste criterium  van het artikel houdt  in  dat  de
voldoening van de opeisbare schuld vernietigbaar is wanneer degene die
de betaling ontving wist dat het faillissement van de schuldenaar reeds was
aangevraagd.

Het feit dat de debiteur tegenover de ontvanger een rechtsplicht heeft
tot het voldoen van de schuld kan in deze situatie niet de onrechtmatigheid
van zijn handelen wegnemen. Op dit moment weegt het volgende zwaarder
dan deze rechtsplicht.  M. i.  is de schuldenaar, nadat zijn faillissement  is
aangevraagd, tegenover zijn gezamenlijke schuldeisers verplicht om de
paritas creditorum te handhaven.215 Zodoende is er bij toepasselijkheid
van het eerste criterium van art. 47 Fw sprake van een onrechtmatig
handelen dat aan hem toegerekend kan worden. Het vereiste 'benadeling'
omvat ook hier de schade die wordt geleden als gevolg van de onrechtmatige
daad. In art. 47 Fw wordt de term 'benadeling' niet gebruikt. Echter: zoals
in paragraaf 6 reeds werd gesignaleerd, heeft de Hoge Raad in het Loeffen
q. q. /Bank Mees en Hope II-arrest overwogen dat de strekking van art.  47
Fw inhoudt dat schuldeisers worden beschermd tegen benadeling in hun
verhaalsmogelijkheden. Ook is voldaan aan het relativiteitsvereiste aangezien
art. 47 Fw strekt tot bescherming tegen de schade (nl. de benadeling in
verhaalsmogelijkheden) die de schuldeisers in het faillissement lijden. Het
causaal verband tussen de daad en de schade kan hier ook bewezen worden.
Een en ander leidt ertoe dat de schuldenaar onrechtmatig handelt in de zin
van art. 6:162 BW wanneer het eerste criterium van art. 47 Fw van
toepassing is. Hetzelfde geldt wanneer de betaling het gevolg was van
overleg tussen de schuldenaar en de schuldeiser dat tot doel had om de
laatstgenoemde door die betaling boven andere schuldeisers te begunstigen.
Wat betreft de vereisten van schade, causaal verband en relativiteit geldt
hetzelfde als hierboven reeds is vermeld. Nu de Hoge Raad in het Gispen
q.q./IFN-arrest heeft vastgesteld dat 'overleg' in de zin van art. 47 Fw
'samenspanning' inhoudt, is het handelen van de schuldenaar ongetwijfeld
onrechtmatig en kan het aan hem toegerekend worden wanneer het tweede
criterium van art. 47 Fw van toepassing is. 216

215 Vergelijk Van Schilfgaarde in punt 3 van zijn noot onder het Gispen q.q./IFN-arrest.
216  Vergelijk het arrest Van Essen q.q./Aalbrecht en Looman (HR 30 mei 1997, RvdW 1997,

132). Zie p. 132 voor een bespreking hiervan.
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Ook de wederpartij van de paulianeus handelende debiteur pleegt een
onrechtmatige daad wanneer aan de vereisten van art. 47 Fw voldaan is.
Ook hier is voldaan aan de vereisten van schade, causaal verband en
relativiteit. Verder stelde de Hoge Raad in het Loeffen q.q./ Bank Mees
en Hope H-arrest vast dat wanneer de curator in het bewijs van de elementen
van art. 47 Fw slaagt, daarmee, zoals in de aard van de daardoor
vaststaande feiten besloten ligt, de kwade trOUW van de crediteur217

vaststaat. Wanneer deze kwade trouw aanwezig is,  is er ongetwijfeld sprake
van een onrechtmatig handelen dat aan deze crediteur toegerekend kan
worden. Het komt zodoende ook wel voor dat zowel een beroep op art.
47 Fw als op art. 6:162 BW wordt gedaan: zie bijv. de arresten van het
Hof Den Haag 8 juni 1988 (NJ 1990, 202)218 en Hof Amsterdam 15 april
1993 (rolnr. 106/91).219

Nu we geconstateerd hebben dat ook bij toepasselijkheid van art. 47
Fw een onrechtmatige daad aangenomen mag worden, kunnen we
concluderen dat ook de faillissementspauliana220 een dubbele grondslag
heeft: het betreft grotendeels een bijzondere vorm van de onrechtmatige
daadvordering en is tevens gedeeltelijk een toepassing van de verrijkingsac-
tie.

217 Van Schilfgaarde vraagt zich in zijn annotatie onder het Loeffen q.q./Bank Mees en Hope
II-arrest af of de schuldeiser die wist dat het faillissement reeds was aangevraagd, te kwader
trouw handelt door met deze wetenschap de betaling te ontvangen. Het vaststaan van deze
kwade trouw is volgens hem bij een passieve crediteur niet meer dan een fictie. M.i is dit
niet geheel juist. Er is inderdaad geen kwade trouw wanneer de crediteur zich (nog) niet
bewust behoeft te zijn van de ontvangst of wanneer hij er wel kennnis van heeft, maar
besloten heeft om het ontvangene weer aan de debiteur over te dragen en dat voomemen
ook uitvoert. M.i. heeft de tekst van art.  47 Fw naar zijn strekking echter geen betrekking
op deze situaties. Naar mijn mening is een impliciete aanname bij het eerste criterium van
dit artikel dat degene die de betaling ontvangen heeft, bekend is met de ontvangst en besluit
om het ontvangene niet weer aan de later faillerende schuldenaar over te dragen. Dan is
hij te kwader trouw.

218  In dit geval slaagde de primaire vordering, nl. een beroep op art. 47 Fw, zodat de subsidiaire
vordering, een onrechtmatige daadvordering niet aan de orde hoefde te komen. Het betrof
hier een beroep op art. 47 Fw omdat de ontvanger vande betaling wetenschap van benadeling
had van de faillissementsaanvrage

219 Zie Rank-Berenschots beRreking hiervan in Bedrijfsjuridische Berichten 1 oktober 1993,
p. 176 e.v.

220   Zie  p.   13  voor wat betreft de BW-Pauliana.
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Z2 Verhoudendewettelijkebepalingenvandefaillissementspauliana

en onrechtmatige daadvordering zich tot elkaar als lex specialis
tot  lex  generalis?  Is  samenloop  van  defaillissementspauliana  en
onrechtmatigedaadvordering ingestelddoorde curator mogelijk?

In dit kader zal ik de vraag bespreken of een aantal artikelen waarin de
faillissementspauliana is vastgelegd leges speciales zijn van art.  1401 (oud)
BW/6: 162 BW.  Voor de definitie van allerlei begrippen als lex specialis,
lex  generalis etc. verwijs  ik naar paragraaf 3 van hoofdstuk  1.

Allereerst zal de vraag behandeld worden of de artt. 42 (oud) Fw, 44
(oud) Fw en 46 (oud) Fw leges speciales zijn van art. 1401 (oud) BW.221
Art.  42 (oud) Fw222 bevat  als lex specialis alle elementen van het abstracte
rechtsfeit in art. 1401 (oud) BW als lex generalis, nl. onrechtmatigheid,
toerekenbaarheid, schade, causaal verband en relativiteit en enkele andere
elementen zoals de eisen van onverplichtheid, wetenschap van benadeling
etc.

223

Tussen de artt. 44 en 46 (oud) Fw224 en 1401 (oud) BW bestaat g66n
lex specialis-lex generalis verhouding omdat tegenover de verkrijger om
niet te goeder trouw geen beroep kan worden gedaan op art. 1401 (oud)
BW. Analoog aan wat in paragraaf 3 van hoofdstuk 1 (p.  16) voor art.  1377
lid 3 (oud) BW werd opgemerkt, kan men immers stellen dat er slechts
sprake van een lex specialis wanneer alle concrete rechtsfeiten waarop de
normen van de artt. 44 en 46 (oud) Fw van toepassing zijn ook vallen onder
het abstracte rechtsfeit van art. 1401 (oud) BW. In het geval van art. 44
(oud) Fw zijn deze normen ook van toepassing op het feit dat de directe
verkrijger om niet geen wetenschap van benadeling had en in het geval
van art. 46 (oud) Fw is hij altijd te goeder trouw, dus vanwege dit gegeven
zijn laatstgenoemde artikelen geen leges speciales van art.  1401 (oud) BW.

221  De artt. 43 (oud en nieuw) Fw, 45 (oud en nieuw) Fw en 49 lid 1 Fw zijn bepalingen van
formeel recht. Zij zouden derhalve slechts leges speciales van een formeelrechtelijk wetsartikel
betreffende de onrechtmatige daadvordering kunnen zijn. Dat bestaat in dit kader niet, dus
een vergelijking is niet mogelijk. Art. 47 Fw (oud en nieuw) en 49 lid 2 Fw worden op
een later punt in de hoofdtekst behandeld. De artt. 48 en 50 (oud en nieuw) Fw worden
vanwege hun geringe belang niet besproken. Art. 51 (oud en nieuw) Fw houdt grotendeels
een regeling over de rechtsgevolgen van het instellen van de faillissementspauliana in. Voor
de vraag of een wettelijke regeling een lex specialis is van een andere moet men de
toepassingsvoorwaarden met elkaar vergelijken. Aangezien art. 51 (oud en nieuw) Fw derhalve
in dit kader niet erg relevant is, wordt het niet besproken.

222 Zie voor de tekst van art. 42 (oud) Fw de appendix achterin dit boek.
223  Vergelijk het arrest Van Essen q.q./Aalbrecht en Looman (HR 30 mei 1997, RvdW 1997,

132). Zie p. 132 voor een bespreking hiervan.
224 De tekst van art. 44 en 46 (oud) Fw is opgenomen in de appendix achterin dit boek.
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Vanwege de redenen die reeds in paragraaf 3 van hoofdstuk 1  (p.  17) voor
art. 3:45 lid 2 BW genoemd werden kan men de wettelijke regel van art.
42 lid 2 Fw (betreffende o.a. meerzijdige rechtshandelingen anders dan
om nieO als lex specialis van art. 6:162 BW beschouwen tenvijl de vermelde
regel vervat in art. 42 lid 1 Fw (m.b.t. o.a. rechtshandelingen om niet)
niet als een dergelijke lex specialis te beschouwen is.

Wat betreft art.  47 Fw: zoals in paragraaf 7.1. reeds werd opgemerkt
is er, wanneer voldaan is aan alle elementen van dit artikel, sprake van
een onrechtmatige daad van zowel de debiteur als de wederpartij.  Men kan
derhalve concluderen dat art. 47 Fw225 een lex specialis van art. 6:162
BW is aangezien alle concrete rechtsfeiten waarop de norm van art. 47
Fw toegepast kan worden 66k vallen onder de definitie van het abstracte
rechtsfeit  van art.  6: 162  BW  als lex generalis.

226

Vervolgens wordt de vraag besproken of er samenloop van de wettelijke
regels betreffende de faillissementspauliana en onrechtmatige daad mogelijk
is en zo ja, wat het gevolg van deze samenloop is. Onder samenloop wordt
verstaan: de gelijktijdige toepasselijkheid van verschillende privaatrechtelijke
wettelijke normen op hetzelfde rechtsfeit. Allereerst dient in dit verband
het volgende te worden benadrukt. In paragraaf 5227 van dit hoofdstuk
werden reeds de casusposities behandeld waarin een individuele crediteur
benadeeld was in zijn verhaalsmogelijkheden. Op dat punt werd reeds

gesignaleerd dat wanneer een dergelijke benadeling zich voordoet,
gewoonlijk de gezamenlijke schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden
benadeeld zijn. Dat betekent dat de curator ten bate van de gezamenlijke
schuldeisers een faillissementspauliana of onrechtmatige daadvordering  in
kan stellen. Ik heb reeds uiteengezet dat wanneer de curator verklaart dat
hij niet van plan is om een beroep te doen op art. 42 Fw of 6:162 BW,
de schuldeiser de weg van art. 69 Fw (eventueel aangevuld met het hoger
beroep van art. 67 Fw) moet volgen alvorens hij individueel een onrechtma-
tige daadvordering of Pauliana in mag stellen. Wanneer hij een dergelijke
vordering instelt en hij succes blijkt te hebben, dan moet de curator zo
spoedig mogelijk het overnemen en een onrechtmatige daadvordering of
faillissementspauliana- uiteraard ten bate van de gezamenlijke schuldeisers

225 Met ingang van 1 januari 1992 is de terminologie van art. 47 Fw aangepast aan het NBW.
Inhoudelijke veranderingen hebben niet plaatsgevonden. Uit de hoofdtekst volgt dus dat art.
47 (oud) Fw een lex specialis is van art. 1401 (oud) BW.

226 Vergelijk het arrest Van Esser q.q./Aalbrecht en Looman (HR 30 mei 1997, RvdW 1997,
132). Zie p. 132 voor een bespreking hiervan.

227 Zie p. 138 en 144.
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- instellen, zodat de individuele crediteur op grond van de paritas credito-
rum zijn recht om zelf een vordering in te stellen weer verliest. Er is
derhalve geen enkel moment waarop de curator en de individuele crediteur
tegelijkertijd een onrechtmatige daadvordering of Pauliana instellen. Er
is hier dus wel sprake van samenloop van wettelijke normen maar aangezien
de genoemde vorderingen niet tegelijkertijd ingesteld mogen worden, zullen
zich in de praktijk hier geen problemen voordoen. Ik zal dit punt derhalve
verder niet bespreken.

Ook zijn in paragraaf 5228 casusposities behandeld waarin de individue-
le crediteur kan stellen dat door het onrechtmatig handelen van een derde
zijn vordering ontstond, terwijl hij geen verhaal vond. Hierbij waren noch
de gezamenlijke crediteuren noch hij zelf benadeeld  in hun verhaalsmogelijk-
heden. Er is dan geen sprake van samenloop volgens de definitie die ik
zoeven heb genoemd, omdat die er pas is wanneer verschillende privaat-
rechtelijke wettelijke normen van toepassing zijn op hetzelfde rechtsfeit.
Er  is hier slechts sprake  van 66n relevant rechtsfeit,  nl.  dat de individuele
crediteur benadeeld is omdat het handelen van de derde op zoaven genoemde
wijze zijn vordering deed ontstaan, dus er kan ook geen sprake zijn van
samenloop.

Vanaf dit punt zal ik mij concentreren op de vragen van samenloop
van de wettelijke regels betreffende de faillissementspauliana en de
onrechtmatige daad, voorzover laatstgenoemde onrechtmatige daad een
benadeling van de gezamenlijke crediteuren inhoudt (hetgeen, zoals reeds
eerder gezegd, een benadeling in verhaalsmogelijkheden impliceert). Het
betreft hier dus wettelijke normen die aanleiding geven tot het instellen
van een faillissementspauliana of onrechtmatige daadvordering door de
curator. Er kan sprake zijn van samenloop van een lex generalis en een
lex specialis wanneer het toepassingsgebied van de ene norm geheel valt
binnen het toepassingsgebied van de andere norm en zij op hetzelfde
rechtsfeit van toepassing zijn. In dit verband is er dus sprake van een
dergelijke samenloop wanneer de hierboven genoemde wettelijke regeling
van art. 42 lid 2 Fw (betreffende o.a. meerzijdige rechtshandelingen anders
dan om niet) en art. 6: 162 BW tegelijkertijd op hetzelfde feit van toepassing
zijn.Nu vastgesteld is dat in bepaalde gevallen er samenloop van wettelijke
normen is, rijst de vraag of de rechtsgevolgen van deze normen in een
exclusieve, alternatieve of cumulatieve verhouding tot elkaar staan. In
hoofdstuk 1229 werd reeds opgemerkt dat cumulatie het uitgangspunt is.

228 Zie p. 134.
229 Zie p. 18.
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Dat exclusiviteit van normen zich op dit terrein niet voordoet blijkt uit het
Peeters/Gatzen-arrest. Immers, zoals uit de eerdere bespreking van deze
uitspraak blijkt, zou het instellen van een faillissementspauliana hier mogelijk
zijn geweest. Wanneer genoemde exclusiviteit zich hier voor zou doen,
zou de Hoge Raad hier de curator het recht ontzegd hebben om tegen de
derde een onrechtmatige daadvordering in te stellen.  Men moet derhalve
in de gevallen waariner sprake is van samenloop van de faillissementspauli-
ana en onrechtmatige daadbepalingen, ervan uitgaan dat het cumulatieprinci-
pe geldt en dat dus beide normen naast elkaar kunnen worden toegepast.
Wanneer de cumulatie van de rechtsregels betreffende de faillissementspauli-
ana en onrechtmatige daadvordering tot gevolgen leidt die logisch niet
aanvaardbaar zijn, geldt het principe van de alternativiteit en heeft de
gerechtigde de keuze welk rechtsgevolg hij in wil roepen. Dit laatste doet
zich bijvoorbeeld voor wanneer duidelijk is dat zowel de faillissementspauli-
ana als de onrechtmatige daadvordering kunnen slagen, terwijl door het
slagen van de Pauliana de gehele benadeling van de gezamenlijke schuldei-
sers in hun verhaalsmogelijkheden zal worden opgeheven en bij het slagen
van de onrechtmatige daadvordering de gehele schade, die bestaat in
laatstgenoemde benadeling, wordt vergoed.

Een en ander biedt o.a. de volgende mogelijkheden voor de curator
die zowel een faillissementspauliana als een onrechtmatige daadvordering
in kan stellen. Hij kan ervoor kiezen om primair op basis van de faillisse-
mentspauliana vernietiging van de paulianeuze rechtshandeling te vorderen
met als uiteindelijk doel de opheffing van de benadeling in verhaalsmogelijk-
heden van de schuldeisers en subsidiair uit onrechtmatige daad aanvullende
vergoeding van de schade vorderen voor zover die door het instellen van
de faillissementspauliana niet geheel is weggenomen. In hoofdstuk 3230
zullen gevallen behandeld worden waarin zich de in de vorige zin genoemde
situatie voordoet. Omgekeerd kan de curator er uiteraard ook voor kiezen
om primair een onrechtmatige daadvordering en subsidiair een faillissements-
pauliana in te stellen.

Een voordeel van het instellen van de faillissementspauliana zijn de
vermoedens van wetenschap van benadeling in de artt. 43 en 45 Fw. Een
voordeel van het instellen van de onrechtmatige daadvordering is dat voor
een  vordering uit onrechtmatige  daad de verjaringstermijn langer  is,  nl.
vijf jaren  dan wel twintig jaren ingevolge  art. 3:310 BW231 tegenover
de drie jaren van art.  3:52 lid  1  sub c van de faillissementspauliana.  (Naar

230 Zie p. 194, 195 en 208.
231 En verder door verloop van twintig jaren na de schadeveroorzakende gebeurtenis.
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oud recht was het verschil nog groter, nl. 30 jaren bij de onrechtmatige
daad op grond  van het algemene  2004  (oud) BW tegenover  vijf jaren  bij
de Pauliana ingevolge  art.   1490  (oud)  BW).

In dit verband zij nog het volgende opgemerkt. In de praktijk doen zich
regelmatig complexen van rechtshandelingen voor waarbij volgens de eiser
art. 6:162 BW op meerdere van deze handelingen van toepassing is, terwijl
de (faillissements)pauliana slechts terzake van 66n van deze ingesteld zou
kunnen worden. In een dergelijke casuspositie is het buitengewoon gunstig
voor de curator dat hij primair met een beroep op de faillissementspauliana
kan proberen om een bepaalde rechtshandeling te vernietigen en subsidiair
schadevergoeding kan vorderen op grond van de stelling dat de debiteur
en/of diens wederpartij onrechtmatig hebben gehandeld. In het kader van
de onrechtmatige daadvordering kan hij vergoeding vragen voor zowel de
schade die ontstaan is door de paulianeuze handeling als degene die het
gevolg is van andere (rechts)handelingen.

Uiteraard is het ook in dit soort casusposities mogelijk om primair een
vordering ex  art.  6: 162 BW en subsidiair een faillissementspauliana  in te
stellen, bijv. omdat wetenschap van benadeling onder de gegeven omstandig-
heden moeilijk aan te tonen is of omdat de verjaringstermijn van de
onrechtmatige daadvordering langer is dan die van de faillissementspauliana.

Binnen het gebied waarin er sprake is van samenloop tussen faillisse-
mentspauliana en onrechtmatige daad geldt hetzelfde systeem van regels
betreffende cumulatie, alternativiteitenexclusiviteitalshierboven isuiteen-
gezet. Buiten dit gebied geldt dit systeem niet, aangezien daar geen sprake
is van samenloop en alleen de faillissementspauliana ingesteld kan worden.
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Een  vergelij king  van de rechtsgevolgen  van het inroe-
pen van de BW-pauliana of faillissementspauliana met
die van het instellen van een onrechtmatige daadvorde-
ring in en buiten faillissement

1          Inleiding

In dit hoofdstuk zullen de rechtsgevolgen van het inroepen van de Pauliana
in en buiten faillissement met die van het instellen van de onrechtmatige
daadvordering in en buiten faillissement behandeld worden.

De reden waarom de casusposities in en buiten faillissement in
combinatie met elkaar of kort na elkaar behandeld worden heeft meerdere
redenen. Leesgemak is 66n ervan. Verder zal blijken dat het in vele
opzichten nuttig is om allereerst de oplossingen van casusposities in
faillissement te bezien en kort daarna de pendant daarvan buiten faillisse-
ment. De voornaamste reden voor het kiezen van deze volgorde is dat er
over de rechtsgevolgen in faillissement meer jurisprudentie is dan over die
buiten faillissement. Dit is niet verwonderlijk aangezien er in het algemeen
meer faillissementspauliana's dan'BW-pauliana's' ingesteld worden.look

1      De door mij geregistreerde rechterlijke uitspraken inzake de Pauliana betreffen in meer dan
twee derde van de gevallen een faillissementspauliana en in iets minder dan 66n derde een
Paulianabuiten faillissement. Datmeer Pauliana's in faillissementssituaties ingesteld worden
is logisch verklaarbaar. Een voorwaarde voor het slagen van een Pauliana is immers dat
de schuldenaar (en bij o.a. meerzijdige rechtshandelingen anders dan om niet ook zijn
wederpartij) wisten of behoorden te weten dat benadeling van schuldeisers het gevolg zou
zijn van de gewraakte handeling. Deze benadeling kan zich enkel voordoen wanneer de activa
waarop beslag gelegd kan worden minderdan 100% vande schulden bedragen op het moment
dat de schuldeiser buiten faillissement ten bate van zichzel f zijn rechten ex art.  3:45 BW
doet gelden of de curator in zijn kwaliteit van beheerder van de boedel ingevolge 42 Fw
zijn rechten ten bate van de crediteuren uitoefent. Het zal duidelijk zijn dat in situaties die
uiteindelijk tot faillissement leiden wetenschap van een dergelijke benadeling op het moment
van verrichten van de rechtshandeling gemakkelijker te bewijzen is dan in casusposities die
niet op een faillissement uitlopen.
Afgeziendaarvanheefteencuratorgewoonlijkmeerfinancielegegevensovereengefailleerde
debiteur dan een individuele crediteur die de BW-Pauliana instelt heeft over een niet gefail-
leerde schuldenaar. Dit laatste heeft tot gevolg dat het voor de curator eenvoudiger is om
te bewijzen dat de debiteur en zijn wederpartij op het moment van het verrichten van de
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wettelijke bepalingen als art. 51 lid 2 en 4 (oud) Fw en 51 lid 3 Fw hebben
geen specifieke tegenhanger in de situatie die zich buiten faillissement
voordoet. Het betreft hier de situaties waarin de vraag speelt hoe de weder-

partij aan zijn verbintenis moet voldoen wanneer hij niet in staat is om het

ontvangene terug te geven en de kwestie in hoeverre en op welke wijze
de paulianeus handelende schuldenaar de door hem ontvangen tegenprestatie
terug moet geven aan de wederpartij nadat de rechtshandeling is vernietigd.
Het zal blijken2 dat de oplossing van een aantal problemen in dit kader
buiten faillissement gedeeltelijk analoog is aan die in faillissement. Nieuw
is deze gedachte overigens niet. In hierna te bespreken3 commentaar4 op

een preadvies van Eggens pleit Schoordijk ervoor om bij een bepaalde
casuspositie zoveel mogelijk tot een oplossing te komen die analoog is aan
die in de Faillissementswet. Op dit punt volstaat het om in het algemeen
het bestaan van dergelijke analogieen te signaleren.

2              Het klassieke geval van de vervreem(ling van een zaak beneden
demarktwaarde. Objectief- en subjectief-relatieve nietigheid.

Het klassieke geval   van de Pauliana houdt het volgende   in.   Stel:   een
schuldenaar B verkoopt en levert op paulianeuze wijze een zaak beneden
de marktwaarde aan C. B's schuldeiser A, of in geval van B's faillissement,
de curator, kan dan met een beroep op art. 3:45 BW of art. 42 Fw de
koopovereenkomst vernietigen. Naar art. 1377 (oud) BW en art. 42 (oud)
Fw   kan   A   resp. de curator   dan de nietigheid   van de rechtshandeling
inroepen, hetgeen naar heersende mening5 hetzelfde is als de vernietiging
van het huidige   BW   en de huidige   Fw. De belangrijkste argumenten
daarvoor zijn de volgende. Om te beginnen heeft de Hoge Raad in zijn
arresten van 10 juni 1938 (NJ 1939, 411) en 28 juni 1957 (NJ 1957, 514)
bepaald dat de rechter een rechtshandeling die binnen de termen van art.
1377 (oud) BW valt niet ambtshalve als nietigb mag beschouwen. Verder

rechtshandeling wetenschap van benadeling hadden.

2    Zie bijv. par. 4 en par. 7.3.1.2. (p. 266 e.v.).
3    Zie p. 268 e.v.
4        H.C.F. Schoordijk, Vermogensrecht  in het algemeen,  p.   167.
5 Hijma (dissertatie, Nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen, 1988, p. 228)

stelt ook vast dat dit heersende leer is. Zie ook Asser-Hartkamp 11, 1993, nrs. 449, 465
en Asser-Rutten II, 1982, p. 355.

6        Dat  art.  1377  (oud) BW de termen 'nietigheid' en 'nietig' bevat zegt niet veel. Hartkamp
merkt in Asser-Hartkamp  II,  nr.  469  op  dat  in  het  oude  BW niet altijd duidelijk bepaald
was of een rechtshandeling van rechtswege nietig of vernietigbaar was. Hij noemt als
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viel uit art.  1490 (oud) BW afte leiden dat de mogelijkheid om een Pauliana
in te  stellen na vijf jaren verviel, hetgeen erop  wees dat de paulianeuze
rechtshandeling vernietigbaar was. Ook naar (oud) BW en (oud) Fw was
derhalve naar heersende mening een paulianeuze rechtshandeling vernietig-
baar.

Om terug te komen op het voorbeeld van schuldenaar B die op paulianeuze
wijze aan C een zaak verkoopt: men houde goed in het oog dat het de
koopovereenkomst1  is  die B's schuldeiser  A  of de curator  met een beroep
op art. 3:45 BW of art. 42 Fw kan vernietigen. Het is tekenend voor de
geringe belangstelling die in de literatuurs voor de rechtsgevolgen van de
Pauliana bestaat dat Hijma' in 1988 als eerste zich uitgebreid bezig hield
met de niet onbelangrijke vraag welke rechtshandeling in een standaardcasus
als deze nu precies door de vernietiging wordt getroffen: de koopovereen-
komst gesloten tussen B  en  C, de levering  van  de  zaak door  B  aan C,  of
beide rechtshandelingen. Hijma geeft aan de hand van de vereisten die
gesteld worden aan een beroep op de Pauliana een m. i. sluitende motivering
waarom de obligatoire overeenkomst het object van de vernietiging is.

Wat betreft het wetenschapsvereiste: stel dat op het moment van sluiten
van de koopovereenkomst nog niet aan het wetenschapsvereiste is voldaan
en op het moment van de levering wel. In dat geval kan noch de obligatoire
noch de zakelijke overeenkomst met de Pauliana worden aangetast: de eerste
niet omdat ten aanzien daarvan niet aan de wetenschapseis is voldaan, de
tweede evenmin nu zij gezien de onaantastbare aanwezigheid der obligatoire

voorbeelden de artt. 1358 en 1482 (oud) BW waarin resp. de termen 'nietig' en zelfs 'van
rechtswege nietig' stonden, terwijl blijkens de wettelijke uitwerking vaststond dat bij
handelingsonbekwaamheid en wilsgebreken de bewuste overeenkomst slechts vernietigbaar
was. Zie ook Hof Arnhem 10 december 1991, NJ 1993, 40.

7    Ook de Hoge Raad gaat hiervan uit. Zie HR 8 november 1985, NJ 1987, 170 (r.0. 3.3,
waarin gesproken wordt over de nietigheid van een rechtshandeling verplichtende tot de
levering van onroerend goed) en HR 16 februari 1996, NJ 1996.367 (r.0. 3.3. 'de benade-
lende overeenkomst  en de daarop gebaseerde eigendomsoverdracht').

8 Ankum merkte   in   1962  in zijn monografie reeds  op  dat het opvallend   was hoe weinig
literatuur over het onderwerp van de rechtsgevolgen van de vernietiging op basis van de
Pauliana bestaat. V.P.G. de Seriere merkt in een bijdrage aan de bundel Financiering en
Aansprakelijkheid (red. S.C.J.J. Kortmann e.a., 1994, 'Enige opmerkingen omtrent financiele
herstructurering en (faillissements) Pauliana', p. 77) voordehedendaagse literatuurhetzelfde
op. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de neteligheid van het onderwerp. G.T.J. Hoff
(Balanceren op het koord van de faillissementspauliana, 1995, p. 52 t/m 58) geeft in ieder
geval een verhelderend overzicht van een aantal rechtsgevolgen. Zie mijn bespreking van
dit  boek in Tijdschrift voor Insolventierecht  1995,  p.   145.

9 Hijma, dissertatie, p. 229.
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overeenkomst niet onverplicht geschiedt. Zo blijkt dat in ieder geval de
wetenschapskwestie naar het moment van de koop zal moeten worden
beoordeeld. Wat betreft de onverplichtheidseis stelt Hijma:

'Impliciet is hiermee reeds aangegeven, dat ook de vraag of de
rechtshandeling al dan niet onverplicht geschiedt uitsluitend op de obligatoire
overeenkomst kan worden betrokken. Beziet men alleen de leveling, dan
zou de pauliana afstuiten op de omstandigheid dat daartoe een contractuele

verplichting voorhanden is. Indien men  aan deze conclusie ontkomt  door
naar het onverplichte karakter der titel te wijzen, dan heeft men de blik
reeds definitief naar de obligatoire fase verlegd.'
Wat betreft de benadelingseis brengt Hijma naar voren:  'In dit perspectief
lijkt een keuze voor de levering voor de hand te liggen. Eerst zij verwijdert
immers  het goed uit het vermogen van de schuldenaar,  en doet daarmee
het nadeel de facto intreden: was er (nog) niet geleverd, dan had A nog
de mogelijkheid gehad zich via de weg van executoriaal beslag volledig
uit de opbrengst van B's huis te verhalen. De waarde van deze laatste

constatering is evenwel slechts betrekkelijk. Men denke dat A de pauliana
slechts zal (kunnen) inroepen indien hij inderdaad benadeeld is. Gelukt het

A, in een situatie waarin nog niet aan C is geleverd, (executoriaal) beslag
te leggen voordat de nieuwe crediteur C tot actie overgaat, dan is van nadeel

aan zijn zijde geen sprake en blijft de pauliana logischerwijze buiten

beschouwing.   Legt C evenwel (conservatoir) beslag voordat  A   aan  een
beslaglegging toekomt, dan is A's nadeel evident: hij kan zich niet meer

op het goed verhalen zoals hij aanvankelijk had kunnen doen. A's positie
is dan ook reeds door en met de koopovereenkomst BC bedreigd.
Verwezenlijkt de dreiging zich niet (A is sneller dan C), dan bestaat voor
hem geen reden - en geen mogelijkheid - tot inroeping van de pauliana.
Indien C echter beslag weet te leggen, heeft A's nadeel zich verwerkelijkt
en staat de pauliana open. Waartegen richt zij zich? Nu levering aan C in
deze casusschets nog niet is geschied, is als enig antwoord denkbaar: tegen
de bewuste koopovereenkomst. Het alternatief 'tegen het beslag' dient
vanzelfsprekend te worden afgevoerd, nu hierin niet, zoals de paulianabepa-

lingen vereisen, een rechtshandeling van de debiteur is gelegen. Per saldo

blijkt ook hier, dat het de obligatoire overeenkomst is die de maatgevende
rol vervult. De wettelijke vereisten voor inroeping van de pauliana leiden
ertoe dat niet de levering, doch alleen de daartoe strekkende titel als lijdend
voorwerp der vernietiging worden beschouwd.'

Wanneer de koopovereenkomst als titelio voor de levering door

10  Wanneer de Pauliana wordt ingesteld ter zake van een zekerheidverschaffing, dan is  de
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vernietiging wordt getroffen, dan heeft dit goederenrechtelijke werking.
Zoals Hijma concludeert, wordt het gewenste resultaat, nl. handhaving (ten
opzichte van crediteur  A)  van de oude goederenrechtelijke situatie  (nl.  dat
B eigenaar is) 66k bereikt zonder de Pauliana rechtstreeks op de levering
te betrekken. Zodoende vernietigt schuldeiser   A   resp. de curator   de
koopovereenkomst tussen  B  en  C, maar uitsluitend jegens zichzel f resp.
de boedel en niet verder dan nodig is ter opheffing van de door hem
persoonlijk/de boedel ondervonden benadeling.

Zowel naar oud als naar huidig recht en zowel buiten als in faillissement
wordt het rechtsgevolg dat intreedt nadat de bewuste rechtshandeling is
vernietigd beschouwd   als een relatieve nietigheid. Zowel buiten   als   in
faillissement is er sprake van subjectief-relatieve en objectief-relatieve
nietigheid:1 Allereerst  zal de situatie buiten faillissement behandeld
worden. Er is sprake van subjectief-relatieve nietigheid, omdat de
vermogensverminderende rechtshandeling van schuldenaar B in principe
slechts nietig is tegenover schuldeiser A  die de nietigheid inroept. 12 Ten
aanzien van alle andere personen heeft de rechtshandeling zoveel mogelijk
de normale gevolgen. In hoeverre een wijziging in de gevolgen intreedt
moet naar omstandigheden worden beoordeeld.13 Wanneer de schuldeiser
na vernietiging afgifte van een paulianeus vervreemde zaak vordert, dan
kan de wederpartij die deze moet teruggeven zich uiteraard niet meer als
eigenaar beschouwen, maar hij blijft in principe tegenover de schuldenaar
van wie hij de zaak verkreeg zijn rechten behouden.

obligatoire overeenkomst in haar kwaliteit van titel die verplichtte tot vestiging van het
zekerheidsrecht de rechtshandeling die vernietigd wordt. Dat deze parallel bestaat is te
verklaren op grond  van  art.  3:98  BW.

11  Zie J. Eggens (Vormen van nietigheid en van bekrachtiging van rechtshandelingen,
Verzamelde PrivaatrechtelijkeOpstellen II, p.  140, noot 8 enp.  148) en Ankum (monografie,
p. 172 en 173). Eggens en Ankum noemen de faillissementspauliana niet expliciet, maar
zoals uit het hierna volgende blijkt, is de nietigheid in faillissement eveneens een subjectief-
en objectief-relatieve.

12      De Hoge Raad heeft de leer van de subjectief-relatieve nietigheid bevestigd in HR 15 maart
1940 (NJ 1940, 848), HR 13 maart 1959 (NJ 1959, 579) en HR 16 februari 1996, NJ 1996,
367. Zieook Rb Utrecht 20 februari 1935, NJ 1935, 1586 en Pres. Rb Den Haag 7 september
1982, RvdW/KG 1982, 164. (Zie over de subjectief-relatieve nietigheid in laatstgenoemde
uitspraak: W.J. Slagter (Overgang van ondememingen, TVVS 1983, p. 64) en E.W.J.H.
de Liagre BEhl, De Wet Overgang van Ondernemingen in: Overdracht van een onderneming
(red. R.J. de Folter),  1983, p. 53. Zie verder de drie uitspraken die op p.  184 e.v . behandeld
worden.

13 Zie Asser-Hartkamp II, 1997, nr. 451, Asser-Rutten II, 1982, pp. 316-318; Wachter in
zijn annotatie bij HR 28 mei 1982, NJ 1983, 310.
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Z66r belangrijk is in dit verband dat het stilzwijgende uitgangspunt van
de wetgever bij de relatieve nietigheid is dat de nietigheid enerzijds slechts
door de benadeelde schuldeiser ten bate van zichzelf ingeroepen kan worden
maar  dat  hij dit anderzijds tegenover iedereen  kan  doen. 14 De enige
uitzonderingen zijn de derden te goeder trouW genoemd in de artt. 3:45
lid  5  BW  en  1377  lid  2  (oud)  BW  en  die  van  een zeer beperkte categorie
van andere derden te goeder trouw. Binnen de grenzen gesteld  door  deze
artikelen blijven tegenover deze derden de rechtshandeling en haar gevolgen
bestaan. Deze problematiek zal nader besproken worden  in  par.  7.3.5.

De subjectief-relatieve nietigheid heeft  o. a. tot gevolg  dat de tussen
schuldenaar B en zijn wederpartij C bestaande rechtshandeling geldig blijft
en dat de vernietiging niet ten voordele van B mag strekken. 15 Dat laatste
betekent o.a. dat als er, nadat de benadeelde crediteur A zich uit de opbrengt
heeft voldaan, een overschot is, dit aan de verkrijger C moet worden
uitgekeerd.

Ook is er hier sprake van objectief-relatieve nietigheid: de rechtshande-

ling is niet verder nietig dan nodig is om de benadeling van schuldeiser
A op te heffen (zie art. 3:45 lid 4 BW) 16 De casuspositie leidende tot
het arrest HR 16 februari 1996 (NJ 1996, 367) biedt een goede en vrij
eenvoudige illustratie van subjectief- en objectief-relatieve nietigheid buiten
faillissement. Berkel, een ex-werkneemster van Divi N.V. riep op basis
van de Pauliana de nietigheid in van een overeenkomst waarbij Divi N.V.
tegen een te lage prijs onroerende zaken aan Divi Inc. had overgedragen.
Het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba en het Hof van Justitie wezen
de vordering van Berkel toe en de Hoge Raad verwierp het hiertegen
gerichte cassatieberoep. De eiseres tekende bij haar vordering aan dat de

nietigheid niet verder reikte dan haar belang als schuldeiser van Divi N.V.
meebracht. Dit betekent dus dat de verkoop slechts nietig is jegens haar
en dat zij, wanneer zij bijv. voor f 100.000,- benadeeld is, uit de
executieopbrengst van de onroerende zaakf 100.000,- mag ontvangen en
het  restant  aan  Divi  Inc. moet uitkeren.

Ook in faillissement wordt het rechtsgevolg dat intreedt nadat de paulia-
neuze rechtshandeling is vernietigd, beschouwd alseen relatieve nietigheid.

14 H.F.A. Vdllmar (De Faillissementswet, 1953, p. 118) vermeldt dit uitgangspunt slechts
voor de curator  q.q.,  maar het  is  66k van toepassing  in de situatie buiten faillissement.

15 Zie Ankum, monogratie, p. 181.
16     Zie voor toepassingen van de leer van de objectief-relatieve nietigheid: HR 16 februari  1996

(NJ 1996, 367); Hof Arnhem 10 december 1991 (NJ 1993, 40); Pres. Rb Den Haag 7
september 1982 (RvdW/KG 1982, 164); Rb Utrecht 20 februari 1935 (NJ 1935,1586); Hof
Amsterdam 16 februari 1923, W. 11097.
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Dit komt in de tekst van art. 42 lid 1 (oud en huidig) Fw17 tot uitdrukking
doordat bepaald wordt dat de vernietiging ten behoeve van de boedel plaats
vindt. Subjectief-relatieve nietigheid18 in faillissement wil zeggen dat de
nietigheid in principe uitsluitend 19 ten aanzien van de faillissementscurator
bestaat in zijn hoedanigheid van beheerder van de boedel, en dus jegens
de gezamenlijke schuldeisers, wier belangen door de curator behartigd
worden. Teneinde de nietigheid in beginsel uitsluitend te laten gelden ten
aanzien van de curator en de gezamenlijke schuldeisers bestaat de rechtsregel
dat de paulianeuze handeling enkel door de curator vernietigd kan worden,
niet ook door degene met wie de schuldenaar handelde of de schuldenaar
zelf. De ratio van deze rechtsregel is duidelijk: het gaat hier om een
nietigheid uitsluitend in het belang van de gezamenlijke schuldeisers,
waaraan dus slechts zij enig recht mogen ontlenen.20 De curator is de enige
persoon die gerechtigd is om de rechtsvorderingen gegrond op de artt. 42-48
Fw in te stellen: zie art. 49 lid 1 Fw.21

Zoals reeds gezegd, bestaat de nietigheid in principe uitsluitend ten
aanzien van de curator q.q. en de gezamenlijke schuldeisers. Ten aanzien
van andere personen heeft de rechtshandeling zoveel mogelijk de normale
gevolgen. Zodoende heeft voor de schuldenaar zelf en degene met wie hij
handelde de vernietiging door de curator tot gevolg dat ook de gevolgen
van de handeling wegvallen voorzover dit ten behoeve van de boedel
noodzakelijk is maar dat zij in principe tegenover elkaar verbonden
blijven.22 Dus: de mate waarin de handeling voor anderen dan de curator

17     In  de  MvT bij  art.  42 Fw wordt opgemerkt dat art.  3:45  lid 4 BW, waarin de subjectief-
en objectief-relatieve nietigheid wordt weergegeven, niet is overgenomen in art. 42 Fw in
verband  met de woorden 'ten behoeve  van de boedel' in laatstgenoemd wetsartikel  en  het
bepaalde in art. 51 leden 1 en 3 Fw. Zie Parl. Gesch. Wijzigingen Rv e.a. (Inv. 3,5 en
6), red. Reehuis e.a., p. 392.

18 Zie Molengraaff/Star Busmann, t.a.p., p. 235,247; Vander Feltz I, editie Kortmann/Faber,
p. 439; Polak-Polak, t.a.p., 1972, p. 149 en 164; H.F.A. Vullmar, De Faillissementswet,
1953, p. 116 en 117; C.E. Polak, 1995, p. 98, 107.

19 Rechtbank Roermond 7 maart 1901, W7641; Rechtbank Alkmaar 20 april 1899, WPNR
1899, p. 285; Arbitraal vonnis (F.R. Westerouen van Meeteren) 2 mei 1935, Arbitrale Recht-
spraak 1935, no. 201, HR 13 maart 1959, NJ 1959, 579; Rechtbank Amsterdam 12 mei
1976, Schip en Schade 1977, 69; Hof Den Haag 23 mei 1989, NJ 1990, 596.

20    Zie de MvT bij art. 42 Fw, Van der Feltz I, t.a.p., p. 439. Zie ook Rechtbank Leeuwarden
4 april 1935, NJ 1936,621 en arbitraal vonnis (F.M. Westerouen van Meeteren) 2 mei
1935, Arbitrale Rechtspraak, 1935, 201.

21 Aan individuele schuldeisers is alleen in art. 49 lid 2 Fw het recht toegekend de toelating
van een vordering - bijv. de preferentie van een niet-betwiste vordering - te bestrijden op
gronden ontleend aan art. 42-48 Fw.

22 Zie Polak-Polak, t.a.p., 1972, p. 164. Met 'in principe' bedoel ik 'binnen de grenzen van
redelijkheid en billijkheid'.
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ende schuldeisers de normalegevolgen heeft- inbeginsel zoveel mogelijk
- hangt samen met wat het belang van de curator en de gezamenlijke
schuldeisers eist. Wanneer bijv. de curator teruggave van een paulianeus
vervreemde zaak vordert, kan degene die moet teruggeven zich uiteraard
tegenoverde curator q.q. niet meer op zijn eigendom van de zaakberoepen.

Tegenover de schuldenaar van wie hij deze zaak kocht, behoudt hij zijn
persoonlijke rechten en zelfs zijn eigendom23 van de zaak. Op een later

punt (ziep. 256 e.v.) zal behandeld worden op welke wijze hij zijn rechten

nog jegens de schuldenaar geldend kan maken.
Ook in faillissement geldt het systeem van de objectief-relatieve nietig-

heid:24 de rechtshandeling is niet verder nietig dan nodig is om de benade-
ling van de gezamenlijke schuldeisers op te heffen.25

Ik zal voor de situatie in faillissement drie gevallen behandelen waarin een
concrete uitwerking van het systeem van de subjectief-relatieve nietigheid
gegeven wordt, nl. Rechtbank Alkmaar 20 april 1899 (WPNR 1899, p.
285), het arbitrale vonnis van F.M. Westerouen van Meeteren van 2 mei
1935 (Arbitrale Rechtspraak 1935, no. 201) en Rechtbank Amsterdam 12
mei 1976 (Schip en Schade 1977, 69). Uit deze voorbeelden blijkt m.i.
dat het subjectief-relatieve karakter van de nietigheid die ontstaat na een

beroep op de Pauliana doel en strekking van de Pauliana-bepalingen
uitstekend tot hun recht laat komen. In de casuspositie van de uitspraak
van Rechtbank Alkmaar van 20 april 1899 ging het om een schuldenaar
die enkele maanden v66r zijn faillietverklaring een betaling had verricht.
De ontvanger van de betaling stelde dat door de nietigheid van deze betaling
de verbintenis van een anderepersoon, die zich borg had gesteld, herleefde.

23  Na de geslaagde terugvordering door de curator bevindt de paulianeus vervreemde zaak
zich uitsluitend in de boedel om ten bate van de schuldeisers te worden geliquideerd (zie
p. 252). Tegenover de schuldenaar blijft de wederpartij die de zaak teruggegeven heeft
eigenaar. Wanneer hij na de teruggave tot de conclusie komt dat hij grote prijs stelt op het

genot van de zaak en hij de waarde ervan aan de curator vergoedt, dan moet de curator
deze zaak weer aan hem afstaan. De benadeling is dan immers opgeheven en de wederpartij
kan zich tegenover de gefailleerde altijd op zijn eigendom beroepen.

24   Zie de MvT bij art. 42 Fw, waarin verwezen wordt naar art. 3:45 lid 4 BW (Parl. Gesch.,

Wijzigingen Rv e.a. (Inv. 3,5 en 6), red. Reehuis e.a., p. 392.
25      Zie de reeds in noot 16 genoemde rechtspraak voor toepassingen van de leer van de objectief-

relatieve nietigheid. Overigens heeft deze leer tevens tot gevolg dat de wederpartij van de

paulianeus handelende debiteur, jegens wie een beroep op de Pauliana wordt gedaan, de
nietigheid kan opheffen door aan de individuele schuldeiser of de curator het bedrag van
het nadeel te vergoeden. Zie Hof Arnhem, 10 december 1991, (NJ 1993, 40) en Ankum,
monografie, p.  177. Ten onrechte anders voorde faillissementspauliana: S.C.J.J. Kortmann,
'Schenking' en Pauliana, WPNR 6186 (1995), p. 443.
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De Rechtbank nam op grond van het subjectief-relatieve karakter van de
nietigheid26 aan dat genoemde verbintenis niet opnieuw tot leven werd
gewekt.

De  casuspositie  van het arbitrale vonnis  van  2  mei   1935  van  F. M.
Westerouen van Meeteren (Arbitrale Rechtspraak 1935, no. 201) komt,
kort weergegeven, op het volgende neer. Op 15 juni 1932 sloten de vier
gezusters Hendriks een koopovereenkomst met hun broer J.F. Hendriks.
Zij kochten van deze al zijn activa en verleenden als tegenprestatie
kwijtschelding   voor hun vordering   op   hem en namen bovendien  J. F.
Hendriks' schuld aan een andere broer, Johannes Hendriks, over. Op 17
januari 1933 verleenden de gezusters Hendriks aan laatstgenoemde broer,
Johannes Hendriks, twee hypotheken op een aanhen toebehorend huis voor
de schuld aan hem die zij van J.F. Hendriks hadden overgenomen. In april
1933 verklaarde de Rechtbank Den Haag in een procedure tussen de
gezusters Hendriks en Mr. Nicolspeyer als curator van de inmiddels
gefailleerde J.F. Hendriks de koopovereenkomst die met J.F. Hendriks
was gesloten nietig. In maart 1933 had Johannes Hendriks op basis van
zijn hypotheekrecht het eerder genoemde huis van de gezusters Hendriks
via een onderhandse verkoop verkocht en zodoende f 947,64 uitgekeerd
gekregen. Mr. Lodder, curator in de faillissementen van de gezusters
Hendriks, vorderde vervolgens betaling van het bedrag van f 947,64 van
Johannes Hendriks aan de boedel van de faillissementen van de gezusters.
De arbiter wees deze vordering echter af en stelde dat de door Mr.
Nicolspeyer ingeroepen nietigheid weliswaar tot gevolg had dat deze
rechtshandeling tegenover laatstgenoemde curator in het faillissement van
J.F. Hendriks als niet bestaande moest worden aangemerkt maar dat Mr.
Lodder als belangenbehartiger van de gezusters Hendriks aan deze
nietigheid, waarop slechts Mr. Nicolspeyer als curator tenbate van de door
hem beheerde boedel een beroep mocht doen, niet de bevoegdheid kon
ontlenen om te stellen dat de gezusters Hendriks zich tegenover Johannes
Hendriks ontslagen mochten achten van de schuld aan hem die zij hadden
overgenomen. M.i. illustreren dit arbitrale vonnis en de hierboven genoemde
uitspraak van de Rechtbank Alkmaar dat het systeem van de relatieve
nietigheid een evenwichtig en redelijk sluitend systeem is.

Het derde voorbeeld van een rechterlijke uitspraak waarin het systeem
van de relatieve nietigheid een belangrijke rol speelt, nl. Rechtbank

26 Zij overwoog namelijk dat deze nietigheid uitsluitend strekte ten opzichte en ten voordele
van de boedel.
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Amsterdam 12 mei 1976 (Schip en Schade 1977,69), zal behandeld worden
in paragraaf 7.3.5. van dit hoofdstuk.27

Tot slot van deze sub-paragraaf zal ik enkele opmerkingen maken over het
verband tussen de relatieve nietigheid en derdenbescherming.    In    de
negentiende eeuw28 begon men op basis van wetssystematische interpretatie
aan te nemen dat de Pauliana een nietigheidsactie  is. Deze aanname leidde
tot het arrest van de Hoge Raad van 28 maart 1884 (W.5019) waarbij
geoordeeld werd dat toewijzing van de Pauliana tot gevolg had dat de paulia-
neus vervreemde onroerende zaak vrij en onbezwaard in de boedel

terugkeerde, zodat de daarop inmiddels door de koper verleende hypotheken
vervielen. Hierbij deed het volgens de Hoge Raad niet ter zake of de
bewuste hypotheekhouder al dan niet te goeder trouw was. Een dergelijke

uitspraakzou naar huidig recht ondenkbaar zijn. Tegen dezeuitspraak werd
als bezwaar o.a. aangevoerd dat hierdoor alle rechtszekerheid ontnomen
werd aan alle transacties met betrekking tot onroerende zaken. Immers,
de koper ofgeldschieter kan er nooit geheel zeker van zijn dat een vroegere
overdracht van het goed niet tot een Pauliana aanleiding kon geven. 29

Uiteraard bleven de reacties in de literatuur op dit arrest niet uit. Deze
hielden het volgende in. Enerzijds pleitten sommigen,0 ervoor om de Pauli-
ana weer het schadevergoedingskarakter te geven dat zij v66r 1838 had.
Anderzijds heeft men bij het ontwerpen van de nieuwe Faillissementswet
van  1896  en het opnieuw redigeren  van  art. 1377 (inmiddels  weer  oud)
BW de Pauliana haar karakter van nietigheidsaktie doen behouden, maar
de ongewenste gevolgen van die nietigheid weggenomen door in art. 1377
lid 2 (oud) BW en 51 lid 3 (oud) Fw de rechten van derden te goeder trouw

27   Zie p. 286.
28      Na 1838 begon  men  aan te nemen  dat de Pauliana een nietigheidsactie   is (zie Ankum,

monografie, p. 53). Men kwam tot deze conclusie op basis van systematische interpretatie.
In art. 1490 (oud) BW werd immers de Pauliana gerangschikt onder de vorderingen tot
nietigverklaring en in het artikel dat v66r 1896 de faillissementspauliana bevatte, nl. art.
777  (oud) WvK, werd uitdrukkelijk over 'nietig verklaring' gesproken.  Van  1838 tot  aan
1896 luidde het eerste lid van art.  1377 BW: 'Niettemin kunnen de schuldeisers in hun eigen
naam opkomen tegen handelingen, welke door den schuldenaar ter bedriegelijke verkorting
hunner regten gedaan zijn, mits zij zich overigens gedragen naar de voorschriften der wet
overeenkomstig  der  aard den handelingen waartegen zij willen opkomen'.  In  1896  werd
vervolgens art. 1377 (oud) BW ingevoerd dat zou gelden tot 1 januari 1992. in dit artikel
werd o.a. bepaald dat een schuldeiser, wanneer hij op paulianeuze wijze werd benadeeld,
de nietigheid kon inroepen van de bewuste handelingen.

29  Zie de MvT bij art. 51 (oud) Fw in Van der Feltz I, editie Kortmann/Faber, p. 457.
30  Zie voor namen van deze schrijvers Ankum, monografie, p. 53 en 57.
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uitdrukkelijk te beschermen. In de MvT bij art. 51 (oud) Fw31 wordt
bepaald dat in plaats van de vernietiging 'ex tune' (van rechtswege herstel
van de toestand zoals hij was v66r de nietige handeling) wordt gesteld
vernietiging 'ex nunc' (herstel van de vorige toestand voorzover dit nog
mogelijk is bij eerbiediging van de rechten die inmiddels door derden te
goeder trouw zijn verkregen). Deze laatste  weg is volgens de opstellers
van de MvT gevolgd bij het in de wet opnemen van art.  51  lid 3  (oud) Fw.
N.J. Polak32 wijst er terecht op dat deze opmerking niet juist is. Tegenover
de curator q.q. werkt de nietigheid waarop alleen hij ten bate van de
schuldeisers een beroep  kan doen, namelijk  'ex  tune':  voor  hem  in zijn
kwaliteit van curator immers vallen na de vernietiging de paulianeuze
handeling en haar rechtsgevolgen geheel weg alsof er nooit een handeling
had bestaan. Tegenover hem in zijn kwaliteit heeft de vernietiging dus
terugwerkende kracht. 33 Verder  is het stilzwijgende uitgangspunt  van  de
wetgever bij de relatieve nietigheid34 dat de nietigheid enerzijds alleen
door de curator ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers ingeroepen
kan worden maar dat hij dit anderzijds tegenover iedereen kan doen, met
name tegenover degene met wie of te wiens behoeve de schuldenaar
handelde dn tegenover diens rechtsopvolgers. Zoals gezegd, eist de
rechtszekerheid bij het handelsverkeer echter bescherming van derden te
goeder trouw. Tegenover de derden te goeder trouw blijven derhalve onder
de voorwaarden van art. 51  lid 2 Fw en 51  lid 3 (oud) Fw (en de artt.  3:45
lid 5 BW en 1377 lid 2 (oud) BW) de rechtshandeling en haar gevolgen
volledig bestaan.35 Voor de schuldenaar zelf en voor degene met wie hij
handelde heeft de vernietiging door de curator het gevolg dat ook de
gevolgen van de handeling wegvallen voorzover dit ten behoeve van de
boedel nodig is, maar verder blijven zij volledig tegenover elkaar verbonden.
De opmerking in de MvT dat de vernietiging 'ex nunc' werkt roept het
gevaar in het leven dat men geneigd zou kunnen zijn om hieruit de conclusie
te trekken dat de vernietiging op grond van de faillissementspauliana geen
terugwerkende kracht heeft. Deze conclusie zou geheel onjuist zijn aangezien
een succesvol beroep op de faillissementspauliana altijd terugwerkende
kracht heeft.

31   Zie voor vindplaats noot 29.
32  Polak-Polak, t.a.p., 1972, p. 164.
33   Zie bijv. Polak-Polak, t.a.p.,  1972, p. 164; Rechtbank Almelo, 25 juni 1913, W.9540;

Rechtbank Amsterdam  12  mei 1976, Schip en Schade  1977,  69.
34 H.F.A. \'81lmar, De Faillissementswet, 1953, p. 118.
35 Zie hierover par. 7.3.5.
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Gelukkig hebben de opmerkingen in de genoemde Memorie van
Toelichting slechts in 66n geval in de rechtspraak, nl. de uitspraak van 5
januari    1937   van de Rechtbank Haarlem 6 ertoe geleid   dat de rechter

spreekt van een 'ex nunc' werking van het vonnis. In dit geval leidt dit
echter  niet  tot een andere uitkomst  dan  bij de vernietiging   'ex  tunc',
aangezien het een derde te goeder trouw betreft, tegenover wie de
vernietiging so wie so niet werkt (mits aan de voorwaarden van art. 51
lid 2 Fw/51 lid 3 (oud) Fw en 3: 45 lid 5 BW/1377 lid 2 (oud) BW voldaan

is). Voorzover ik heb kunnen nagaan is, afgezien van N.J. Polak37,
Vollmar38 de enige schrijver die aandacht besteedt aan de in de MvT ge-
maakte opmerking over vernietiging  'ex nunc: In tegenstelling  tot N.J.
Polak bespreekt Vijllmar deze opmerking echter niet kritisch. Zoals reeds

gezegd, acht ik dit riskant omdat uit de opmerking in de MvT verkeerde
conclusies getrokken kunnen worden.

3        De artt. 51 lid 1 Fw, 51 leden 1 en 2 (oud) Fw.

3.1 51 lid 1 Fw, 51 leden 1 en 2 (oud) Fw en het leerstuk van de

onverschuldigde betaling

In deze paragraaf zullen de rechtsgevolgen van het inroepen van de faillis-
sementspauliana die summier aangegeven worden in art. 51 lidlen 2 (oud)
Fw en art. 51 lid 1 Fw besproken worden. De regeling naar oud recht wordt
hier uitgebreid behandeld omdat het grootste gedeelte van de gepubliceerde
uitspraken met betrekking tot art. 51 Fw naar oud recht gewezen is en deze

ons ook veel kunnen leren over de regeling naar nieuw recht.

(In paragraaf 4.1. zal de vraag behandeld worden of art. 51  lid 1 en
2 (oud) Fw en art. 51 lid 1 Fw ook gedeeltelijk analogisch buiten
faillissement toegepast kunnen worden). In art. 51 lid 1 (oud) Fw werd
bepaald: 'Behoudens het bepaalde bij artikel 46 moet hetgeen door de nietige
handeling uit het vermogen vanden schuldenaar gegaan is, door hem, tegen
wien de nietigheid wordt ingeroepen, teruggegeven worden'. Art. 46 (oud)
Fw betreft slechts de rechtspositie van de ontvanger om niet die geen
wetenschap van benadeling heeft en dus te goeder trouw is. De ontvanger
om niet te kwader trouw valt derhalve onder de werking van art. 51 lid

36  NJ 1937, 990.
37  Polak-Polak, 1972, t.a.p., p. 164.
38 H.P.A. V611mar, t.a.p., p. 118.
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1 en 2 (oud) Fw.39 Hoe is dit naar het huidige recht? Art. 51 lid 1 Fw
betreft degenen 'jegens wie de vernietiging werkt'.  Art. 42 lid 3  Fw is de
opvolger van art. 46 (oud) Fw en betreft de rechtspositie van de verkrijger
om   niet te goeder trouw.   Ook   naar het huidig recht valt derhalve   de
ontvanger om niet te kwader trouw onder de werking van hetzel fde artikel,
Ill. art. 51 lid 1 Fw.40

Tussen de oude en nieuwe formuleringen van art. 51 lid 1 Fw bestaat
verder een aanzienlijk verschil. (Let wel: tussen de formuleringen. Zoals
uitde verdere bespreking zal blijken, valt inhoudelijk het verschil wel mee).
In de tekst van het nieuwe art. 51 lid 1 Fw wordt rechtstreeks gesteld dat
degene jegens wie de vernietiging werkt hetgeen door de vernietigde
rechtshandeling uit het vermogen van de schuldenaar gegaan is terug moet
geven aan de curator met inachtneming van afdeling 2 van titel 4 van boek
6 van het Burgerlijk Wetboek. Met andere woorden: rechtstreeks wordt
gesteld dat de persoon tegenover wie de vernietiging werktjegens de curator
(en dus tegenover de schuldeisers, wier belangen door de curator behartigd
worden) binnen de grenzen van art. 51 lid 1 Fw een verbintenis uit onver-
schuldigde betaling heeft.

Naar oud recht werd in art. 51 lid 1 bepaald dat behoudens het bepaalde
bij art. 46 hetgeen door de nietige handeling uit het vermogen van de
schuldenaar gevloeid was door hem, jegens wie de nietigheid werd
ingeroepen, teruggegeven moest worden. Dat de laatstgenoemde persoon,
materieel gezien'11, een verbintenis jegens de curator q.q. heeft om het
paulianeus vervreemde vermogensbestandeel als onverschuldigd betaald
'terug te geven', vloeit voort uit de terugwerkende kracht van de vernieti-
ging.   Door de vernietiging  komt de verbintenis  die de later gefailleerde
schuldenaar had om aan de wederpartij het bewuste vermogensbestanddeel
te leveren, met terugwerkende kracht te vervallen.42 De wederpartij heeft
derhalve, materieel gezien, een verbintenis uit onverschuldigde betaling
om het goed weer aan de boedel 'terug te geven'. Omdat de rechtshandeling

39   Uiteraard valt hij niet onder de werking van art. 51 lid 4 (oud) Fw aangezien hij om niet
verkregen heeft.

40   Hij valt niet binnen het bereik van art. 51 lid 3 Fw: zie de vorige noot.
41  Ik heb hier gekozen voor de formulering dat, materieel gezien, er een verbintenis uit

onverschuldigdebetaling bestaat omdat in de artt. 51 lid 1 en 2 (oud) Fw en in de rechtspraak
niet expliciet gezegd wordt dat het een verbintenis uit onverschuldigde betaling betreft.  Pas
vanaf 1985 spraken enkele schrijvers   over deze verplichting   als een verbintenis   uit
onverschuldigde betaling. Dit neemt echter niet weg dat het onvermijdelijk uit de terug-
werkende kracht van de vernietiging voortvloeit. (Zie noot 46 voor de namen van deze schr-
ijvers).

42 Zie Rechtbank Arnhem, 20 januari 1922, W. 10956.
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krachtens welke dit vermogensbestanddeel is overgedragen geacht wordt
vanaf de aanvang nietig te zijn geweest, wordt de paulianeus handelende
debiteur door de werking van het causale stelsel geacht steeds rechthebbende
gebleven te zijn. Wanneer het een vermogensbestanddeel is waarop de
schuldenaar, bezien vanuit het standpunt van de curator q.q., nog steeds
geacht wordt het eigendomsrecht te hebben, dan kan de curator tevens het
goed ten bate van de boedel revindiceren. Onder het v66r  1 januari  1992
geldende recht werd aangenomen dat de curator zich tegenover de
belanghebbende op de nietigheid van de paulianeuze handeling beroepende

43

de uit de boedel geraakte zaak rauwelijks kon terugvorderen en daarop ook
revindicatoir beslag kon leggen.44 Onder het sinds 1 januari 1992 geldende
recht moetaan rauwelijks terugvorderen of revindicatoirbeslag voorafgaan
hetzij een buitengerechtelijke verklaring van de curator strekkende tot
vernietiging, hetzij een vonnis strekkende tot vernietiging, hetzij een beroep

op de vernietigingsgrond ex art.  3:51 lid 3 BW . Zowel naar oud als huidig
recht geldt de uitspraak van de Hoge Raad van 3 juni 1921 (NJ 1921, 968)
dat genoemde vorderingen van de curator 66k strekken tot nakoming van

een op de wederpartij rustende verplichting om de verbintenis, waarvan
de nietigheid wordt ingeroepen, ook feitelijk ongedaan te maken. De
verplichting om deze verbintenis feitelijk ongedaan te maken is de
verbintenis uit onverschuldigde betaling die hier besproken wordt.

Toch wordt in art. 51 lid 1 en 2 (oud) Fw niet rechtstreeks naar de artt.
1395 e.v. (oud) BW, d.w.z. de wettelijke regeling betreffende de vordering
uit onverschuldigde betaling verwezen. Ook in de relevante literatuur van
v66r   1985  en  in de rechtspraak wordt  voor  het oude recht niet expliciet
gezegd dat het hier een vordering uit onverschuldigde betaling betreft. Dit
laatste vloeit m. i. echter wdllogischerwijze voort uit het wettelijk systeem
zoals dat hierboven is geschetst, met name uit de terugwerkende kracht
van de vernietiging. Opvallend is dat pas nadat in 1981 in het eerste gedeelte
van het Ontwerp voor de Invoeringswet Boeken 3-6 NBW45 het nieuwe
art. 51 Fw was opgenomen, waarin expliciet de verwijzing naar afdeling
2 van titel 4 van boek 6 BW opgenomen was, enkele scribenten uitdrukke-
lijk46 uitspraken dat ook volgens het oude art. 51 Fw de regels inzake

43   Voor het beroep op de nietigheid was ook onder het vddr 1 januari 1992 geldende recht
een eenvoudige wilsverklaring voldoende. Een beroep op de Pauliana geschiedde echter
onder het oude recht 66k hetzij in een rechtsgeding, hetzij als inleiding tot een proces. Zie

Asser-Hartkamp II, 1997, p. 439.
44 Zie Losbladige Faillissementswet, C.J. van Zeben (red.), aant. 9 bij art. 42 (De Liagre B6hl).
45  Zie Parl. Gesch. Wijzigingen Rv e.a. (Inv. 3,5 en 6), red. W. Reehuis et al., p. 399.
46    Zie S . A .M. Lhoest enM.L.W. Verhagen-Maat, De Faillissementspauliana inhetjaar 2000?,
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onverschuldigde betaling van toepassing waren. Verder wordt ook in de
MvT'17 bij art. 51 Fw gesteld dat een bepaald aspect van de regeling in
art.  51  lid  2  (oud) Fw overeenstemt  met  wat  in  het  vdor  1  januari   1992
geldende recht bij onverschuldigde betaling werd aangenomen. Hoogstwaar-
schijnlijk heeft de wetgever  in  1896 - ook al  zei hij  dat niet expliciet -
met de regeling van art. 51 lid 1 en 2 (oud) Fw een lex specialis in het
leven willen roepen die zoveel mogelijk overeenstemde met de algemene
regels betreffende de vordering uit onverschuldigde betaling.  Het gaat hier
immers, materieel gezien, om een dergelijke vordering. Ik acht het plausibel
dat zowel de wetgever als de literatuur van v66r 1985 en de rechtspraak
voor het oude recht een expliciete verwijzing naar deze regels achterwege
heeft gelaten, omdat er  naar het  v66r  1 januari 1992 geldende recht  veel
onduidelijkheid over de rechtsfiguur van de onverschuldigde betaling
beston#8 en de theorie over dit leerstuk, vergeleken met de dogmatiek
naar het huidige recht, op bepaalde punten vrij onderontwikkeld was. (Op
p. 19749 zal een voorbeeld van dit gebrek aan verfijning behandeld
worden). E6n fundamenteel voorbeeld  van de onduidelijkheid  kan  op  dit
punt al genoemd worden: het stond bijv. niet vast ofde actie uit onverschul-
digde betaling vereenzelvigd kon worden met de actie uit ongerechtvaardigde
verrijking. V66r 1961 heeft de Hoge Raad twee keren50 de uitspraak
gedaan dat aan de regel, dat het onverschuldigd betaalde kon worden
teruggevorderd, niet de gedachte ten grondslag lag, dat de betaler hersteld
diende te worden in de vorige toestand, maar de gedachte dat de verkrijger
ongerechtvaardigd zou worden verrijkt als hij zou behouden wat hem was

Kwartaalberichten Nieuw BW 1985/4,  p.   122 (zie linkerkolom onderaan  en  m.n.  ook  de
noten 34 en 35). Inhun annotatie bijhet arrest Kuijsters/Gaalmanq.q. (AA 1995, pp. 131
en  133) gaan Kortmann en Faber ervan uit dat volgens het oude art.  51  lid  1  Fw de regels
inzake onverschuldigde betaling van toepassing waren. In hun reacties op deze annotatie
gaan R.J. Verschoof (AA 1995, pp. 566-568) en M.A.A. Sevenheck (AA 1995, p. 570
(noot 3) ook hiervan uit). Zie ook de conclusie van A-G Vranken (onder punt 27) bij HR
30 september 1994 (NJ 1995, 626).

47  Zie Parl. Gesch. Wijzigingen Rv e.a. (Inv. 3,5 en 6), red. W. Reehuis et al., p. 399.
48  Zie het proefschrift van G. Hamaker, De vordering uit onverschuldigde betaling naar

Nederlands recht,   1971. Deze signaleert op  p.   17  en  18 dat in Nederland  op dat moment
eigenlijk geen uitvoerige beschouwingen over de rechtsfiguur van de onverschuldigde betaling
voor handen waren.

49   Hier kan reeds de opmerking van Hijma (diss., p. 195) genoemd worden dat, anders dan
het oude BW, het huidige BW met betrekking tot onverschuldigde betaling een uitvoerig
regelstelsel kent. Ook M.M. Olthof (De ongedaanmakingsverbintenissen. Quod Licet (Kleijn-
bundel), p. 294) noemt de regeling van de onverschuldigde betaling in de artt. 1395 e.v.
en  1487 oud BW 'slechts summier'. Zie verder de in de vorige noot genoemde opmerking
van Hamaker.

50  HR 4 december 1953 (NJ 1954, 374); HR 8 maart 1957 (NJ 1957,525).

191



Hoofdstuk 3

betaald. Sinds 1961 maakt de Hoge Raad echter een onderscheid tussen
de beide acties.51 Ook naar de leer van de Hoge Raad van v66r 1961 kan

men, afgezien van het geval van art. 46 Fw, niet zeggen dat aan de
vordering uit onverschuldigde betaling die de curator q.q. op de paulianeus
handelende wederpartij heeft, de gedachte ten grondslag ligt dat de
verkrijger ongerechtvaardigd zou worden verrijkt als hij zou behouden wat
hem was betaald. De ratio van de faillissementspauliana is, afgezien van
art. 46 (oud) Fw en de huidige variantdaarvan, nl. art. 42 lid 3 Fw, immers
niet om een verrijking bij de wederpartij weg te nemen maar slechts om

de benadeling in de verhaalsmogelijkheden van de schuldeisers van de
paulianeus handelende debiteur op te heffen. A-G Franx stelt in zijn
conclusie voor het arrest van de Hoge Raad van 31 maart 1978 (NJ 1978,
363) dat, ook al ligt het beginsel van ongedaanmaking van een ongerecht-
vaardigde verrijking ten grondslag aan de in art. 1395 (oud) BW gegeven
regel, toewijzing van een vordering uit onverschuldigde betaling tegen een

niet verrijkte wederpartij niet altijd uitgesloten is. Toewijzing   van   een
dergelijke vordering is volgens Franx mogelijk ingevallen waarin genoemd
beginsel wordt doorkruist door andere principes.52 Ik zal hier niet ingaan

op de vraag of het juist is dat genoemd beginsel ten grondslag ligt aan de
vordering uit onverschuldigde betaling in het algemeen 3 - daarover is

nog discussie mogelijk - maar hier in ieder geval vaststellen dat de

vordering uit onverschuldigde betaling die de curator q.q. ex art. 42 Fw
heeft ook tegen een niet verrijkte wederpartij ingesteld kan worden. Een
voorbeeld hiervan is het volgende. Stel: A sluit met B op paulianeuze wijze
een koopovereenkomst naar Nederlands recht ten aanzien van een aantal
roerende zaken. (Beiden zijn ingezetenen van Nederland). Deze worden
door B meteen na aankoop en levering (die beide in Nederland plaatsvinden)
naar een Derde-Wereldland vervoerd. Kort nadat ze daar gearriveerd zijn,
worden ze door de overheid op grond van de daar geldende nationale

wetgeving geconfisceerd. A gaat binnen enkele maanden daarna failliet.
De curator kan hier ex art. 42 Fw een vordering uit onverschuldigde
betaling ten bate van de boedel instellen. Dat B uiteindelijk niet door
ontvangst van de zaken verrijkt is, doet hier niet aan af: relevant is enkel
of de gezamenlijke schuldeisers van A in hun verhaalsmogelijkheden

51 Zie Asser-Harlkamp III (1994, no. 316 (p. 295)), die verwijst naar HR 3 november 1961

(NJ 1962, 55) en andere rechtspraak.
52 Als voorbeeld noemt hij het recht inzake toonderpapier en verwijst naar HR 10 januari 1969

(NJ 1969, 190).
53 Ziede literatuurgenoemd in M.W. Scheltema, Onverschuldigdebetaling (dissertatie), 1997,

p. 35, noot 17.
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benadeeld zijn en niet of B is verrijkt. Zelfs wanneer men voor het v66r
1 januari 1992 geldende recht van de gedachtengang van Franx uitgaat,
nl. dat het beginsel van ongedaanmaking van een ongerechtvaardigde verrij-
king ten grondslag ligt aan de vordering uit onverschuldigde betaling in
het algemeen, dan nog moet men toegeven dat toewijzing van een vordering
uit onverschuldigde betaling ex art. 42 Fw van een curator tegen een niet
verrijkte wederpartij mogelijk is, omdat volgens de denktrant van Franx
dit principe doorkruist wordt door een ander beginsel, nl. dat de Pauliana
erop gericht is om benadeling in verhaalsmogelijkheden weg te nemen.

In de MvT bij art. 51 Fw 54 wordt vermeld dat duidelijkheidshalve

de verwijzing naar afdeling 6.4.2. is toegevoegd om te voorkomen dat men
op de gedachte komt dat de vordering van de curator tot teruggave aan de
boedel  er  66n sui generis  is.  M. i.  is  er geen enkele aanleiding  om  aan  te
nemen dat het hier een vordering sui generis betreft. Zoals reeds gezegd,
ontkomt men, met name vanwege het feit dat de vernietiging terugwerkende
kracht heeft, niet aan de conclusie dat het hier, naast de eventuele revindi-
catie, een vordering uit onverschuldigde betaling betreft.55 W61 is het een

specifieke vorm van de vordering uit onverschuldigde betaling, omdat de
nietigheid in principe slechts geldt ten aanzien van de curator q.q. en de
faillissementsschuldeisers. Het is echter g66n vordering sui generis, omdat
daarvoor vereist  is  dat de  aard  van de vordering geheel eigensoortig  is,
en  dat  is  niet het geval.

3.2 Discrepantie  tussen  de  definitie  van  'benadeling'  in  de  rechtspraak

en de regeling in art. 51 lid 1 en 2 (oud) Fw en 51 lid 1 Fw.
Aanvullende schadevergoeding naast executie vanhetteruggevor-
derde vermogensbestanddeet

Indeze sub-paragraafworden de situaties beschouwd waarin de wederpartij
tegen wie de Pauliana wordt ingesteld nog in staat is om het paulianeus
vervreemde goed terug te geven maar hij daarnaast aanvullende schadever-
goeding aan de curator dient te betalen. Het betreft in deze gevallen

54  Zie Parl. Gesch. Wijzigingen Rv e.a. (Inv. 3,5 en 6), red. W. Reehuis et al., p. 399.
55 Anders: Huizink (t.a.p., 1995, p. 76 en AA 1995, p. 773), die stelt dat de artikelen

betreffende onverschuldigde betaling zonder de verwijzing niet rechtstreeks toepasselijk zouden

zijn. Hij leidt dit af uit de relatieve nietigheid en stelt dat zonder de expliciete verwijzing
naar de afdeling voor onverschuldigde betaling men niet zou kunnen zeggen dat er zonder
rechtsgrond was gepresteerd. Dit is echter onjuist: ten aanzien van de curator en de
faillissementsschuldeisers is er wel degelijk zonder rechtsgrond gepresteerd. De rechtsgrond
valt weg voorzover  dat  voor het waarborgen  van hun belang noodzakelijk  is.

193



Hoofdstuk 3

schadevergoeding die betaald moet worden omdat teruggave van het
paulianeus vervreemde vermogensbestanddeel aan de curator niet voldoende
is om de gehele benadeling in de zin van de Pauliana op te heffen. Het
opvallende probleem doet zich namelijk voor dat er een zekere discrepantie
is tussen de definitie van 'benadeling' die de Hoge Raad gegeven heeft in
hetBoendermaker/Schopman-arrest (HR23 december 1949, NJ 1950, 262)
en de regels die zijn vastgelegd in art. 51 lid 1 en 2 (oud) Fw en art. 51
lid  1   Fw.  In het Boendermaker/Schopman-arrest sprak  de  Hoge  Raad  uit
dat er benadeling in de zin van de Pauliana was wanneer op het ogenblik
dat de schuldeiser zijn rechten uit art. 1377 (oud) BW/3:45 BW doet
gelden 6 de bevredigingsmogelijkheid voor verhaal door de schuldeiser
geringer is dan zij geweest zou zijn wanneer de handeling achterwege was
gebleven. Voor de situatie van faillissement betekent dit dat er benadeling
is wanneer op het moment dat de curator q.q. ingevolge art. 42 Fw zijn
rechten ten bate van de gezamenlijke crediteuren doet gelden, de bevredi-
gingsmogelijkheid door verhaal voor de schuldeisers van de gefailleerde
in het algemeen geringer is dan zij zou zijn geweest als de handeling achter-
wege was gebleven. In de genoemde overwegingen uit het Boender-
maker/Schopman-arrest wordt de benadeling in verhaalsmogelijkheden op
scherpe wijze gedefinieerd. De kracht van deze definitie is m.i. daarin
gelegen dat zij rekening houdt met de economische realiteit. Wanneer men
dit meer toespitst: zij heeft oog voor het feit dat benadeling in verhaalsmoge-
lijkheden zich niet alleen voor hoeft te doen door het enkele feit dat een
vermogensbestanddeel  (bijv. een produktiemiddel) het vermogen van de
schuldenaar verlaat maar ook doordat dit tot gevolg heeft dat geen produktie
meer plaatsvindt in het bedrijf van de debiteur en er zodoende winstgederfd
wordt of dat er verlies geleden wordt doordat een ander produktiemiddel
gehuurd wordt dat meer kostte dan aan waardevergoeding ex art. 51 lid

56   Zie de verdere invulling die hieraan is gegeven in het arrest Ravast N.V./Ontvanger (HR
22 september 1995, NJ 1996, 706) de toelichting op p. 92 en noot 7 van hoofdstuk 2.
Hiernaast wordt nog het volgende aangetekend. Stel dat een individuele crediteur of de curator
q.q. een beroep doet op art. 3:45 BW resp. art. 42 Fw, vervolgens een procedure begint
die enige tijd in beslag neemt en dat de gehele waarde van de paulianeus vervreemde zaak
nodig is om de benadeling in verhaaIsmogelijkheden op te heffen. Het goed is op het moment
van instellen van de Paulianaf 20.000,- waard. Op een bepaald tijdstip tijdens de procedure
bedraagt de waarde f 22.000,-.  Op het moment dat de rechter een verklaring voor recht
geeft dat de handeling paulianeus is kan het weer verkocht worden voor f 20.000,-.  De
koper zal dan f 2.000,- schadevergoeding aan de individuele crediteur resp. de curator q.q.
moeten betalen. Laatstgenoemde personen zijn immers 66k voor dit bedrag in hun verhaalsmo-
gelijkheden benadeeld en de wederpartij is toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming
van zijn verbintenis om het goed terug te geven.  Hij moet dus f 2.000,- schadevergoeding
betalen.
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2 (oud) Fw gevorderd kan worden.57 Kort gezegd, bestaat de discrepantie
tussen de definitie van 'benadeling'  in de zin van het Boendermaker/Schop-
man-arrest en de regeling van art. 51 lid 1 en 2 (oud) Fw en art. 51 lid
1 Fw (enhiermee samenhangende de regeling van onverschuldigde betaling
naar oud en huidig recht) daarin dat laatstgenoemde wettelijke bepalingen
zeer 'object gericht' zijn en er zodoende enkel op gericht zijn om te bereiken
dat de debiteur weer de feitelijke macht krijgt over een bepaald vermogens-
bestanddeel of de waarde daarvan vergoed krijgt maar andere soorten van

benadeling in verhaalsmogelijkheden, zoals de bovengenoemde winstderving,
niet succesvol kunnen bestrijden.

58

Zowel naar oud als naar huidig recht wordt in lid 1 van art. 51 Fw ervan
uitgegaan dat het ontvangene 'in natura' teruggegeven wordt aan de curator.
Dit stemt overeen met wat zowel naar oud als huidig recht voor de vordering
uit onverschuldigde betaling in het algemeen59 wordt aangenomen. Verder
is er het verschil dat in art. 51 lid 1 Fw rechtstreeks verwezen wordt naar
de regels betreffende onverschuldigde betaling, terwijl in art. 51 lid 1 en
2 (oud) Fw een lex specialis is opgenomen die, materieel gesproken,
dezelfde regels inhoudt als de wettelijke regeling betreffende onver-

schuldigde betaling maar verder alleen meer specifiek  is.
Vanwege de terugwerkende kracht van de vernietiging gaat de

verbintenis uit onverschuldigde betaling om het goed aan de boedel terug
te geven werken vanaf het moment van het verrichten van de paulianeuze
rechtshandeling.  Naar het huidige recht wordt de verbintenis uit onverschul-

digde betaling als iedere ongedaanmakingsverbintenis behandeld. Dit heeft

tot gevolg dat de artt. 6:74 e.v. BW betreffende de gevolgen van het niet
nakomen van verbintenissen aan de orde zijn. Stel bijv. dat de situatie zich
voordoet dat een antieke kast op paulianeuze wijze is verkocht en geleverd
(bijv. een kast ter waarde vanf 100.000,- wordtvoorf 10.000,- verkocht).

57 Zie Ankum, monografie, pp. 177 en 178. Deze merkt op dat de rechten van de crediteuren

niet altijd zijn uitgeput met het mogen executeren van de zaak zoals die zich onder de verkrij-
ger bevindt en dat de terugwerkende kracht van de nietigheid met zich meebrengt dat de

feitelijke situatie, waarin de verkrijger de zaak gedurende enige tijd onder zich heeft gehad,
in overeenstemming wordt gebracht met de juridische situatie, dat jegens de crediteur de
debiteur altijd eigenaar van de zaak is gebleven. Ter bepaling van hetgeen de verkrijger
eventueel naast de zaak nog ter executie af moet staan moet volgens Ankum worden beslist
alsof de debiteur de zaak feitelijk in zijn vermogen had gehouden. Ankum is, voorzover
ik heb kunnen nagaan, de enige schrijver die in deze eeuw expliciet aandacht aan dit probleem
heeft besteed.

58   Bij de kritiek op de wettelijke regeling van art. 51 lid 1 en 2 (oud) Fw en art. 51 lid 1 Fw
ben ik geinspireerd door het betoog van R. Zwitser, NBW in 100 uur, 1991 (pp. 48 t/m
51) over onverschuldigde betaling in het algemeen.

59 Zie Hijma, dissertatie, p. 195.
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Stel verder dat de waarde op het moment van het instellen van de
Pauliana  hetzel fde  is als die op het ogenblik van de paulianeuze verkoop.
In dat geval is, afgezien van bijzondere omstandigheden, de benadeling
volgens het Boendermaker/Schopman-criterium precies gelijk aan het
verschil tussen de marktwaarde  en de betaalde koopprijs  dus f 90.000,-.
Van dit standaardgeval en vergelijkbare situaties wordt in de juridische
handboeken uitgegaan. Dit voorbeeld levert absoluut geen problemen op
omdat de benadeling in de zin van de Pauliana opgeheven kan worden door
simpelweg het vervreemde vermogensbestanddeel in het vermogen van de
schuldenaar terug te laten keren. Dit laatste is met geheel het geval in de
reeds eerder genoemde situatie waarin bijv. de produktiemiddelen van een
bedrijf op paulianeuze wijze voor een zeer lage prijs zijn verkocht met als
gevolg dat er nauwelijks produktie in het bedrijf meer plaats heeft gevonden,
zodat er niet of nauwelijks inkomsten meer waren en de verhaalsmogelijkhe-
den voor de schuldeisers geringer zijn dan zij geweest zouden zijn wanneer
de handeling achterwege was gebleven.

Naar oud recht begon, evenals naar het huidige recht, vanwege de
terugwerkende kracht van de vernietiging vanaf het moment van het
verrichten van de paulianeuze rechtshandeling61 de verbintenis uit onver-
schuldigde betaling om het goed aan de boedel terug te geven te werken.
Terwijl echter, zoals gezegd, naar het huidig recht de artt. 6:74 e.v. BW
betreffende de gevolgen van het niet nakomen van verbintenissen (i.c. de
verbintenis uit onverschuldigde betaling als ongedaanmakingsverbintenis)
aan de orde zijn, lag dit naar oud recht anders. In art. 51 lid 1 en 2 (oud)
Fw, die fungeerden als een lex specialis ten opzichte van de wettelijke regels
betreffende de onverschuldigde betaling, werd slechts de mogelijkheid
genoemd dat de wederpartij bij de paulianeuze rechtshandeling schadever-
goeding betaalt wanneer hij het paulianeus vervreemde vermogensbestand-
deel in het geheel niet kan teruggeven of het voor hem onmogelijk is om
dit te doen inde toestand waarin hij het ontving. Indit wetsartikel zelfwordt
echter niet verwezen naar de mogelijkheid om aanvullende schadevergoeding
te vragen voor bijv. het feit dat vanwege de afwezigheid van produktiemid-
delen er geen inkomsten meer gegenereerd werden.

Ook wanneer men de regeling inzake onverschuldigde betaling van de
artt. 1395 t/m 1400 BW had toegepast, zouden deze geen mogelijkheid
voor een schadevergoeding hebben geboden.62 Zo verplichtte art. 1398

60   Hierbij ga ik ervan uit dat, als een procedure volgt, de waarde van de zaak verder constant
blijft. Zie noot 56.

61      Zie punt 30 van de conclusie van A-G Vranken voor HR 20 september  1994,  NJ  1995, 626.
62  Zie R. Zwitser, t.a.p., p. 50.
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(oud) BW de ontvanger te kwader trouw om het onverschuldigd betaalde
terug te geven met de rente en vruchten die hij heeft genoten vanaf de dag
van de betaling. Dit is echter geen schadevergoeding en hiermee hoeft niet
de benadeling in verhaalsmogelijkheden van de schuldeisers opgeheven te
zijn.63 Het gaat niet om de rente en vruchten die door de wederpartij

genoten zijn maar om de rente en vruchten die door de paulianeus
handelende debiteur verkregen zouden zijn wanneer de zaak of het geld
zich nog in zijn vermogen zouden hebben bevonden. Bovendien is het

mogelijk dat de ondervonden benadeling bestaan heeft uit nog veel meer
dan de gederfde rente en vruchten. Kortom: zoals al eerder gesignaleerd
werd, is het doel van de Pauliana om benadeling in verhaalsmogelijkheden
bij de schuldeisers op te heffen en niet om verrijking bij de wederpartij
van de paulianeus handelend debiteur weg te nemen. Zodoende nam men

zijn toevlucht tot de rechtsfiguur van de onrechtmatige daad aangezien naar
oud recht de theorie betreffende de regels inzake onverschuldigde betaling
op dit gebied zo matig ontwikkeld was, en men deze verbintenis nog niet
behandelde als een gewone ongedaanmakingsverbintenis, waarop regels
inzake wanprestatie e.d. van toepassing waren. Aangenomen werd dat als
een curator (of buiten faillissement: een individuele crediteur) vreesde dat

hij na een geslaagd beroep op de Pauliana en executie van het paulianeus
vervreemde vermogensbestanddeel zou blijven zitten met de schade die
door de vernietiging niet goed kon worden gemaakt, hij ex art.  1401 (oud)
BW aanvullende schadevergoeding kon vragen. Het was m.i. in theoretisch

opzicht niet fraai dat het in bepaalde situaties mogelijk was dat benadeling
in de zin van de Pauliana niet geheel met behulp van art. 1377 (oud) BW
zdlf weggenomen kon worden maar dat men hiervoor aanvullende

schadevergoeding op basis van een andere rechtsfiguur nodig had. Het feit
dat aanvullende schadevergoeding vereist is, is m.i. het onvermijdelijke
gevolg van het gegeven dat de Pauliana naar het Nederlands recht van deze
eeuw als nietigheidsactie beschouwd wordt. Een beroep op de Pauliana
leidt er zodoende toe dat ten aanzien van de curator q.q. (of buiten
faillissement: de individuele schuldeiser) de wederpartij materieel gezien
een verbintenis uit onverschuldigde betaling heeft om het paulianeus
vervreemde vermogensbestanddeel   aan de debiteur 'terug te geven'.
Vanwege de 'objectgerichtheid' en de overige starheid van de oude regels

63 Hetzelfde geldt voor het door Ankum (monografie, p. 178) genoemde art. 634 (oud) BW,
dat volgens hem hier analogisch toegepast dient te worden. Men andere woorden: dit is een
manco in de oplossing die door Ankum aangereikt wordt.
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inzake onverschuldigde betaling moest men naar oud recht voor aanvullende
schadevergoeding zijn toevlucht nemen tot art. 1401 (oud) BW.

Naar huidig recht zijn, zoals gezegd, de artt. 6:74 e.v. BW betreffende
de gevolgen van het niet-nakomen van verbintenissen aan de orde. Uit art.
6:205 BW volgt  dat de wederpartij,  die  in het geval  van  51   lid  1  Fw  in
alle denkbare situaties op een64 na te kwader trouw is, vanaf het moment
van ontvangst in verzuim is, zonder dat hij ingebreke gesteld hoeft te
worden. Hij heeft, nu de rechtshandeling met terugwerkende kracht is
vernietigd, vanafhet moment van ontvangsteen verbintenis uit onverschul-
digde betaling om het goed of de geldsom terug te geven. Ingevolge art.
6:205 BW is hij, wanneer hij die verbintenis niet nakomt, vanafdat moment
ook verplicht om aanvullende schadevergoeding te betalen als dat terecht
gevorderd wordt. Zodoende moet de curator, evenals naar het oude recht,
bijv.   aantonen dat wanneer het paulianeus vervreemde produktiemiddel
in de boedel was gebleven, hij er zich inkomsten mee zou hebben
verworven, zodat de verhaalsmogelijkheden voor de gezamenlijke
schuldeisers beter zouden zijn geweest. Het zal duidelijk zijn dat deze
bewijslast bij een in economisch opzicht niet erg florerende en actieve
gefailleerde debiteur niet licht is.

Overigens acht ik de regeling betreffende de aanvullende schadevergoe-
ding naar huidig recht een verbetering ten opzichte van het oude recht. Naar
huidig recht wordt immers de vordering tot aanvullende schadevergoeding
gebaseerd op het niet-nakomen van de verbintenis om het onverschuldigd
betaalde terug te leveren. Laatstgenoemde verbintenis is een rechtstreeks
effect van het instellen van de Pauliana. Dit heeft tot gevolg dat de vordering
tot aanvullende schadevergoeding in ieder geval voortvloeit uit een
verbintenis die weer het rechtstreeks effect van het instellen van de Pauliana
is. Dit ligt anders bij de vordering terzake van aanvullende schadevergoeding
die zijn grondslag vindt in art. 1401 (oud) BW, hetgeen een andere
rechtsfiguur dan art. 1377 (oud) BW inhoudt. Theoretisch gezien, acht ik
daarom de regeling naar nieuw recht iets zuiverder (ook al zal het voor
de praktijk hoogstwaarschijnlijk geen verschil maken, aangezien in beide
gevallen met behulp van de schadevergoeding de benadeling in verhaalsmo-
gelijkheden opgeheven dient te worden).

64     Art. 51 Fw betreft slechts ontvangers te kwader trouw. De enige uitzondering is de verkrijger
om niet te goeder trouw in de zin van art. 42 lid 3 Fw, die gebaat is.
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3.3 Casusposities naar oud en huidig recht waarin het paulianeus
vervreemde  vermogensbestanddeet niet  (of slechts  op  gebrekkige
wijze) teruggegeven kan worden.  'Herstel in de vorige toestand'
naar oud recht en meerdere regelingen betreffende de schadever-
goeding naar huidig recht

In de vorige sub-paragraaf is gesproken over casusposities waarin een
paulianeus vervreemd vermogensbestanddeel 'in natura' aan de debiteur

teruggegeven moest worden - hetgeen mogelijk was - en daarnaast
aanvullende schadevergoeding gevraagd kon worden. Vanaf nu zullen
situaties de revue passeren waarbij het ontvangene door degene jegens wie
de vernietiging werkt niet meer (of slechts op gebrekkige wijze) terugge-
geven kan worden. Allereerst dient erop gewezen te worden dat in art. 51
lid 1 Fw o.a. voor de zotven genoemde situaties rechtstreeks verwezen
wordt naar de regels betreffende onverschuldigde betaling, terwijl in art.
51 lid 2 (oud) Fw een lex specialis is opgenomen, die, materieel gesproken,
vrijwel gelijk is aan de regeling van de onverschuldigde betaling (maar
alleen meer specifiek is). Eerst zal gesproken worden over art. 51 lid 2
(oud) Fw; daarna wordt de nieuwe regeling behandeld. In art. 51 lid 2 (oud)
Fw wordt bepaald dat als degene jegens wie de nietigheid wordt ingeroepen
uberhaupt niet in staat is om het door hem ontvangene aan de curator terug
te  geven  of het met terug kan geven  in de toestand waarin hij het ontving,
hij jegens de failliete boedel tot schadevergoeding verplicht is. Op dit punt
dient een verschil tussen het oude en nieuwe recht, waarop in de MvT bij
art. 51 Fw65 gewezen wordt, behandeld te worden. Het oude art. 51 lid
2 Fw ging ervan uit dat er voor degene die het ontvangene terug moest

geven geen plaats was voor een beroep op overmacht. De ontvanger die
om wat voor reden dan ook niet tot teruggave in staat was, was tot waarde-

vergoeding verplicht. Dit ligt anders naar het huidige BW. Zoals reeds

gezegd, wordt  naar het huidige  BW de verbintenis uit onverschuldigde
betaling behandeld als iedere ongedaanmakingsverbintenis, waarop de artt.
6:74 e.v. BW van toepassing zijn. Zoals gezegd, gaat het in de hier ter
bespreking voorliggende gevallen om situaties waarin het ontvangene niet
meer teruggegeven kan worden. In de MvT bij art. 51 Fw66 wordt erop
gewezen dat het feit dat de artt. 6:74 e.v. BW op genoemde ongedaanma-
kingsverbintenis van toepassing zijn, met zich meebrengt dat daarbij een

beroep op overmacht 66k tot de mogelijkheden behoort. Zoals in dezelfde

65 Parl. Gesch. Wijzigingen Rv e.a. (Inv. 3,5 en 6), red. W. Reehuis, p. 399.
66 Parl. Gesch. Wijzigingen Rv e.a. (Inv. 3,5 en 6), red. W. Reehuis, p. 399.
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MvT ook aangegeven wordt, zal dit echter hoge uitzondering zijn. In art.
6: 205 BW wordt immers bepaald dat wanneer de ontvanger  het  goed  te
kwader trouw heeft aangenomen, hij zonder ingebrekestelling in verzuim
is. Iemand die ex art. 51 Fw verplicht is om het door hem ontvangene terug
te geven heeft, afgezien van gevallen van verkrijging om niet te goeder
trouw waarbij de verkrijger gebaat is, wetenschap van benadeling en is
zodoende te kwader trouw. In combinatie hiermee wordt uit art. 6:84 BW
duidelijk dat de kans op een succesvol beroep op overmacht klein is. In
dit artikel wordt nl. bepaald dat elke onmogelijkheid van nakoming, ontstaan
tijdens het verzuim van de schuldenaar en niet toe te rekenen aan de
schuldeiser, aan de schuldenaar wordt toegerekend. Deze moet de schade
vergoeden, tenzij de schuldeiser de schade ook bij behoorlijke en tijdige
nakoming zou hebben geleden. Men denke hierbij aan een situatie als de
volgende. Stel dat een door de wederpartij paulianeus verkregen boot door
blikseminslag wordt vernietigd  op  de  werf van de gefailleerde, alwaar  de
boot in opdracht van die wederpartij gerepareerd werd.67 Het staat vast
dat de boot daar ook gelegen had als de wederpartij onmiddellijk - dus
'behoorlijk en tijdig' in de zin van art. 6:84 BW - voldaan zou hebben
aan de verbintenis uit onverschuldigde betaling die als gevolg van de
terugwerkende kracht van de vernietiging ex art. 42 Fw is ontstaan vanaf
het   moment van verrichten   van de paulianeuze handeling. Lhoest   en
Verhagen-Maat 8 vragen zich af waarom de wederpartij te kwader trouw
in de toekomst een ruimere mogelijkheid krijgt om zich te beroepen op
overmacht dan hij onder het oude recht had. Om te beginnen is dit - puur
wetstechnisch gezien - een gevolg van de verwijzing naar afdeling 2 van
titel   4   van   boek   6   BW. Men houde hierbij verder   in   het   oog   dat   een
verbintenis uit onverschuldigde betaling ook ontstaat wanneer bijv. een
dwalende partij een beroep doet op art. 6:228 BW. Hierbij is het mogelijk
dat de wederpartij van dezelfde onjuiste veronderstelling als de de dwalende
uitgaat. Het is m.i. volkomen gerechtvaardigd dat een dergelijke wederpartij
zich onder de in art.  6:84 BW genoemde omstandigheden op overmacht
mag beroepen. Nu zou men kunnen tegenwerpen dat iemand die ex art.
51 Fw verplicht is om het door hem ontvangene terug te geven, afgezien
van de gevallen van verkrijging om niet te goeder trouw waarbij de
verkrijger gebaat is, altijd te kwader trouw is en dat het daarbij dus om
een principieel ander geval  gaat dan bij wederzijdse dwaling. In verband
hiermee dient men zich te realiseren dat het feit dat een 'ontvanger' in de

67 Dit voorbeeld is ontleend  aan R.J. Verschoof,  t.a.p.,  p.  76.
68 S.A.M. Lhoest en M.L.W. Verhagen-Maat, t.a.p., p. 122.
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zin van art. 51 Fw zich kan beroepen op overmacht niet kan verhinderen
dat hij ex art.  6: 162 BW aansprakelijk wordt gesteld.69 Hij heeft immers
met wetenschap van benadeling een paulianeuze rechtshandeling verricht,
hetgeen  hem  ex  art.  6: 162 BW aansprakelijk maakt jegens degenen  die
schade in de zin van dat artikel geleden hebben.

We zullen nu verder bezien hoe de problemen opgelost worden die zich
voordoen wanneer de wederpartij niet (of slechts op gebrekkige wijze) kan
voldoen aan de verbintenis om de onverschuldigde betaling ongedaan te
maken. Allereerstzal dezeproblematiek naar oud recht besproken worden.
Naar oud recht wordt aangenomen dat wanneer daadwerkelijke ongedaanma-
king van de geleverde prestatie in de vorm van teruggave van het bewuste

vermogensbestanddeel niet mogelijk is, de waarde van de prestatie voor
de prestatie zelf in de plaats7o treedt teneinde herstel in de vorige toestand

(restitutio in integrum)71 te bereiken. Dit geldt zowel voor art. 51 lid 2
(oud) Fw als voor de algemene regels betreffende de onverschuldigde
betaling. Deze materie wordt summier geregeld in de artt. 1395 t/m 1400
(oud) BW en 1487 t/m 1489 (oud) BW, die als leges speciales ten opzichte
van art. 1395 e.v. (oud) BW72 beschouwd kunnen worden. In art. 51 lid
2 (oud) Fw wordt weliswaar gesproken over 'schadevergoeding', maar in
feite gaat het hier om een waardevergoeding aangezien de waarde van de
prestatie voor de prestatie zelf in de plaats treedt.73 M.i. kan men naar

69      Zie Van Buchem-Spapens, Faillissement en surstance van betaling,   1995,  p.  57.
70 Zie Asser-Rutten II, Algemene Leer der overeenkomsten, 1982, p. 370; Hijma, dissertatie,

p. 196; Asser-Hartkamp III, 1994, nr. 333 (p. 305); Olthof, t.a.p., p. 294.
71 Zie Rechtbank Rotterdam 18 januari  1933  (NJ  1934,  893) en Hof Amsterdam  11  februari

1983  (NJ  1984,  174).  In de uitspraken van het Hof Amsterdam van  11  februari  1983 (NJ
1984,  174) en de Rechtbank Rotterdam van 5 juni 1992 (NJ 1993, 74) wordt niet letterlijk
gesproken van 'herstel in de vorige toestand' of 'toestand die vddr de nietige handeling
bestond' maar wordt dit principe wel gehanteerd. Zie verder Rechtbank Amsterdam 27 mei
1981 (NJ 1985, 125) en de MvT bij art. 51 (oud) Fw, Van der Feltz I, editie Kortmann/Fa-
ber, p. 457; De Liagre B8hl, Sanering en faillissement, p. 232; Polak-Polak, t.a.p., 1972,
p. 163; V61lmar, t.a.p., p. 118.

72  Hijma, diss., p. 195.
73 Zie Ankum, monografie (pp.  179 en  180) die terecht opmerkt dat het beter zou zijn geweest

om in art. 51 lid 2 (oud) Fw te spreken van vergoeding van de waarde van het ontvangene.
De Liagre Bdhl (Sanering en Faillissement, t.a.p., p. 232) benoemt het als plaatsvervangende

schadevergoeding.  In het arrest van het Hof Amsterdam van  11  februari  1983  (NJ  1984,
174) wordt gesproken over plaatsvervangende schadevergoeding en in de uitspraak van
Rechtbank Amsterdam van 27 mei 1981 (NJ 1985, 125) en Rechtbank Rotterdam van 5

juni 1992 (NJ 1993, 74) slechts over de waarde van de goederen. Anders: Wachter die in

zijn annotatie bijhet Peeters/Gatzen-arrest (HR 14 januari 1983 (NJ 1983, 597), p. 1881,
rechterkolom) stelt dat deze schadevergoeding ex art. 1401 (oud) BW gevorderd wordt.
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het oude recht zowel voor de vordering ex art. 51 lid 2 (oud) Fw als voor
die uit onverschuldigde betaling in het algemeen stellen dat de verbintenis
om het bewuste vermogensbestanddeel als onverschuldigd betaald terug
te geven geconverteerd wordt  in een verbintenis tot waardevergoeding.74
Ditprincipe geldtm. i. 66k wanneer hetpaulianeus vervreemde vermogens-
bestanddeel  wel  aan de curator teruggegeven kan worden  maar  het  bijv.
vanwege nonchalant gebruik door degene die het terug moet geven minder
waard is dan wanneer het in het vermogen van de gefailleerde schuldenaar
was gebleven. Stel bijv . dat een schuldenaar een goed datf 13.000,-waard
was voor f 6.000,- verkocht heeft en het op het moment dat de curator
door middel van de faillissementspauliana de rechten van de crediteuren
waarborgt het goed nog slechts f 4.000,- waard is, terwijl het zeker is dat
wanneer het bij de schuldenaar was gebleven, het op dat moment nogf 13.000,- waard geweest  zou zijn. Volgens  art.  51  lid  1  (oud) Fw dient
de koper het goed terug te geven en volgens lid 2 van datzelfde artikel de
resterende waarde van f 9.000,- te vergoeden.75 Voor wat deze resterende
waarde betreft wordt zodoende de verbintenis om het bewuste vermogensbe-
standdeel als onverschuldigd betaald terug te geven geconverteerd in een
verbintenis tot waardevergoeding.

Zoals gezegd: wanneer teruggave in de zin van art. 51 lid 2 (oud) Fw
niet of niet geheel meer mogelijk is, treedt de waarde van de prestatie voor
de prestatie zelf in de plaats teneinde herstel in de vorige toestand te
bereiken. Het is onmogelijk om ex art 51 lid 2 (oud) Fw m66r dan de
waarde van de prestatie te vorderen, ook al is de benadeling in verhaalsmo-
gelijkheden groter dan genoemde waarde. Hier komt de reeds gesignaleerde
discrepantie  weer naar voren tussen het begrip 'benadeling'  in  de  zin  van
het Boendermaker/Schopman-arrest 6 en de genoemde vergoeding van
de waarde van het betreffende vermogensbestanddeel die voor het herstel

In  sub-paragraaf 3.4.  zal  ik op de stellingen van Wachter terugkomen.
74 Zie Asser-Rutten II, 1982, pp. 381 en 382: men kan spreken van wettelijke conversie wanneer

een bestaande rechtsbetrekking wordt geconverteerd in een andere. In art. 51 lid 2 (oud)
Fw gaat het voor den van de wettelijke gevallen van wettelijke conversie, waarin een
verplichting  om te doen  (nl.  om het onverschuldigd betaalde terug te geven) geconverteerd
wordt in een verplichting om geld te betalen. Zie ook Ankum (monografie, p. 180), die
deze vorm van wettelijke conversie zowel voor art. 51 lid 2 (oud) Fw als voor de Pauliana
buiten faillissement ziet. Deze mening van Ankum zal verder besproken worden op p. 34
en 38/39.

75  Zie bijv. Dorhout Mees, t.a.p., nr. 311 (p. 118) die stelt dat de wederpartij van de
gefailleerde schadevergoeding moet betalen voor wat aan zijn teruggave ontbreekt. Zie ook
Beekhuis, preadvies, t.a.p., p. 15.

76  Zie ook het Ravast N.V./Ontvanger-arrest (HR 22 september 1995, NJ 1996, 706).
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in de vorige toestand moet zorgen. Ook hier geldt immers dat de benadeling
zich niet alleen hoeft voor te doen op grond van het enkele feit dat een
vermogensbestanddeel het vermogen van de schuldenaar heeft verlaten maar
ook  doordat  dit in ditzelfde vermogen nog andere gevolgen heeft,  bijv.
winstderving of een toename van verliezen.  Ook in deze situatie wordt men
derhalve geconfronteerd met het probleem dat vergoeding van de waarde
van het betreffende vermogensbestanddeel, die zorgt voor herstel in de oude

toestand, nog niet betekent dat de gehele benadeling is opgeheven.
Bovendien kost het moeite om vast te stellen wat het begrip 'herstel

in de vorige toestand' nu precies inhoudt. Het is duidelijk dat dit herstel

tot waardevergoeding moet leiden. De vraag rijst echter of voor de
waardeberekening uitgegaan moet worden van het moment waarop de
gewraakte rechtshandeling wordt verricht of van het moment waarop de
curator q.q. ingevolge art. 42 Fw zijn rechten ten bate van de gezamenlijke
crediteuren doet gelden. Aan dit laatste punt is niet zozeer in het faillisse-
mentsrecht als wel in het burgerlijk recht met betrekking tot de algemene
regels betreffende de onverschuldigde betaling aandacht besteed. Zo beklaagt
Hamaker  zich over de grote onduidelijkheid van het begrip 'herstel in
de vorige toestand', Rutten 8 wijst erop dat de uitdrukking 'herstel in de
vorige toestand' een beginsel aangeeft, maar dat het niet de bedoeling is
dat in werkelijkheid steeds letterlijk een volledig herstel in de vroegere
toestand plaatsvindt. Tevens signaleert hij dat de waardeberekening die moet
leiden tot herstel in de oude toestand in een casuspositie als die in het arrest

van de Hoge Raad van 28 maart 1940 (NJ 1940, 681) bijzonder moeilijk
kan zijn. Het betrof in dat geval nietigverklaring van een koopovereenkomst
o.a. ex art. 1488 (oud) BW wegens bedrog. Het probleem was naar welk
tijdstip de waarde van de bewuste goederen berekend moest worden teneinde
herstel in de vorige toestand te bereiken. A-G Wijnveldt betoogde in zijn
conclusie voor dit arrest dat herstel in de vorige toestand plaatsvond,
wanneer de verkoper aan de koper voor de niet meer aanwezige koopwaar
de prijs zou betalen die gold op het tijdstip van vernietiging van de
overeenkomst. Hij betoogde dat juistdan herstel in de vorige toestand werd
bereikt, daar de verkoper voor het op die grondslag berekende bedrag zich
een gelijke hoeveelheid rubber kon aanschaffen als hij had geleverd. (Dit
is  wat  in de bedrij fseconomie de vervangingswaarde wordt genoemd).

79

Een aantal schrijversso is het met A-G Wijnveldt eens. Het Hof Amsterdam

77 Hamaker, dissertatie, t.a.p., p. 131.
78   Asser-Rutten II, 1982, p. 370 en 373.
79   Zie B.R. de Swarte, Nederlands Juristenblad 1940, p. 616 t/m 618.
80 Zie Asser-Rutten II, t.a.p., 1982, p. 370.
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had zich in dit geval, waar het een prijsdaling betrof, uitgesproken voor
een teruggave van de marktprijs naar het moment van sluiten van het
contract. In het daartegen aangevoerde cassatiemiddel werd de eerstgenoem-
de opvatting verdedigd. Ondanks het feit dat de opvatting in het middel
door de Hoge Raad werd verworpen, kan men uit de relevante overwegingen
slechts concluderen dat in dit geval deze opvatting onjuist werd geacht,
maar niet de stelling dat de opvatting van het Hof in dit geval of in het
algemeen moest worden gesanctioneerd.81 Rutten82 vraagt zich af of het
met het meest juist is om de rechter naar omstandigheden te laten beslissen
naar welk moment de waarde berekend moet worden. Deze vage norm83

kan hier worden ge8xpliciteerd. Men moet in het geval van de Pauliana
afhankelijk van de casuspositie de waardevergoeding die moet leiden tot
herstel in de vorige toestand naar een zodanig moment bepalen dat de
benadeling in de Zill van de Pauliana, zoals die omschreven is in o.a. het
Boendermaker/Schopman-arrest84, zoveel mogelijk opgeheven wordt. In
bepaalde gevallen is het onmogelijk om de benadeling in verhaalsmogelijkhe-
den geheel op te heffen, op basis van enkel art. 51 lid 2 (oud) Fw,
simpelweg omdat men op basis van dit artikel niet meer dan de waarde
van de prestatie kan vorderen. Op p. 206 zal de mogelijkheid van
aanvullende schadevergoeding behandeld worden. Op dtze en de volgende
pagina concentreren wij  ons nog even op het begrip 'waardevergoeding'.
De Liagre Buh185 poneert de algemene stelling dat voor de waardebere-
kening uitgegaan moet worden van het tijdstip waarop de gewraakte
handeling werd verricht. Dit gaat inderdaad op voor het arrest van het Hof
Amsterdam van  11  februari  1983  (NJ  1984,  174)  en de uitspraken van de
Rechtbank Amsterdam van 27 mei 1981 (NJ 1985, 125) en Rechtbank
Rotterdam van 5 juni 1992 (NJ 1993, 74). De bewuste casusposities luidden
als volgt. In het geval van de uitspraak van Rechtbank Amsterdam van 27
mei 1981 had de schuldenaar op paulianeuze wijze zijn gehele kantoor-
en bedrijfsinventaris, auto's en bedrijfsvoorraden overgedragen. De
schuldenaar failleerde later en de curator vorderde van zijn wederpartij
bij deze koopovereenkomst als schadevergoeding ex art. 51 lid 2 (oud) Fw
de waarde van deze goederen omdat ze zelf niet meer in het vermogen van

81 Nog andere opvattingen, die hier verder niet behandeld worden, worden verdedigd. Zie
Asser-Rutten II, 1982, p. 370.

82 Zie Asser-Rutten II, 1982, p. 371.
83      Zie  in het proefschrift  van J.M. Barendrecht (Recht als model voor rechtvaardigheid)  een

pleidooi voor explicitering van dit soort vage normen.
84   Zie ook het Ravast N.V./Ontvanger-arrest en noot 56 van dit hoofdstuk.
85    De Liagre Buhl, Sanering en faillissement,  t.a.p.,  p.  232.
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de wederpartij aanwezig waren. Deze waarde moest volgens de curator
worden vastgesteld naar het tijdstip van het verrichten van de paulianeuze

rechtshandeling. De wederpartij voerde echter als verweer  dat de waarde
van goederen moest worden vastgesteld naar het tijdstip van het inroepen
van de nietigheid door de curator. De Rechtbank wees dit verweer o.a.
af omdat het volgens haar tot een onbillijk resultaat zou leiden. Volgens
de Rechtbank moest de door het gebruik van de goederen ontstane

waardevermindering voor rekening van de wederpartij blijven aangezien
die de goederen had gebruikt om er een bedrij f mee uit te oefenen en aldus
van de goederen had geprofiteerd. Dit laatste argument van de Rechtbank
is m.i. niet geheel valide. Het komt, materieel gesproken, erop neer dat
een wegingsfactor is of de wederpartij uiteindelijk profijt heeft gehad van
de paulianeuze handeling. Dit laatste is volkomen irrelevant: het gaat erom
of de schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden zijn benadeeld. Het
argument is verder in zoverre interessant dat het aantoont dat de Rechtbank

uitgaat van een meer economische benadering dan de pure objectgerichtheid
van art. 51 lid 2 (oud) Fw en de regeling van de onverschuldigde betaling
in het algemeen. De Rechtbank realiseert zich blijkbaar dat de benadeling
in de zin van de Pauliana bestaat uit mddr dan alleen het verdwijnen van
een vermogensbestanddeel uit het vermogen van de schuldenaar en legt
het begrip 'herstel in de vorige toestand' letterlijk uit om binnen de grenzen
van de waardevergoeding ex art. 51 lid 2 (oud) Fw zoveel mogelijk tot
opheffing van de benadeling van verhaalsmogelijkheden te komen. Deze
letterlijke uitleg  is  m. i.  in dit geval volkomen verdedigbaar aangezien  in
casu op het moment van instellen van de Pauliana de goederen in waarde

gedaald waren ten opzichte van het moment van sluiten van de paulianeuze
overeenkomst. Voor dezelfde letterlijke uitleg koos de Rechtbank Rotterdam
in zijn uitspraak van 5 jUni  1992  (NJ  1993,  74). Het betrof hier een B.V.
die haar machines op paulianeuze wijze aan 66n van haar bestuurders had
verkocht. De curator vorderde ex art. 51 lid 2 Fw schadevergoeding, die
hij vaststelde aan de hand van de waarde van de machines op het moment
vanhet sluiten vande paulianeuze koopovereenkomst. De Rechtbank achtte

deze wijze van berekening juist. 06k voor de letterlijke uitleg van het begrip
'herstel in de vorige toestand' werd gekozen in het arrest van het Hof
Amsterdam van 11 februari 1983 (NJ 1984, 174). Indat geval had een bank
66n maand voor de uitspraak van het faillissement van de debiteur op
paulianeuze wijze voor f 170.000,- een huurrecht van een bedrij fsruimte
gekocht. Toen de curator ex art. 51 lid 2 (oud) Fw schadevergoeding
vorderde, voerde de bank aan dat deze gewaardeerd moest worden op de
waarde die curatoren daaraan zouden hebben kunnen bedingen  (dus:   op
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het tijdstip van vernietiging van de paulianeuze overeenkomst). Het Hof
oordeelde dat voor de schadevergoeding uitgegaan moest worden van de
waarde van het huurrecht op het moment dat de rechtshandeling werd
verricht.

Bij de laatstgenoemde drie rechterlijke uitspraken die naar oud recht
werden gewezen acht ik de letterlijke uitleg van het begrip 'herstel in de
vorige toestand' volkomen billijk aangezien door deze interpretatie de
waarde van de goederen op een zodanige wijze wordt vergoed dat de
benadeling in verhaalsmogelijkheden zoveel mogelijk wordt opgeheven.
Hierbij wordt er in hoge mate rekening mee gehouden dat de schuldeisers
niet slechts benadeeld zijn doordat een goed het vermogen van de
schuldenaar heeft verlaten maar 66k omdat de schuldenaar met behulp van
dit goed zijn vermogenspositie had kunnen verbeteren, zodat de crediteuren
meer verhaalsmogelijkheden zouden hebben gehad. Voorzover   deze
benadeling niet opgeheven kan worden met behulp van waardevergoeding
ex art. 51 lid 2 (oud) Fw voor het paulianeus vervreemde vermogens-
bestanddeel, kan aanvullende schadevergoeding  ex  art.   1401   (oud)  BW
gevraagd worden.86 M. i. zou een dergelijke letterlijke uitleg van het begrip
'herstel in de vorige toestand' minder gerechtvaardigd zijn in de volgende
situatie. Stel dat een schuldenaar, die later failleert, op paulianeuze wijze
een antieke kast dief 20.000,- waard is voor f 2.000,- verkoopt en levert
aan een vriend, die hem weer doorverkoopt aan een derde te goeder trouw.
We gaan verder er vanuit dat de boedel door deze f 2.000,- niet is gebaat.
Stel verder dat op het moment dat de faillissementspauliana in wordt gesteld
de marktwaarde van de kast, die zich nog in dezelfde goede staat bevindt
als waarin hij geweest zou zijn wanneer hij in de macht van de schuldenaar
was gebleven, f 10.000,- is. Er is benadeling in de zin van de Pauliana
wanneer op het ogenblik dat de curator q.q. ingevolge art. 42 Fw zijn
rechten ten bate van de gezamenlijke schuldeisers doet gelden, de bevredi-
gingsmogelijkheid door verhaal voor de schuldeisers van de gefailleerde
in het algemeen geringer is dan zij zou zijn geweest als de handeling achter-
wege was gebleven. Wanneer hier de handeling achterwege was gebleven,
zou de kast van f 10.000,- nog  in de boedel aanwezig zijn geweest.  M. i.
zou het hier niet gerechtvaardigd zijn wanneer de curator ex art. 51 lid
2 (oud) Fw f 20.000,- zou mogen vorderen op grond van het feit dat dit
de waarde was op het moment van sluiten van de paulianeuze koopovereen-
komst (zoals in de casuspositie van de laatstgenoemde drie rechterlijke
uitspraken, waarbij het begrip 'herstel in de vorige toestand' letterlijk werd

86  Zie voor het oude recht bijv. De Liagre B6hl, Sanering en faillissement, p. 233 en 234.
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uitgelegd teneinde de benadeling in de zin van de Pauliana, zoals die werd
omschreven in het Boendermaker/Schopman-arrest, zoveel mogelijk op
te heffen). Immers, wanneer de antieke kast in de macht van de schuldenaar
was gebleven, dan zou hij op het moment dat de curator met behulp van
de Pauliana zijn rechten ten bate van de crediteuren uitoefende 66k
f 10.000,- waard geweest zijn. Verder is de kast 66k geen goed zoals een

bedrijfsinventaris of een bedrijfsruimte, met behulp waarvan de schuldenaar
verder zijn vermogenspositie kan verbeteren (terwijl bij de laatstgenoemde
drie rechterlijke uitspraken  w61 van dergelijke goederen sprake  was).  Er
zou derhalve in ieder geval geen sprake zijn van benadeling wanneer de
kast vanf 20.000,- niet was verkocht voor f 2.000,- maar voorf 10.000,-
en er in plaats van de kast een bedrag vanf 10.000,- in de boedel aanwezig
was. De benadeling wordt derhalve opgeheven door de wederpartij ex art.
51  lid 2 (oud) Fw f 10.000,- aan schadevergoeding te laten betalen.  Men
zal hier derhalve het begrip 'herstel in de vorige toestand' moeten uitleggen
zoals A-G Wijnveldt dat deed in zijn conclusie voor het arrest van de Hoge
Raad van 28 maart 1940 (NJ 1940, 681). 'Herstel in de vorige toestand'
moet hier derhalve bereikt worden door vergoeding van de vervangingswaar-
de. In de laatste drie rechterlijke uitspraken en het zoeven gegeven voorbeeld
betreffende de antieke kast ging het om vermogensbestanddelen die op het
moment dat de curator q.q. ingevolge art. 42 Fw zijn rechten ten bate van
de gezamenlijke crediteuren uitoefende in waarde gedaald waren ten opzichte
van het moment waarop de paulianeuze rechtshandeling werd verricht. Zoals
gezegd, vroeg Rutten zich voor het oude recht naar aanleiding van het arrest
van de Hoge Raad van 28 maart 1940 (NJ  1940, 681) af of het niet het
meest juist is om de rechter naar omstandigheden te laten beslissen welke
waarde vergoed moest worden teneinde herstel in de vorige toestand te
bereiken. Ik merkte reeds op dat men in het geval van de Pauliana,
afhankelijk van de casuspositie, de waardevergoeding die moet leiden tot
een herstel in de vorige toestand naar een zodanig moment moet bepalen
dat de benadeling in de zin van de Pauliana zoals omschreven in o.a. het
Boendermaker/Schopman-arrest87 zoveel mogelijk opgeheven wordt. In
de laatstgenoemde drie rechterlijke uitspraken leidde dit tot een waardever-
goeding naar het moment dat de paulianeuze rechtshandeling werd verricht.
Tevens signaleerde ik dat genoemd criterium bij het laatstgenoemde voor-
beeld betreffende de antieke kast leidde tot een waardevergoeding naar het
moment waarop de curator q.q. met behulp van de Pauliana zijn rechten

87   Zie 66k de verdere invulling die hieraan gegeven is in het arrest Ravast N.V./Ontvanger
(HR 22 september 1995, NJ 1996, 706). Zie verder noot 56 van dit hoofdstuk.
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ten bate van de crediteuren doet gelden. Het blijkt dus inderdaad dat het
moment waarnaar de waardevergoeding bepaald moet worden kan varieren.
Ik zal nu enkele voorbeelden behandelen waarbij het gaat om paulianeus
vervreemde vermogensbestanddelen die in waarde zijn gestegen. Wanneer
men in het zoeven genoemde voorbeeld van de antieke kast ervan uit zou
gaan dat de antieke kast op het moment van het verrichten van de
paulianeuze handelingf 10.000,- waard was en op het moment van instellen
van de Pauliana88 f 20.000,-, dan zou de waarde van de kast op het
moment van het instellen van de Pauliana, dus f 20.000,- (dus: de
vervangingswaarde) vergoed worden. Om nog een andere casus te noemen:
stel dat het hier een onroerende zaak betreft die op het moment van instellen
van de Pauliana89 f 200.000,- waard is, terwijl deze op het tijdstip van
het verrichten van de paulianeuze handeling f 175.000,- waard was. Stel
verder dat verhuur van deze onroerende zaak jaarlijks f50.000,- aan
huurgelden opbrengt en dit bedrag 66k zou opleveren wanneer hij nog in
het vermogen van de schuldenaar was gebleven. Stel echter dat deze zaak
door de wederpartij aan een derde te goeder trouw was verkocht, zodat
de waarde vergoed moest worden teneinde herstel in de vorige toestand
te bereiken. Om de benadeling in verhaalsmogelijkheden zo veel mogelijk
op te heffen, dient men m.i. naar oud recht de waarde te vergoeden naar
het moment van instellen van de Pauliana, dus f 200.000,-. Voor het
overige kan ex art. 1401 (oud) BW aanvullende schadevergoeding gevorderd
worden.

Tot nu toe zijn in deze sub-paragraaf naar oud recht situaties behandeld
waarbij het ontvangene door degene jegens wie de vernietiging werkt niet
meer teruggegeven kan worden maar waarvan de waarde diende te worden
vergoed. Vanaf dit punt zullen dezelfde casusposities naar huidig recht
behandeld worden. Zoals gezegd, wordt zowel naar oud als huidig recht
ervan uitgegaan dat het ontvangene 'in natura' aan de curator moet worden
teruggegeven. Zowel naar oud als huidig recht gaat ingevolge de regel van
art.  3:53  BW,  die  naar oud recht  66k goldgo vanwege de terugwerkende
kracht van de vernietiging, de verbintenis uit onverschuldigde betaling om
het goed aan de boedel terug te geven werken vanaf het moment van de

88  Ik neem aan dat als er sprake is van een procedure, de waarde van de zaak constant
f 20.ooa- blijft. Zie verder noot 56 van dit hoofdstuk.

89  Ook voor deze casus neem ik aan dat tijdens een eventuele procedure de waarde van de
onroerende zaak constant blijft. Zie verder noot 56 van dit hoofdstuk.

90 Zie Tekst en Commentaar Nieuw Burgerlijk Wetboek (Hijma), 1990, aant. 4 bij art. 53
boek 3.  Zie R.J. Verschoof, Reactie op de noot onder het arrest Kuijsters/Gaalman q.q.,
AA 1995, p. 566-568.
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paulianeuze rechtshandeling. Hierv66r is reeds beschreven  dat  naar  oud
recht, wanneer daadwerkelijke ongedaanmaking van de geleverde prestatie
in de vorm van teruggave 'in natura' niet mogelijk was, de waarde van
de prestatie voor de prestatie zelf in de plaats trad. Naar huidig recht zijn
de artt. 6:74 e.v. BW betreffende de gevolgen van het niet nakomen van
een verbintenis van toepassing wanneer degene, jegens wie de vernietiging
werkt, niet conform art. 51 lid 1 Fw in staat is tot teruggave van het
ontvangen goed 'in natura' aan de curator, hetgeen inhoudt dat hij zijn
verbintenis uit onverschuldigde betaling niet kan nakomen. Het huidige
BW maakt in dit kader onderscheid tussen twee gevallen: de ongedaanma-
king is 'toevallig' dan wel 'naar de aard van de prestatie' onmogelijk. In
art. 6:210 lid 2 BW wordt een regel gegeven voor de situatie waarin de
aard der prestatie uitsluit dat zij ongedaan wordt gemaakt. Men denke hierbij
bijv. aan het verrichten van een arbeidsprestatie, het verschaffen van
huurgenot, het vervoeren van een persoon of goed, etc.91 Kort hierna zal
ik uitleggen hoe de regel genoemd in art. 6: 210 lid 2 BW hier toegepast
wordt. Allereerst zal ik de gevallen behandelen waarin de prestatie naar
haar  aard  wel, maar tengevolge van een later ingetreden omstandigheid
feitelijk niet meer ongedaan gemaakt kan worden.  Bijv. een geleverde zaak
is tenietgegaan of aan een derde te goeder trouw doorverkocht. Dit geval
wordt, zoals gezegd, beheerst door de algemene regels inzake de niet-
nakoming van verbintenissen, dus hier zijn de artt. 6:74 e.v. BW van
toepassing. Dit heeft tot gevolg dat onder omstandigheden een beroep  op
overmacht mogelijk is. (Hiervoor verwijs ik naar p. 200).92 Omdat de
verbintenis tot ongedaanmaking tegelijk met het leveren van de onverschul-
digde prestatie ontstaat en ingevolge art.  6: 205 BW de ontvanger van de
prestatie meteen in verzuim is, heeft deze persoon vanaf het moment van
de onverschuldigde betaling een verplichting tot vergoeding van de vertra-
gingsschade,3, waardoor de gehele benadeling in verhaalsmogelijkheden
opgeheven moet worden.

Vervolgens zal ik in het kort de gevallen van art. 6: 210 lid 2 BW
behandelen, waarin de aard van de prestatie uitsluit dat zij ongedaan wordt

91 Zie Asser-Hartkamp III, 1994, p. 312.
92  Uit het op deze pagina gegeven voorbeeld blijkt dat de kans op een succesvol beroep op

overmacht klein is.
93    Zie Jac. Hijma en M.M. Olthof, Compendium van het Nederlands Vermogensrecht, 1996,

nr. 364 (p. 245). Decrediteur kan aanvullende schadevergoeding vragen naast o.a. nako¤ling
(hier: nakoming van de ongedaanmakingsverbintenis). Vergoeding van de vertragingsschade
is den van de vormen van aanvullende schadevergoeding.De schade wordt gevormd door
het nadeel dat de crediteur lijdt doordat de prestatie (nl. de ongedaanmaking) uitblijft.
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gemaakt. Zoals gezegd, gaat het hierbij bijv. om het verrichten van een
arbeidsprestatie. Stel bijv. dat schuldenaar A, die een schildersbedrijfuitoe-
fent, v66r zijn faillietverklaring het huis van B geschilderd heeft voor een
prijs die 10% is van wat gewoonlijk gevraagd wordt. Een dergelijke arbeids-

prestatie kan uiteraard niet letterlijk ongedaan gemaakt worden. In art. 6:210
lid 2 BW wordt bepaald dat wanneer de aard van de prestatie uitsluit dat
zij ongedaan wordt gemaakt, vergoeding van de waarde van de prestatie
op het ogenblik van ontvangst daarvoor in de plaats treedt, o.a. indien het
aan hem toe te rekenen is dat de prestatie is verricht. Dit laatste is bij art.
51 lid 1 Fw vrijwel altijd94 het geval aangezien de ontvangende partij
wetenschap van benadeling heeft. De waardevergoeding bestaat in dit geval
uit het normale bedrag aan schildersloon. Omdat de verbintenis tot
waardevergoeding tegelijkertijd met het leveren van de onverschuldigde
prestatie ontstaat en als gevolg van het bepaalde in art. 6:205 BW95 de
ontvanger meteen in verzuim is, ontstaat vanaf het moment van de
onverschuldigde betaling een verplichting tot aanvullende schadevergoeding.
De schade bestaat in een casuspositie als deze in ieder geval uit de rente
die A op zijn bankrekening had kunnen verkrijgen wanneer hij tijdig zijn
gehele schildersloon had gehad (met als gevolg: meer verhaalsmogelijkheden
voor zijn crediteuren. Deze schade is toerekenbaar vanwege het feit dat
de ontvanger ex art. 6:205 BW meteen in verzuim is). Door deze aanvul-
lende schadevergoeding moet de gehele benadeling in verhaalsmogelijkheden
opgeheven worden.

Tot slot zullen nog in het kort de merites van de regeling naar nieuw recht
tegen die volgens het oude recht afgewogen worden. Lhoest en Verhagen-
MaaF geven een voorbeeld waarbij de werking van art. 51 lid 1 en 2
(oud) Fw en art. 51 lid 1 Fw beschreven wordt en komen tot de conclusie
dat art. 51 lid 1 en 2 (oud) Fw vanwege zijn eenvoud en duidelijkheid
verreweg te verkiezen is boven de regeling van art. 51 Fw met zijn

94   De enige uitzondering is de verkrijger om niet te goeder trouw in de zin van art. 42 lid 3
Fw die gebaat  is.  In het hier besproken voorbeeld  van de schilder wordt echter de prestatie
om baat verkregen.

95 Zie Scheltema, t.a.p., p. 209, die steltdat deam. 6:74 en 6:205 BW analoog van toepassing

zijn in de gevallen van art. 6:210 lid 2 BW. Hij leidt uit de Toelichting Meijers bij de
Parlementaire Geschiedenis van Boek 6 BW (p. 818) af dat de wetgever kiest voor een
systeem waarin genoemde artikelen niet zonder analogie van toepassing zouden kunnen zijn.
Wanneer dit inderdaad niet mogelijk is zonder te analogiseren, dan moet men in gevallen
waarin men met deze argumentatievorm tot een goed resultaat kan komen, het gebruik hiervan
niet achterwege laten.

96    Lhoest en Verhagen-Maat,  t.a.p.,  p.  122.
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verwijzing naar afdeling 6.4.2. BW. Zij stellen dat het streven naar
systematiek en uniformiteit ten koste gaat van een praktische regeling die
volgens hen nooit het onderwerp van kritiek is geweest. Dat laatste gaat
in ieder geval niet geheel op voor de verwijzing in art. 51 lid 2 (oud) Fw
naar het begrip 'herstel  in de vorige toestand'. Zoals gezegd,  is  er  in
verband met de algemene regels inzake onverschuldigde betaling kritiek97
geweest vanwege de onduidelijkheid's van het begrip 'herstel in de vorige
toestand'. Op een ander punt (zie p. 206) heb ik verder aangegeven in welke
gevallen men dit begrip beter niet letterlijk kan interpreteren. Ik acht het
derhalve een voomitgang dat in de nieuwe versie van art. 51 Fw niet meer
de onduidelijke term 'herstel in de vorige toestand' gebruikt wordt.

Hierboven heb ik reeds opgemerkt dat ik de regeling naar nieuw recht
betreffende de aanvullende schadevergoeding in het algemeen een
verbetering acht ten opzichte van het oude recht. Ik tekende aan dat naar
nieuw recht de vordering tot aanvullende schadevergoeding voortvloeit uit
het niet-nakomen van een verbintenis (nl.  die uit onverschuldigde betaling)
die  weer het rechtstreeks effect van het instellen  van de Pauliana  is.  Naar
oud recht vindt de vordering terzake van aanvullende schadevergoeding
zijn grondslag in art. 1401 (oud) BW, dat een andere rechtsfiguur dan de
Pauliana inhoudt. Zoals reeds gezegd, acht ikdaarom in theoretisch opzicht
de regeling naar nieuw recht iets zuiverder.

3.4 Opmerkingen over art. 51 lid 2 (oud) Fw en 1401 (oud) BW.
Verdient het aanbeveling om de Pauliana weer het karakter van
schadevergoedingsactie te geven?

Nu zullen enige stellingen van Wachter onder punt 3 van zijn annotatie
bij het Peeters q.q./Gatzen-arrest behandeld worden. Wachter stelt: 'Bestaat
buiten faillissement de mogelijkheid van samenloop van de artt. 1377 en
1401 BW, in de faillissements-Pauliana liggen in wezen beide acties
opgesloten'. Verder brengt hij naar voren dat naar zijn mening 'de curator,
die ingevolge art. 51 lid 2 Fw schadevergoeding van de derde vordert,
daarmee tevens de v66r het faillissement aan de individuele schuldeisers
toekomende vordering ex art.  1401 BW instelt'.  Uit de lijn van het betoog
onder punt 3 van de annotatie blijkt m.i. dat deze stellingen zijn bedoeld
ter ondersteuning van zijn algemene conclusie dat samenloop van een

97 Zie Hamaker, diss., p. 131.
98 Zie Asser-Rutten II, 1982, pp. 370 en 373 over o.a. het arrest van de Hoge Raad van 28

maart 1940 (NJ 1940, 681),
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faillissementspauliana met een door een individuele schuldeiser ingestelde
onrechtmatigedaadvordering nietmogelijkbehoort te zijn. Hierbij gebruikt
Wachter de term 'samenloop' in de zin dat beide vorderingen feitelijk naast
elkaar ingesteld worden terzake van hetzelfde rechtsfeit, nl. benadeling
van de gezamenlijke schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden. Op p.  139
van het vorige hoofdstuk concludeerde ik reeds dat m.i. inderdaad dergelijke
vorderingen niet tegelijkertijd ingesteld mogen worden. Zodoende is
Wachters algemene conclusie  m. i. volkomen juist.  Ik ben het echter  niet
eens met zijn stelling dat de curator die ingevolge art. 51 lid 2 (oud) Fw
schadevergoeding vordert, daarmee tevens de v66r het faillissement aan
de individuele schuldeisers toekomende vordering ex art. 1401 (oud) BW
instelt. Zoals hierboven reeds werd aangetekend, kan men m.i. naar het
oude recht voor de vordering ex art. 51 lid 2 (oud) Fw stellen dat de
verbintenis om het bewuste vermogensbestanddeel als onverschuldigd betaald
terug te geven geconverteerd wordt in een verbintenis tot waardevergoeding.

De vordering ex art. 51 lid 2 (oud) Fw is derhalve m.i. g66n onrechtmatige
daadvordering. Weliswaar kan naast de vordering ex art.  51 lid  1 en 2 (oud)
Fw een aanvullende vordering tot schadevergoeding op grond 1401 (oud)
BW ingesteld worden maar zoals de naam reeds zegt, is deze vordering
tot schadevergoeding slechts aanvullend naast de eigenlijke vordering ex
art. 51 lid 2 (oud) Fw.

In dit verband kan de volgende, voor ditproefschrift zeer belangrijke, vraag
opgeworpen worden. Zowel naar oud als naar huidig recht wordt men
geconfronteerd met het fundamentele probleem dat in bepaalde situaties

benadeling in de zin van de Pauliana niet met behulp van de Pauliana-
artikelen weggenomen kan worden maar dat men daarvoor aanvullende

schadevergoeding moet vragen, hetzij naar oud recht ingevolge art. 1401
(oud) BW, hetzij naar nieuw recht op grond van art. 6:74 jo 6:205 BW
omdat de wederpartij de ongedaanmakingsverbintenis niet tijdig is
nagekomen. Ondanks het feit dat, zoals gezegd, de regeling naar nieuw
recht in theoretisch opzicht iets zuiverder is, is het uiteraard, dogmatisch
bezien, nog steeds een manco dat benadeling in de zin van de Pauliana niet

geheel met behulp van dezelfde rechtsfiguur opgelost kan worden. Dit is
het noodzakelijk gevolg van het feit dat het beroep op de Pauliana nietigheid
tot gevolg heeft en dat zodoende, eventueel naast een revindicatie, de
paulianeus vervreemde goederen als onverschuldigd betaald teruggevorderd
kunnen worden. Zoals reeds gezegde, zijn art. 51 lid 1 en 2 (oud) Fw

99      Zie  p.   195.
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en art. 51 Fw (en daarmee samenhangend in het algemeen de regeling van
onverschuldigde betaling  naar  oud en huidig recht) zeer 'object gericht',
omdat zij enkel erop gericht zijn dat de debiteur weer de feitelijke macht
krijgt over een bepaald vermogensbestanddeel of de waarde daarvan vergoed
krijgt. Andere soorten van benadeling in verhaalsmogelijkheden van de
schuldeisers, zoals winstderving en verliezen bij de debiteur, zullen via
schadevergoedingsvorderingen ongedaan gemaakt moeten worden. Men
zou zich dan afkunnen vragen of het niet zuiverder zou zijn om de Pauliana
het karakter van nietigheidsactie, dat zij sinds de negentiende eeuw'(*)
heeft, weer te ontnemen en haar zodanig vorm te geven, dat zij weer het
karakter heeft van een vordering tot schadevergoeding zoals zij die bijv.
naar oud-Nederlands rechtioi had. Onder   de te vergoeden schade   zou
vervolgens de gehele benadeling in verhaalsmogelijkheden in de zin van
de Pauliana gevat kunnen worden en zodoende met behulp van toepassing
van de rechtsfiguur z6lf opgelost kunnen worden. De schade wordt dan
dus vergoed doordat de paulianeuze rechtshandeling ongedaan wordt
gemaakt, bijv. door het teruggeven van de bewuste zaak.

Toch zou ik ook niet voor een dergelijke oplossing willen kiezen
aangezien zodoende de Pauliana weinig zelfstandige betekenis naast de
onrechtmatige daadvordering zou behouden, afgezien van de mogelijkheid
die zij dan zou bieden om schadevergoeding te verkrijgen van een verkrijger
om niet te goeder trouw (zie art. 3:45 lid 3 BW en 42 lid 3 Fw). Immers:
zoals reeds in hoofdstuk 1102 en hoofdstuk 2103 werd behandeld, kan
in alle gevallen waarin de wettelijke regeling van art. 3:45 lid 1 jo lid 2
BW of art. 42 lid 1 jo lid 2 Fw betreffende meerzijdige en eenzijdige
gerichte rechtshandelingen anders dan om niet van toepassing is, 66k een
onrechtmatige daadvordering ingesteld worden.

Verder is het zo dat een geslaagde schadevergoedingsactie slechts
persoonlijke rechten in het leven roept104, terwijl een geslaagd beroep
op  de Pauliana goederenrechtelijke gevolgen kan creeren.'05 Dit laatste

100 Zie Ankum, monografie,  p.  56.
101 Zie Ankum, dissertatie, p. 351. Op p. 57 (noot 1) van zijn monografie verwijst Ankum

naar zijn eigen dissertatie, waarin hij op vele plaatsen het feit bespreekt dat ook de glossato-
ren, Ultramontani, postglossatoren en oud-Franse schrijvers de Pauliana als een schadever-
goedingsactie zagen.

102 Zie p. 11.
103 Zie p. 169.
104 Dit tenzij de rechter bereid is om te verklaren dat ex art. 6:103 BW schadevergoeding

toegekend wordt  in de vorm van een relatieve nietigheid van de gewraakte rechtshandeling.
De rechter zal daartoe echter slechts in incidentele gevallen bereid zijn.

105 Zie W. Snijders, t.a.p., p. 456.
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voldoet volkomen in de klassieke gevallen van de Pauliana, waarin zonder
verdere complicaties een bepaald vermogensbestanddeel gerevindiceerd
kan worden. Wanneer in een dergelijke situatie de crediteur (of in
faillissement: de curatorq.q.) slechts een vorderingsrecht tot schadevergoe-
ding  had, dat enkel  in de incidentele gevallen waarin art.  6: 103  BW  van
toepassing verklaard wordt, tot nietigheid kan leiden, zou hij beslist een
zwakkere positie hebben dan volgens de huidige systematiek het geval  is.

De conclusie moet m.i. derhalve luiden dat het niet raadzaam is om
de Pauliana haar karakter van nietigheidsactie te ontnemen106 en er een
schadevergoedingsactie van te maken.

4          Kunnen art. 51 lid 1 en 2 (oud) Fw en art. 51 lid 1 Fw ook
gedeeltelijk analogisch buiten faillissement toegepast worden?

In deze paragraaf zal de vraag besproken worden of de rechtsregels zoals
vastgelegd in art. 51 lid 1 en 2 (oud) Fw en 51 lid 1 Fw betreffende de
rechtsverhouding tussen de curator q.q. en degene jegens wie de vernietiging
werkt ook toegepast kunnen worden op de schuldeiser die zich buiten
faillissement beroept op de Pauliana en degene jegens wie de vernietiging
werkt.

In het verband  van deze paragraaf is het relevant  dat  men  in   1893  bij
het opstellen van een nieuwe redactie van art. 1377 (oud) BW poogde om
zoveel mogelijk overeenstemming te bereiken tussen de redactie van
laatstgenoemd artikel en art. 42, 44 en 51 (oud) lid 1 t/m 3 Fw, 'ten einde
te voorkomen dat de jurisprudentie aan de Pauliana buiten faillissement
andere rechtsgevolgen toekent dan aan hetzelfde rechtsmiddel in faillisse-
ment'.107  Drie  van  de  vijf leden  van deze versie werden uiteindelijk  in
1896 in het toenmalige BW ingevoerd en bleven gehandhaafd tot 1992.
Lid 1 van de voorgestelde nieuwe redactie van art. 1377 (oud) BW werd
ongewijzigd wet. De leden 3 en 4 van de voorgestelde nieuwe redactie
werden uiteindelijk vrijwel ongewijzigd resp. leden 2 en 3 van 1377 (oud)
BW. De leden 2 en 5 werden daarentegen geschrapt onder invloed van een
bijzonder kritisch artikel van C. Asser in W.6544 (1894). Deze leden
luidden: 'Lid 2. Hetgeen door de nietige handeling uit het vermogen van
de schuldenaar is gegaan, moet door hem tegen wien de nietigheid wordt

106 Ook Molengraaff kwam reeds in het Rechtsgeleerd Magazijn van 1887 (pp. 619 en 620)
op basis van vergelijkbare argumenten tot de conclusie dat het nietigheidskarakter van de
Pauliana gehandhaafd moest blijven.

107 Van der Feltz I, editie Kortmann/Faber, p. 517.

214



Vergelijking van rechtsgevolgen van Pautiana en onrechtmatige daadvordering

ingeroepen, teruggegeven worden.  Zoo deze daartoe niet in staat is,  of zoo
hij het ontvangene niet meer kan teruggeven in den toestand, waarin hij
het ontving, is hij tot schadevergoeding verplicht . . . . Lid 5. De begiftigde,
van wien niet blijkt dat hij met de vermogenstoestand van den schuldenaar
bekend was, is niet verpligt het door hem ontvangene terug te geven, voor
zooverre hij aantoont dat hij ten tijde, dat op de nietigheid een beroep werd
gedaan, ten gevolge der schenking  niet was gebaat'. Asser leverde  in
genoemd artikel kritiek op het feit dat in het voorgestelde lid 2 gesproken
werd over 'teruggegeven worden'. Hij betoogde dat, terwijl er in faillisse-
ment een onpartijdige curator was, aan wie een roerende zaak teruggegeven
moest worden, buiten faillissement de teruggave volgens het wetsvoorstel
aan een malafide debiteur zou moeten geschieden. 'Teruggave' aan de
vernietigende schuldeiser zou volgens Asser niet mogelijk zijn, omdat deze
de zaak nooit als beheerder voor de debiteur onder zich gehad heeft. (Twee
alinea's hierna  zal  ik  op de merites  van dit argument van Asser ingaan).
In het Verslag van de Tweede Kamer met regeringsantwoord108 wordt
opgemerkt dat bij nader inzien inderdaad tegen eenvoudige overname van
art. 51 lid 1 en 2 (oud) Fw in art. 1377 (oud) BW bezwaar bestond, omdat
buiten faillissement er geen boedel bestond waaraan kon worden teruggege-
ven. Wanneer men in het BW het in de Faillissementswet neergelegde stelsel
voor alle gevallen volledig zou willen uitwerken, dan zou hiervoor volgens
genoemd Verslag een reeks bepalingen vereist zijn die omvangrijker en
omslachtiger zijn dan met de beperkte strekking van deze wetsbepaling
overeen is te brengen. De oplossing van de vragen die in dit verband zouden
kunnen rijzen, zou zodoende aan de jurisprudentie kunnen worden
overgelaten. Daarom werd besloten om het tweede lid te laten vervallen.
Tevens verviel het genoemde vijfde lid omdat daarin ook over 'teruggave'
gesproken werd. Leden uit de Tweede Kamer vroegen zich tevens afi09
waarom hier geen bepaling zoals art. 51 lid 4 (oud) Fw in de wet
opgenomen werd teneinde te regelen in hoeverre de derde het recht had
om zijn tegenprestatie in het kader van de vernietigde rechtshandeling terug
te krijgen. In antwoord op deze Kamervraag merkte de regering in het
genoemde verslag het volgende op. Bij nader inzien zou zij in art. 1377
(oud) BW de gevolgen van een geslaagde Pauliana, voor wat betreft de
daaruit voortvloeiende verplichtingen voor degene tegen wie zij is ingesteld
(zoals in art. 51 lid 1 en 2 (oud) FW), niet regelen. Het zou dan misplaatst
zijn om w61 tot een regeling te komen van de gevolgen van toewijzing van

108 Van der Feltz I, editie Kortmann/Faber, p. 523.
109 Van der Feltz I, editie Kortmann/Faber, p. 524.
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de Pauliana voorzover het de daaruit voor genoemde verweerder voortvloei-
ende rechten (zoals in art. 51 lid 4 (oud) Fw) betreft.

In deze paragraaf zal ik verder de vraag bespreken of het mogelijk is
om gedeeltelijk art. 51 leden 1 en 2 (oud) Fw en art. 51 lid 1 Fw analogisch
toe te passen buiten faillissement. M.i. is dit inderdaad gedeeltelijk mogelijk.

Ik gebruik de term 'gedeeltelijk' omdat uiteraard in faillissement de curator

q.q. degene is aan wie het paulianeus vervreemde vermogensbestanddeel
ter executie afgedragen wordt. Buiten faillissement wordt dit afgedragen
aan de schuldeiser die een beroep doet op de Pauliana.

Anders dan Asser stelt, is de term 'teruggave ook buiten faillisse-'110

ment via een analogie toepasbaar, gezien het relatieve karakter van de

nietigheid. De curator q.q. vernietigt bijv. een koopovereenkomst tussen

de later gefailleerde debiteur en zijn wederpartij slechts ten bate van de
gezamenlijke schuldeisers. Enkel ten aanzien van hen is de paulianeuze

rechtshandeling nietig en het teruggekeerde vermogensbestanddeel bevindt
zich slechts in de boedel om ten bate van hen te worden geliquideerd.
Wanneer de benadeling in verhaalsmogelijkheden is opgeheven, dan wordt
het goed geretourneerd  aan de wederpartij. Dezelfde relatieve nietigheid
geldt buiten faillissement. De schuldeiser vernietigt ex art. 3:45 BW de
bewuste koopovereenkomst slechts ten bate van zichzelf. De paulianeuze
rechtshandeling is enkel ten aanzien  van hem nietig, zodat slechts jegens

hem het paulianeus vervreemde vermogensbestanddeel is 'teruggegeven'
aan de debiteur en zich in het vermogen van de debiteur bevindt. Het
bevindt zich daar - technisch-juridisch gezien - slechts om door hem
te worden geexecuteerd. Zodoende kan hij er beslag op leggen en tot
uitwinning overgaan. Wanneer de benadeling in verhaalsmogelijkheden
is opgeheven, dan bevindt hetbewuste vermogensbestanddeel of, eventueel

na executie, de restantwaarde daarvan, zich ook jegens hem niet meer in
het vermogen van de debiteur, zodat het weer geretourneerd moet worden
aan de wederpartij. De relatieve nietigheid heeft zodoende tot gevolg dat
de term 'teruggave' ook buiten faillissement via een analogie toepasbaar
is.

Omdat art. 51 leden 1 en 2 (oud) Fw en art. 51 lid 1 Fw gedeeltelijk
analogisch buiten faillissement van toepassing zijn, moet men m.i. aannemen

110 Asser stelt in W. 6544 (1894) dat de term 'teruggegeven worden' in de Faillissementswet
reeds onzuiver is, aangezien bijv. ook het verlenen van een hypotheekrecht of de
kwijtschelding van een schuld vernietigd kan worden. Zoals ik in paragraaf 7.3.2.1. uiteen

zal zetten, gaat het in dit soort gevallen om ongedaanmakingsverplichtingen en de daaruit
voortvloeiende rechtsgevolgen. Deze verplichtingen vloeien voort uit de vernietiging van
de paulianeuze rechtshandeling.
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dat naar oud 6n nieuw recht ook buiten faillissement de wederpartij bij de
vernietigde rechtshandeling, bezien vanuit de optiek van de vernietigende
schuldeiser, een verbintenis uit onverschuldigdebetaling jegens de debiteur
heeft om hetpaulianeus vervreemde vermogensbestanddeel'terug te geven'
en schadevergoeding zal moeten betalen wanneer hij niet aan deze
verbintenis kan voldoen. Reeds eerderl l 1 werd opgemerkt  dat een aantal
schrijvers ook voor het oude recht uitdrukkelijk gesteld hebben dat volgens
art. 51 (oud) Fw de regels inzake onverschuldigde betaling van toepassing
waren. Het is logisch om ervan uit te gaan dat dit ook buiten faillissement
het geval is. Ook de opstellers van de oorspronkelijke redactie van art.  1377
(oud) BW gingen blijkbaar hiervan uit. Zij schrapten de oorspronkelijke
leden 2 en 5 enkel om een taalkundige en een wetgevingstechnische reden.
Men dient in het oog te houden dat Asser voornamelijk kritiek op deze leden
had omdat hem niet duidelijk was aan wie buiten faillissement de 'teruggave'
diende te geschieden. Op de vorige bladzijde is uitgelegd dat slechts ten
aanzien van de vernietigende schuldeiser het goed 'teruggegeven' wordt
aan de debiteur, zodat hij er beslag op kan leggen en het executeren. De
problemen van Asser (en van de wetgever, die leden 2 en 5 schrapte omdat
buiten faillissement er geen sprake is van 'een boedel, waaraan wordt
teruggegeven'112) komen grotendeels voort uit het feit dat het leerstuk
van de relatieve nietigheid op dat moment nog niet genoeg ontwikkeld was.
Asser en de wetgever zagen vooral taalkundige en wetgevingstechnische
problemen met de term'teruggave'. Genoemde taalkundige problemen zijn
opgelost wanneer men het systeem van de relatieve nietigheid op een juiste
wijze expliciteert en uitwerkt. Uit een oogpunt van wetgevingstechniek is
het echter wellicht verstandig om de term 'teruggave', die buiten faillisse-
ment verwarring kan oproepen bij degenen die dit gecompliceerde systeem
ervaren als een doolhof, in het Burgerlijk Wetboek niet te gebruiken.

Het feit dat dit uit wetgevingstechnisch oogpunt verstandig is heeft echter
slechts te maken met de complexiteit van het systeem van de relatieve
nietigheid en impliceert geenszins dat de wederpartij bij de vernietigde
rechtshandeling, bezien vanuit de optiek van de vernietigende schuldeiser,
geen verbintenis uit onverschuldigde betaling jegens de debiteur zou hebben
om  het goed 'terug te geven'. Het ontstaan  van deze verbintenis vloeit
immers logischerwijze uit de vernietiging voort.

111 Zie p. 190 en noot 46.
112 Zie Van der Feltz I, editie Kortmann/Faber, p. 523.
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In het hierna volgende deel van deze sub-paragraaf zal ik allereerst
bespreken waarom het m. i. mogelijk  is  om  art.  51  lid  2  (oud) Fw buiten
faillissement gedeeltelijk analogisch toe te passen en vervolgens waarom
dit mogelijk is ten aanzien van art. 51 lid 1 (oud en huidig) Fw.

Zowel Ankum113 als Beekhuis114 stellen dat art. 51 lid 2 (oud) Fw
buiten faillissement analogisch moet worden toegepast. Dit houdt in dat
degene jegens wie de Pauliana wordt ingeroepen en die rechtstreeks met
de schuldenaar heeft gehandeld, naar oud recht tot waardevergoeding aan
de schuldeisers verplicht is wanneer hij het paulianeus vervreemd goed in
het geheel niet meer of niet in dezelfde toestand aan hem kan afdragen.
In dit verband is relevant dat de Rechtbank Haarlem in haar vonnis van
26  januari  1988  (NJ 1989, 660)115  overwoog  dat  in het kader  van  een

beroep op art. 1377 (oud) BW art. 51 lid 2 (oud) Fw niet analoog kon
worden toegepast. Zij baseerde dit oordeel grotendeels op een overweging
die hoogstwaarschijnlijk rechtstreeks is overgenomen uit het arrest van het
Hof Den Haag van 23 augustus 1984 (NJ 1985, 914), hetgeen echter een

geheel andere casuspositie betrof. Allereerst zal laatstgenoemd arrest
besproken worden. De casuspositie die tot dit arrest leidde, luidde als
Volgt. 116 Komat Eurogas B.V. (hierna: Komat), een schuldeiser   van
Stokvis Automateriaal B.V., stelde in kort geding voor de president van
de Rechtbank Rotterdami 17  dat  er een paulianeuze reorganisatie binnen
het Stokvis-concern plaats had gehad die inhield dat alle productielijnen,
agenturen en overige activiteiten eerst van haar debiteur naar holdingmaat-
schappij R.S. Stokvis & Zonen B.V. (hierna: Stokvis) waren gegaan en
vervolgens naar de zustermaatschappij Stokvis Techniek B.V. In het kort
geding vorderde   zij   van  de B.V.s' opheffing   van de achterstand   in   de
weekbetalingen die Stokvis Automateriaal B.V. aan haar moest doen. De
President ontzegde aan Komat haar vordering omdat het kort geding zich
niet leende voor de beantwoording van de gecompliceerde vraag of
genoemde reorganisatie als 'paulianeus' bestempeld kon worden.

Komat ging vervolgens in het kort geding in hoger beroep bij het Hof
Den Haag. Na een aantal wijzigingen in de eis vorderde Komat nog slechts

een bedrag dat werd gevormd door een gedeelte van de zotven genoemde

113 Ankum, monografie, p. 179 en 180.
114 Beekhuis, preadvies, de regeling  van de zgn. 'actio Pauliana',  p.   15.
115 Zie ook de weergave van het vonnis in Vakstudie Nieuws 1989, p. 3333.
116   Niet alle gegevens  die hier besproken worden  zijn te vinden  in de weergave  van het arrest

in de NJ. Voor de lezer die meer informatie hierover wil vergaren: het rolnummer van het
arrest is 103 PrR/84.

117 Zie rolnummer 220/1984 (n.g.).
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weekbetalingen. Het Hof stelde vast dat de door Komat gevorderde
voorziening in wezen ertoe strekte om betaling van een geldsom te krijgen
ter nakoming van een verbintenis, welke tussen Komat als schuldeiser en
Stokvis Techniek en/of Stokvis als schuldenaren zou bestaan,.  Het Hof stelde
vast dat Komat haar vorderingen in de eerste plaats grondde op de stelling
dat de binnenhet Stokvis-concern doorgevoerde reorganisatie 'paulianeus'
was en dus ten opzicht van haar nietig. Het Hof vervolgde: 'Wat hiervan
zij kan in het midden blijven. Artikel 1377 van het Burgerlijk Wetboek
beschermt een schuldeiser in zijn verhaalsmogelijkheden, doch vormt geen
bron van een verbintenis tot betaling van een geldsom'. Daarom werd het
beroep op de Pauliana afgewezen. Het resultaat van de beslissing van het
Hof is bevredigend  voor het rechtsgevoel,   maar de motivering  laat  m.i.
te wensen over. Om te beginnen is de algemene stelling dat art. 1377 (oud)
BW geen bron is van een verbintenis tot betaling van een geldsom onjuist,
omdat het artikel in bepaalde casusposities wel degelijk een dergelijke bron
kan vormen. Wanneer bijv. een schuldenaar die financieel in slechte doen
verkeert, met wetenschap van benadeling op onverplichte wijze schenkingen
doet, dan zal een beroep op art. 1377 (oud) BW slagen en is dit artikel
een bron van een verbintenis tot betaling van een geldsom. Weliswaar is
deze verbintenis zeer bijzonder, omdat zij bezien vanuit de optiek van de
vernietigende schuldeiser, bestaatjegensdepaulianeus handelendedebiteur
en slechts deze crediteur zich op het bestaan van de verbintenis kan
beroepen, maar deze bestaat wel degelijk. Genoemde algemene stelling
van het Hof is dus onjuist. Verder formuleert het Hof de motivering voor
zijn beslissing onvoldoende scherp omdat het de zwakheid in de onderbou-
wing van eisers vordering onvoldoende naar voren brengt. De appellant
vordert nl. in wezen de betaling van bepaalde vorderingen, die hij op zijn
debiteur heeft niet van hAAr maar van haar zustermaatschappij en de
holdingmaatschappij van het concern. Dit resultaat kan echter slechts bereikt
worden door hetzij toepassing van de rechtsfiguur van vereenzelviging van
rechtspersonentls hetzij een vordering ex art. 6:162 BW tegen de holding-
maatschappij  of de zustermaatschappij, waarbij de schade bepaald wordt
op de hoogte van de niet voldane vordering op haar debiteur.119 De
Pauliana is inderdaad, zoals het Hof stelt, slechts gericht op opheffing van

118 Deze vereenzelviging wordt overigens door de rechter niet spoedig aangenomen. Zie de
boeiende discussie tussen Mohr en Bartman in WPNR 6243, 6248 (1996) en 6256 (1997)
over de vraag of deze terughoudendheid van met name de Hoge Raad terecht is.

119 Komat stelde naast de Pauliana een onrechtmatige daadvordering in. Het Hof constateerde
o.a. dat geenszins vaststond welke schade Komat had geleden en wees deze vordering dan
ook af.
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benadeling in verhaalsmogelijkheden. Dit heeft tot gevolg dat wanneer een
schuldeiser tegenover een wederpartij van een paulianeus handelende
debiteur een beroep doet op de Pauliana, deze wederpartij slechts verplicht
is om een geldsom aan de schuldeiser te betalen, wanneer de paulianeuze
handeling bestond   uit bijv. schenking   van een geldsom of wanneer   hij
verplicht is om de waarde of de schade te vergoeden omdat hij een
paulianeus vervreemd vermogensbestanddeel niet, of niet in dezelfde staat,
aan de schuldeiser kan afdragen. Bezien vanuit de optiek van de vernieti-
gende schuldeiser, heeft de geldsom in het geval van een paulianeuze
schenking dan altijd tot het vermogen van zijn debiteur behoord. In het
andere genoemde geval is de wederpartij 66k slechts bezien vanuit het
standpunt van de crediteur verplicht om de schade of de waarde aan de
debiteur te vergoeden. Het gaat hier om verbintenissen tot betaling van
een  geldsom die de wederpartij, slechts gedacht in zijn verhouding tot de
crediteur, tegenover de paulianeus handelende debiteur heeft. Het zal
zodoende duidelijk zijn dat, wanneer een eiser in een procedure wil bereiken
dat een ander rechtssubject dan zijn debiteur de vordering voldoet die hij
op deze schuldenaar heeft, hij dit niet via de weg van de Pauliana kan doen,
omdat hij hiermee slechts benadeling in zijn verhaalsmogelijkheden kan
tegengaan. Hij zal zich dus in een casuspositie als die welke leidde tot dit
arrest van het Hof Den Haag moeten beroepen op vereenzelviging van
rechtspersonenofex art. 6: 162 BW vanhetandere rechtssubject schadever-
goeding moeten vorderen.

Hoogstwaarschijnlijk is dit de gedachtengang die het Hof Den Haag
gevolgd heeft  bij  de  zeer vage motivering  van zijn oordeel. Vervolgens
zal het reeds eerder genoemde vonnis van de Rechtbank Haarlem van 26
januari 1988 (NJ 1989, 660) besproken worden. De Ontvanger der Directe
Belastingen en de Staat vorderden schadevergoeding uit hoofde van art.
1377 (oud) BW subsidiair art. 1401 (oud) BW van de koper van een
onroerende zaak, die de koopsom en de BTW daarover met de verkoper
had verrekend door compensatie met een vordering op de verkoper uit
anderen hoofde. Door deze transactie vond de Ontvanger geen verhaal meer
op de verkoper voor diverse belastingschulden. Het beroep op art. 1377
(oud) BW werd door de rechtbank afgewezen. Ook in deze zaak werd de
vordering van de eiser niet goed onderbouwd. De Ontvanger en de Staat
stelden dat het bedrag van de schade primair bestond uit de aanslagen die
de belastingdienst had opgelegd en subsidiair uit het bedrag dat de debiteur
ten onrechte zou hebben verrekend. Zoals gezegd, oordeelde de Rechtbank
dat analoge toepassing van art. 51 lid 2 (oud) Fw buiten faillissement niet
mogelijk was, ook niet nu de onroerende zaak aan een rechtsopvolger te
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goeder trouw was verkocht. Zij motiveerde dit oordeel, hoogstwaarschijnlijk
in  navolging  van het zoeven besproken arrest  van  het  Hof Den  Haag,  als
volgt:  'Art.  1377 van het BW beschermt een schuldeiser in zijn verhaalsmo-
gelijkheden, doch vormt geen bron van een verbintenis tot betaling van
een geldsom'. Zoals gezegd,   is deze stelling onjuist,   66k   voor   een
casuspositie   als deze, waarin   men   m. i. in navolging van Ankum   en
Beekhuis, aan moet nemen dat, op zichzelf genomen, analoge toepassing
van art. 51 lid 2 (oud) Fw mogelijk is. Het probleem is hier echter dat de
eisers hun stelling dat analoge toepassing hier voor de hand ligt, niet goed
onderbouwen. Om te beginnen wordt door hen niet goed aangegeven hoe
ver hier nu precies de benadeling in verhaalsmogelijkheden als gevolg van
een verkoop tegen een te lage prijs ging.120 In plaats daarvan vorderden
zij rechtstreeks schadevergoeding en bepaalden hun schade primair op de
hoogte van de vorderingen uit belastingaanslagen (en subsidiair op de
verrekende koopsom  maar  niet op genoemde benadeling). De Rechtbank
zag hier vanwege de primaire schadebepaling blijkbaar een parallellie met
de casuspositie die leidde tot het zotven besproken arrest van het Hof Den
Haag,  waarin de appellant door middel  van het instellen van een Pauliana
wilde bewerkstelligen dat de vordering die hij op zijn debiteur had door
een ander rechtssubject dan deze schuldeiser betaald zou worden. Zodoende
komt de Rechtbank hier tot de onjuiste uitspraak dat art. 1377 (oud) BW
geen bron van verbintenis tot betaling van een geldsom vormt. Duidelijk
is dat de eisers om te beginnen hadden moeten aangeven in hoeverre de
koopsom van de verkochte onroerende zaak te laag was en hoe groot
zodoende de benadeling in verhaalsmogelijkhe(len voor hen was. Vervolgens
hadden zij ex art. 1377 (oud) BW analoog aan art. 51 lid 2 (oud) Fw
waardevergoeding kunnen vorderen, waarin zowel dit bedrag als de
verrekende koopsom121 verdisconteerd waren. Wanneer de vordering van
de eisers beter onderbouwd was geweest, dan had de rechter m.i. art. 51
lid 2 (oud) Fw moeten toepassen. De eisers hadden in zoverre succes dat
de Rechtbank w61 ex art.  6: 162 BW het bedrag van een aantal belastingaan-
slagen als schadevergoeding toewees.(Misschien was ook dit een reden
waarom de Rechtbank niet bereid was om de eis welwillend te lezen en

120 Deze gegevens heb ik ontleend aan het niet in de NJ gepubliceerde deel van het vonnis.
Voor de lezer  die meer informatie hierover wil verkrijgen: het rolnr. is 2280/1985.

121 De zaak werd in 1982 verkocht voor f 4.791.030,- en in 1983 doorverkocht voor
f 6.350.OOOT Wanneer dit laatste ook de koopprijs zou zijn geweest op het moment dat
genoemde schuldeisers hun rechten ex art. 1377 (oud) BW doen gelden dan zijn zij in ieder
geval benadeeld voorf 1.558.970,-. Daarnaist is er nog de benadeling vanwege de compensa-
tie met de koopsom.

221



Hoofdstuk 3

binnen de grenzen gesteld door art. 51 lid 2 (oud) Fw een bedrag aan
waardevergoeding  vast te stellen).

Wellicht vraagt de lezer zich af wat de praktische relevantie is van de
vraag of art. 51 lid 2 (oud) Fw (en de vergelijkbare regels voortvloeiende
uit art. 51 Fw) buiten faillissement via analogie van toepassing zijn, nu
hetzelfde resultaat met behulp van een vordering ex art. 1401 (oud)
BW/6: 162 BW bereikt kan worden. Naar huidig BW biedt de Pauliana in
ieder geval het voordeel van de wettelijke vermoedens van wetenschap van
art. 3:46 BW. Naar oud BW zou bij een beroep op de Pauliana buiten
faillissement art. 43 (oud) Fw (met zijn wettelijke vermoedens) wellicht
gemakkelijker analogisch toegepast kunnen worden dan bij een actie ex
art. 1401 (oud) BW.

Art. 51 lid 2 (oud) Fw moet m.i. ook analogisch toegepast worden in de
situatie waarin een Pauliana wordt ingesteld tegen bijv. twee personen, die
samen van de debiteur een zaak hebben gekocht en waarbij de ene koper
w61 wetenschap van benadeling heeft maar de ander niet. Het Hof Den
Bosch (8 juli 1926, NJ 1927, 822) en de Rechtbank Amsterdam (24
november 1933, W.12864) wezen  de  op  art.   1377  (oud) BW gegronde
vordering af, omdat hiervoor wetenschap van benadeling bij alle kopers
vereist zou zijn. Ankum122 stelt daartegenover terecht dat in een dergelijke
situatie een juiste doordenking van het principe van de relatieve nietigheid
inhoudt dat de paulianeuze koopovereenkomst w61 nietig kan worden geacht
tegenover de verkrijgers te kwader trouw. Het lijkt hem derhalve redelijk
om de verkrijger te kwader trouw te verplichten om de waarde van zijn
gedeelte der verkrijging aan de debiteur afte staan. Ditredelijkheidsoordeel
kan als volgt via analoge toepassing van art. 51 lid 2 (oud) Fw buiten
faillissement uitgewerkt worden. Bezien vanuit de optiek van de vernietigen-
de schuldeiser heeft de verkrijger te kwader trouw een verbintenis jegens
de debiteur om de gekocht zaak ter executie af te geven. Hij is hiertoe echter
niet in staat omdat de zaak niet op deze grond geexecuteerd kAn worden.
De vernietiging ex art. 1377 (oud) BW werkt immers niet tegenover de
verkrijger te goeder trouw. De verbintenis van de verkrijger te kwader
trouw om zijn gedeelte van de zaak als onverschuldigd betaald af te geven
wordt geconverteerd in een verbintenis tot vergoeding van de waarde van
zijn deel van de verkrijging. Stel dat de insolvente debiteur B een huis dat
f 20.000,- waard is op het moment dat de benadeelde crediteur A zijn
rechten doet gelden, voor f 10.000,- verkocht heeft aan C en D. C heeft

122 Ankum, monografie, p. 122.
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w61 wetenschap van benadeling en D niet. Het vermogen van B bedraagt
nihil. C is dan verplicht om voorf 10.000,- de waarde van zijn verkrijging
te vergoeden.

123

Vanaf p.  218 heb ik de vraag besproken waarom het mogelijk is om art.
51 lid 2 (oud) Fw buiten faillissement gedeeltelijk analogisch toe te passen.
Ik zal nu bezien waarom en op welke wijze art. 51 lid 1 (oud en huidig)
Fw buiten faillissement analoog kan worden toegepast. Art. 51 lid 1 Fw
omvat grotendeels dezelfde rechtsregels als art. 51 lid 1 en 2 (oud) Fw.
Zoals reeds gezegd, zijn er echter enkele verschilllen. Zo wordt in art. 51
lid 1 Fw rechtstreeks verwezen naar de regels betreffende onverschuldigde
betaling. Verder werd, zoals gezegd124, naar oud recht aangenomen dat
wanneer teruggave van het paulianeus vervreemde vermogensbestanddeel
niet mogelijk was, de waarde van de prestatie voor de prestatie zelf in de
plaats treedt teneinde herstel in de vorige toestand te bereiken. Voorzover
deze waardevergoeding niet voldoende is om de benadeling in verhaalsmoge-
lijkheden op te heffen, kan naar oud recht ex art.  1401 (oud) BW schadever-
goeding gevorderd worden. Omdat naar huidig recht de artt. 6:74 e.v. BW
betreffende de gevolgen  van het niet nakomen van verbintenissen  (i. c.  de
verbintenis uit onverschuldigde betaling als ongedaanmakingsverbintenis)
en art. 6:205 BW aan de orde zijn, kan degene die de verbintenis uit
onverschuldigde betaling heeft om het goed terug te geven, vanaf het
moment van ontvangst daarvan ook verplicht worden om aanvullende
schadevergoeding te betalen. Afgezien van deze verschillen tussen oud en
nieuw recht is het op dezelfde wijze mogelijk om art. 51 lid 1 Fw analoog
buiten faillissement toe te passen als hierboven reeds is betoogd met
betrekking tot art. 51 lid 1 en 2 (oud) Fw. Tot slot van deze paragraaf
kunnen de volgende opmerkingen gemaakt worden. Zoals op een eerder
punt125 gesteld werd, kan deze analogische toepassing slechts gedeeltelijk
plaatsvinden aangezien het in faillissement uiteraard de curator q.q. is aan
wie het paulianeus vervreemde vermogensbestanddeel afgedragen wordt
en buiten faillissement de schuldeiser die een beroep doet op de Pauliana.
Dit neemt echter niet weg dat naar oud en nieuw recht ook buiten faillisse-
ment aangenomen moet worden dat de wederpartij bij de vernietigde
rechtshandeling, bezien vanuit de optiek van de vernietigende schuldeiser,
een verbintenis uit onverschuldigde betaling jegens de debiteur heeft om

123 Zie voor dit voorbeeld Ankum (monografie, p. 122).
124 Zie p. 201.
125 Zie p. 216.
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hetpaulianeus vervreemde vermogensbestanddeel afte geven en schadever-
goeding zal moeten betalen wanneer hij niet aan deze verbintenis kan
voldoen.

In de paragrafen 3.2. en 3.3. zijn vraagstukken m.b.t. art. 51 lid 1 en
2 (oud) Fw en art. 51 Fw behandeld. In dit verband is een aantal oplossin-
gen aangereikt. Deze oplossingen kunnen m.i. 66k toegepast worden
wanneer deze artikelen analogisch buiten faillissement gehanteerd worden.
Om nodeloze herhalingen te vermijden volsta ik met het verwijzen naar
de twee laatstgenoemde paragrafen  en  7.3.4.2.

5          De betekenis van de term 6gebaat'

In verband met het bepalen van de rechtsgevolgen van de faillissementspau-
liana is het verder van groot belang om te bepalen wat de term 'gebaat'
inhoudt. Deze wordt nl. gebruikt in de artt. 46, 51 lid 4 (oud) Fw en
24126, 42 lid 3 en 51 leden 2 en 3 Fw. In het nu volgende gedeelte zal
de betekenis van de term in deze artikelen behandeld worden.

M. i.  moet men de term 'gebaat'  in alle genoemde artikelen lezen als
'verrijkt' zoals deze term wordt gebruikt in het leerstuk van de ongerecht-
vaardigde verrijking. Alvorens deze stelling  toe te lichten zal ik allereerst

een gedeelte van de wetsgeschiedenis behandelen. (Hierbij wordt tevens

art.   1487  (oud) BW betrokken).  Per  1  januari  1992  is  art.  46  (oud)  Fw
opgegaan in art. 42 lid 3 Fw. In art . 51 lid 2 Fw werd de materie van art.
51 lid 3 (oud) Fw meegenomen. Deze bepaling werd echter ook aangepast
aan art. 3:45 lid 5 BW, in die zin dat nog een regel werd toegevoegd aan
de uit het oude artikel overgenomen tekst. Die toevoeging hield in dat tegen
een derde te goeder trouw die om niet heeft verkregen geen terugvordering
plaats vindt voorzover hij aantoont dat hij ten tijde van de faillietverklaring
niet door de rechtshandeling gebaat is. Per 1 januari 1992 werd art. 51
lid 4 (oud) Fw vervangen door het vrijwel gelijkluidende art. 51 lid 3 Fw.
Met name het gebruik van de term 'gebaat' in art. 51 lid 4 (oud) Fw en
51  lid  3  Fw  is in praktisch opzicht van groot belang, aangezien er volgens
deze bepalingen, wanneer de boedel is gebaat, een boedelschuld ontstaat,
terwijl bij niet gebaat zijn van de boedel de schuldeiser slechts een
concurrente vordering heeft.

Reeds bij de totstandkoming van de nieuwe Faillissementswet in  1893
was het de bedoeling van de wetgever om een verband te leggen tussen

126 Art. 24 Fw is per 1 januari 1992 ongewijzigd gebleven.
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art. 24 Fw, art. 46 (oud) en 51 (oud) Fw, waarin de term 'gebaat' gebruikt
zou gaan worden, en art. 1487 (oud) BW waarin dat reeds het geval was.
Dit blijkt uit het regeringsantwoord op vragen uit de Tweede Kamer met
betrekking tot de oorspronkelijke versie  van art.  24 Fw. 127 Hierin werd
bepaald: 'Uit verbintenissen, door den schuldenaar na de faillietverklaring
aangegaan, ontstaan geen aanspraken tegen den faillieten boedel, dan voor
zooverre deze ten gevolge daarvan verrijkt is'. Op een vraag uit de Tweede
Kamer wat de term 'verrijkt' inhield antwoordde de regering dat de term
'verrijkt' hetzelfde betekende als 'werkelijk gebaat' in o.a. art. 1487 (oud)
BW. Zij merkte tevens op dat om 'meer met de terminologie van het
Burgerlijk Wetboek', d.w.z. met die van o.a. art. 1487 (oud) BW 'mee
te gaan', 'verrijkt'  in art.  24 Fw gewijzigd werd in 'gebaat'.128 Hetzelfde
gebeurde in art. 46 (oud) Fw 'wegens de ongunst, waarin de uitdrukkingen
'verrijkt' en 'rijker geworden' schijnen te deelen'.129  Ook in art.  51  Fw
werd de term 'verrijkt' in 'gebaat' veranderd. Men dient hieruit echter
vooral niet af te leiden dat de term 'gebaat'  in de genoemde wetsartikelen
iets anders betekent dan 'verrijkt'. Wanneer men de wetsgeschiedenis van
de artt.  24,  46 en 51  (oud) Fw leest, blijkt de 'ongunst', die volgens het
Verslag van de Tweede Kamer bij art. 46 (oud) Fw over het gebruik van
het begrip 'verrijkt' bestond, bij nader inzien eigenlijk niets voor te stellen.
In deze passage wordt nl. voor een nadere beschrijving van deze 'ongunst'
slechts verwezen naar de parlementaire stukken bij art. 24 Fw. De enige
reden die men op dat punt voor de wijziging van 'verrijkt' in 'gebaat' kan
vinden, is reeds hiervoor genoemd, nl. datde wetgever met de terminologie
van het BW en art. 52 (oud) Fwir mee wilde gaan. Ook elders vindt
men geen diepgaande verklaring voor de wijziging. Tekenend is ook verder
dat, zowel in het Verslag van de Tweede Kamer als in het Regerings-
antwoord bij art. 46 (oud) Fw131 de termen 'gebaat' en 'verrijkt' geheel
als synoniem gebruikt worden.

5.1 Algemene opmerkingen over de relatie tussen art. 24 Fw en de

Pauliana-artikelen

Op dit punt is het nuttig om enige algemene opmerkingen te maken over
de verhouding tussen art. 24 Fw en de reeds genoemde Pauliana-artikelen.

127 Zie Van der Feltz I, editie Kortmann/Faber, p. 361 en 362.
128 Zie Van der Feltz I, editie Kortmann/Faber, p. 362.
129 Zie Van der Feltz I, editie Kortmann/Faber, p. 448.
130 De tekst van art. 52 lid 3 Fw is sinds 1896 niet gewijzigd.
131 Van der Feltz I, editie Kortmann/Faber, p. 448.
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Voorzover hier relevant, bestaan de volgende parallellen tussen art. 24 Fw
en de algemene regeling van de faillissementspauliana. De faillissements-
pauliana is gericht tegen benadelende handelingen die de schuldenaar heeft
verricht v66r zijn faillietverklaring. In art. 24 Fw wordt bepaald dat de
boedel in principe niet aansprakelijk is voor verbintenissen die voor de
schuldenaar nA de faillietverklaring zijn ontstaan. Zowel de regeling van
de faillissementspauliana als de rechtsregels vervat in art. 24 Fw zijn er
derhalve op gericht om de schuldeisers van de gefailleerde tegen benadeling
in hun verhaalsmogelijkheden te beschermen. 132  Art.  24 Fw heeft verder
een tweeledig karakter: het doel van de regeling is niet alleen om de boedel
te beschermen maar het is ook de bedoeling dat voor de derde, tegenover
wie de verbintenis van de schuldenaar bestaat, een eventueel nadeel, dat
hij lijdt vanwege het feit dat de boedel voor genoemde verbintenissen van
de schuldenaar niet aansprakelijk is, binnen redelijke grenzen gehouden
wordt. Vandaar dat de boedel w61 voor de verbintenis aansprakelijk is
voorzover hij is gebaat. Hieruit blijkt dat het de bedoeling van de wetgever
is om ervoor te zorgen dat de boedel niet op ongerechtvaardigde wijze ten
koste van de derde wordt verrijkt.133 Bijv. wanneer de gefailleerde op
of na de dag  van de faillietverklaring een koopcontract heeft gesloten maar
de koopprijs niet heeft betaald, terwijl het gekochte w61 in de boedel is
gekomen (en de curator het daarin wil houden omdat het waardevol is voor
de boedel) dan heeft de verkoper een vordering tegen de boedel voor ten
hoogste de waarde van het gekochte. De gedachte hierachter is dat de boedel
ongerechtvaardigd verrijkt zou zijn wanneer daarin zowel het gekochte als
de koopprijs zouden blijven. De verplichting van de curator om de waarde
van het gekochte  aan de verkoper te betalen  is een boedelschuld.   De
algemene regeling van de faillissementspauliana heeft een vergelijkbaar
tweeledig karakter. Ook hier heeft de wetgever een regeling ingevoerd
teneinde schuldeisers tegen benadeling te beschermen. Tevens zijn echter
bepalingen in de Faillissementswet opgenomen om in de wettekst nog eens
uitdrukkelijk te bevestigen dat het eventuele nadeel dat de wederpartij van
de paulianeus handelende schuldenaar of bepaalde rechtsopvolgers van die
wederpartij lijden vanwege het feit dat de faillissementspauliana wordt inge-
steld binnen redelijke grenzen te houden. In art. 51 lid 4 (oud) Fw en 51
lid 3 Fw zijn genoemde wederpartijen personen die een rechtshandeling
anders dan om niet met de schuldenaar hebben verricht en in art. 46 (oud)

132  Zie G.E. Vos-Wttewaall, 'De positie van derden na handelen  met de gefailleerde',   in
Verzekeringen van Vriendschap, Dorhout-Meesbundel, 1974, p. 350.

133 Zie Vos-Wttewaall, t.a.p., p. 350.
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Fw en 42 lid 3 Fw personen die te goeder trouw een rechtshandeling om
niet met hem hebben verricht. In art. 51 lid 2 Fw is genoemde rechtsopvol-
ger een derde die te goeder trouw anders dan om niet rechten op de terug
te geven goederen heeft verkregen. In het nu volgende gedeelte zal
beschreven worden op welke wijze het eventuele nadeel dat zij lijden
vanwege het feit dat de faillissementspauliana ingesteld wordt binnen
redelijke grenzen gehouden wordt.

5.2 De artiketen 51 lid 4 (oud) Fw en 51 lid 3 Fw in relatie tot het

leerstuk van de ongerechtvaardigde verrijking

In art. 51 lid 4 (oud) Fw/51 lid 3 Fw wordt in de eerste volzin bepaald
dat het door de schuldenaar ontvangene wordt teruggegeven, voorzover
de boedel erdoor is gebaat. Dit is een uitvloeisel van het systeem van de
objectief-relatieve nietigheid, hetgeen ook blijkt uit de MvT bij art. 42
Fw.134 Hierin wordt nl. opgemerkt dat art.  3:45  lid  4  BW niet overgeno-
men is in art. 42 Fw in verband met de woorden 'ten behoeve van de
boedel'  in  art.  42  lid  1  en het bepaalde  in  art. 51 leden  1  en  3.  Deze

verwijzing naar art. 51 kan slechts betrekking hebben op de objectief-
relatieve nietigheid. Dit laat zich illustreren aan de hand van de volgende
casuspositie. Stel dat de later gefailleerde schuldenaar een vermogensbe-
standdeel,  dat f 6.000,- waard was,  voor f 2.000,- aan Y heeft verkocht
en geleverd en dat er nog een waarde vanf 2.000,-  in de boedel aanwezig
is (bijv. omdat er waardevolle goederen mee zijn gekocht). Deze is verrijkt
door de oorspronkelijke betaling van f 2.000,- omdat met dit bedrag

noodzakelijke uitgaven zijn gedaan en deze waarde nog in de boedel

aanwezig is. De objectief-relatieve nietigheid houdt in dat de nulliteit niet
verder strekt dan nodig is voor opheffing van de door de gezamenlijke
crediteuren ondervonden benadeling. Dit houdt in dat wanneer het vermo-
gensbestanddeel vanf 6.000,- in de boedel teruggekeerd is, de grond voor
de nietigheid is opgeheven en de f 2.000,- waarvoor de boedel gebaat is,
op grond van het principe van de objectief-relatieve nietigheid niet meer
daarin thuishoort. Het betreft hier een bedrag in giraal geld, dat niet
geindividualiseerd 135 en dus ook niet gerevindiceerd kan worden. Duidelijk

134 Zie de MvT (16593) bij artt. 42 tot en met 51 in Kortmann/Faber, Geschiedenis van de
Faillissementswet 2-III, Wetswijzigingen, p. 125.

135 Hetzelfde principe geldt wanneer C als tegenprestatie geen giraal geld, maar een roerende

zaak  (bijv.  in het kader  van  een  ruil) of chartaal  geld  in een apart bewaarde envelop heeft
verschaft. De roerende zaak wordt geexecuteerd ; ook de hoeveelheid chartaal geld komt
in de boedel terecht. Uiteindelijk zijn deze vermogensbestanddelen niet meer geindividua-
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is dat vanaf het moment dat blijkt dat de benadeling in verhaalsmoge-
lijkheden opgeheven is door de terugkeer van het paulianeus vervreemde
vermogensbestanddeel naar de boedel, er een boedelschuld 136 ontstaat
om de f 2.000,- aan de wederpartij terug te geven, omdat de boedel anders
ongerechtvaardigd verrijkt137 zou zijn.

Het eventuele nadeel dat de wederpartij van de schuldenaar zou kunnen
lijden vanwege het instellen van de faillissementspauliana wordt dus
zodoende binnen redelijke grenzen gehouden. Art. 51 lid 4 (oud) Fw en
51 lid 3 Fw bepalen immers dat de curator het door de schuldenaar
ontvangene moet teruggeven voorzover de boedel ongerechtvaardigd is
verrijkt. Dit is tot op grote hoogte vergelijkbaar met een aspect van de
regeling in art. 24 Fw, waarbij het de bedoeling is om voor de derde een
eventueel nadeel dat hij lijdt vanwege het feit dat de boedel niet aanspra-
kelijk is binnen redelijke grenzen te houden. Dit nadeel wordt bij art. 24
Fw ook binnen dergelijke grenzen gehouden doordat de boedel in dat geval
aansprakelijk is voorzover hij ongerechtvaardigd is verrijkt.

Men houde goed in het oog dat de boedel in de zin van art. 51 lid 4
slechts op ongerechtvaardigde wijze verrijkt kan zijn wanneer het paulianeus
vervreemde vermogensbestanddeel weer in de boedel teruggekeerd is en
de gehele benadeling is opgeheven. De crediteuren zouden op ongegronde
wijze verrijkt worden wanneer de bate ook nog in de boedel zou blijven
nadat de benadeling in verhaalsmogelijkheden voor hen was opgeheven.
In de Nederlandse literatuur besteden slechts Biegman-Hartogh en Molen-
graaff 38 hier aandacht aan. In de Duitse literatuur is aan dit punt meer
aandachtbesteed en wel metbetrekking tot art. 38 Konkursordnung, waarin
bepaald wordt dat de curator een tegenprestatie terug moet geven, voorzover
deze zich nog in de boedel bevindt of de boedel erdoor is gebaat.

139

Volgens Kuhn-Uhlenbruckl,to is het doel van deze wettelijke bepaling het

liseerd.
136 Zie T.J. Dorhout Mees, t.a.p., nr. 311 (p. 118) en A.M.J. van Buchem-Spapens, t.a.p.,

p. 56. Zie ook R.J. van Galen, Drie typen van schuld bij faillissement (II. slot), WPNR
6226 (1996), p. 416. Ook de verbintenis die de curator heeft ex art. 24 Fw, wanneer de
boedel is gebaat,  is een boedelschuld  (zie bijv. van Buchem-Spapens,  t.a.p.,  p.  59).

137 Zie ook de conclusie van A-G. Biegman-Hartogh voor HR 28 mei 1982 (NJ 1983, 310).
Op een later punt zal ik meer uitgebreid op de opmerkingen van Biegman-Hartogh in haar
conclusie ingaan. Zie verder ook Molengraaff,  t.a.p.,  p.  251.

138 Zie voor de vindplaatsen de vorige noot.
139 De tekst van par. 38 Konkursordnung luidt 'Die Gegenleistung ist aus der Konkursmasse

zu erstatten, soweit sie sich in derselben befindet, oder soweit die Masse um ihren Wert
bereichert ist. Daruber hinaus kann ein Anspruch nur als Konkursforderung geltend gemacht
werden'.

140 G. Kuhn, W. Uhlenbruck, Konkursordnung, Kommentar, 11e druk, p. 679.
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tegengaan van ongerechtvaardigde verrijking. Volgens de heersende leer 141

naar Duits recht ontstaat   voor de curator   q. q.   pas een verplichting   tot
restitutie van de tegenprestatie wanneer het paulianeus vervreemde goed
weer in de boedel is teruggekeerd (ook al blijkt dat niet uit de letterlijke
wettekst).

De verrijking van de boedel wordt pas ongerechtvaardigd op het moment
dat de terugkeer van het paulianeus vervreemde goed heeft plaatsgehad
en de gehele benadeling in verhaalsmogelijkheden is opgeheven. Pas op
dat moment is de boedel gebaat in de zin van art. 51 lid 4 (oud) Fw en
51  lid  3 Fw, hetgeen wil zeggen 'ongerechtvaardigd verrijkt'. Wanneer
bijv.  de  bate  op het moment van faillietverklaring  wel nog steeds  in  de
boedel aanwezig is maar het paulianeus vervreemde goed nog niet in de
boedel is teruggekeerd en nog niet de gehele benadeling in verhaalsmogelijk-
heden is opgeheven dan kan men niet zeggen dat de boedel 'gebaat' is in
de zin van art. 51 lid 4 (oud) Fw en 51 lid 3 Fw.

Stel bijv. dat de later gefailleerde schuldenaar X een vermogensbestand-
deel, dat f 6.000,- waard was, voor f 2.000,- aan Y heeft verkocht en
geleverd. Er is nog een waarde van f 2.000,- aanwezig in de boedel. Deze
is verrijkt door de oorspronkelijke betaling van f 2.000,- omdat met dit
bedrag noodzakelijke uitgaven zijn gedaan. Het gevolg hiervan is dat er
geld is uitgespaard om bijv. waardevolle goederen aan te kopen die nog
steeds in de boedel aanwezig zijn.142 Y heeft het vermogensbestanddeel
inmiddels weer aan een derde te goeder trouw doorverkocht en geleverd

voor f 6.000,- Stel: de curator vernietigt de paulianeuze rechtshandeling
en kan zodoende een vordering vanf 6.000,- tegen Y instellen. Y is door
geldgebrek echter niet in staat om f 6.000,- terug te betalen maar kan
slechtsf 4.000,- aan de curator overmaken. Aan de hand van een voorbeeld
als dit kan men illustreren dat het noodzakelijk is om 'gebaat' in art. 51
Fw als 'ongerechtvaardigd verrijkt' te lezen. Wanneer 'gebaat' uitsluitend
'verrijkt' zou betekenen, dan zou dit inhouden dat in dit voorbeeld de
curator enerzijds slechts f 4.000,- van Y kan incasseren en anderzijds een

boedelschuld vanf 2.000,- aan Y had. Immers, ten tijde van de faillietver-
klaring is de boedel vanwege de ontvangst groter dan hij geweest zou zijn
wanneer het geld niet was ontvangen. Om die reden is de boedel verrijkt,
maar niet op ongerechtvaardigde wijze. Het doel van de Pauliana is immers

141  E. Jaeger, Konkursordnung mit Einfuhrungsgesetzen, Grosskommentar, 9edruk 1991, aant.
13 bij par. 38 (p. 1278); A. 86hle-Stamschrader, Konkursordnung, 12e druk, 1976, aant.
1 bij par. 38 (p. 192).

142  Zie F.J. de Jong (WPNR 3820 en 3821 (1943), pp. 90 en 91) en M.H. Bregstein, Ongegronde
Vermogensvermeerdering, 1927, p. 170 en 171.
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om benadeling in verhaalsmogelijkheden op te heffen. De verrijking is nog
niet ongerechtvaardigd 143 wanneer de curator slechtsf 4.000,- kan incasse-
ren. Integendeel, de boedel is dan gerechtvaardigd verrijkt omdat dit precies
nodig was om de benadeling van de gezamenlijke schuldeisers weg te
nemen. Menhoude in hetoog dat het hier gaat omrechtshandelingen anders
dan om niet, waarbij de wederpartij wetenschap van benadeling heeft. M.i.
is het daarom volkomen gerechtvaardigd wanneer de boedel verrijkt blijft
doordat de curator de f 2.000,- in kas houdt. Uit art. 51 lid 4 (oud) Fw
en 51 lid 3 Fw volgt dat de wederpartij in deze casuspositie nog slechts
als concurrent schuldeiser in het faillissement kan opkomen.

5.3 De artt. 42 lid 3 en 51  lid 2 Fw, 46 (oud) Fw en het leerstuk van

de indirecte ongerechtvaardigde verrijking

Wat betreft de artt. 42 lid 3, 51 lid 2 Fw en 46 (oud) Fw zij het volgende
opgemerkt. Uit art. 44 (oud) Fw en art. 42 lid 1 Fw volgt dat de Pauliana
ook ingesteld kan worden tegenover een verkrijger om niet te goeder trouw.
In art. 46 (oud) Fw en art. 42 lid 3 Fw wordt de verkrijger om niet te
goeder trouw echter beschermd voorzover hij aantoont dat hij ten tijde van
de  faillietverklaring  niet ten gevolge  van de rechtshandeling gebaat  was.
Op deze wijze wordt het eventuele nadeel, dat de verkrijger om niet te
goeder trouw zou kunnen lijden vanwege het beroep van de curator op de
faillissementspauliana, binnen redelijke grenzen gehouden. 'Gebaat' betekent
hier hetzelfde als 'verrijkt' zoals deze term gebruikt wordt in het leerstuk
van de ongerechtvaardigde verrijking. Alvorens een verklaring gegeven
wordt van deze betekenis van de term 'gebaat' dient het volgende nog
opgemerkt te worden. Reeds op een eerder punt werd aangetekend dat in
de artt. 51 lid 4 (oud) Fw en 51 lid 3 Fw het nadeel, dat de wederpartij
vanwege het instellen van de faillissementspauliana lijdt, binnen de perken
gehouden wordt doordat de boedel datgene terug moet geven waarmee deze
ongerechtvaardigd is verrijkt. Bij de artt. 46 (oud) Fw en 42 lid 3 Fw echter
wordt het nadeel dat de verkrijger om niet te goeder trouw lijdt vanwege

143 Zodoende loopt er een parallellie tussen de nietigheid/geldigheid van de gewraakte
overeenkomst en het gerechtvaardigd of ongerechtvaardigde karakter van het gebaat zijn
door de tegenprestatie die als gevolg van deze overeenkomst in de boedel is gebracht. De
nietigheid die ontstaat als gevolg van het instellen van de Pauliana heeft als doel: opheffing
van de benadeling in verhaaismogelijkheden. Voorzover de boedel gerechtvaardigd verrijkt
is door de ontvangen tegenprestatie, beschouwt de curator deze overeenkomst als nietig
teneinde de benadeling in verhaalsmogelijkheden op te heffen. Voorzoverhij ongerechtvaar-
digd verrijkt is, geldt de overeenkomst 66k jegens de curator q.q. als geldig, en omdat er
geen benadeling in verhaalsmogelijkheden meer is, heeft hij een boedelschuld.

230



Vergelijking van rechtsgevolgen van Pauliana en onrechtmatige daadvordering

het beroep van de curator op de faillissementspauliana binnen redelijke
grenzen gehouden doordat hij 144 slechts datgene af moet geven waarmee

hij ongerechtvaardigd is verrijkt. De gemeenschappelijke ratio van de artt.
51 lid 4 (oud) Fw, 51 lid 3 Fw, 46 (oud) Fw, 42 lid 3 Fw en 51 lid 2 Fw
is het binnen de perken houden van het nadeel dat genoemde personen lijden
vanwege het beroep op de faillissementspauliana. Ook bij de artt. 46 (oud)
Fw en 42 lid 3 Fw is de regeling derhalve in hoge mate vergelijkbaar met
het gedeelte van art. 24 Fw dat tot doel heeft om voor de derde een
eventueel nadeel dat hij lijdt vanwege het niet aansprakelijk zijn van de
boedel binnen redelijke grenzen te houden.

Waarom betekent 'gebaat' in de artt. 46 (oud) Fw en 42 lid 3 Fw
hetzelfde als 'verrijkt' in de zin van het leerstuk van de ongerechtvaardigde
verrijking? In hoofdstuk 1 (zie p. 9 e.v.) werd reeds aangetekend dat
Schoordijk145 art. 1377 lid 3 (oud) BW als wetsbepaling ter voorkoming
van indirecte ongegronde verrijking ziet. Ook werd opgemerkt dat dit juist
is, aangezien Ankum146, die hier de heersende leer147 weergeeft, stelt
dat verkrijgers om niet te goeder trouw slechts gehouden zijn om datgene

terug te geven waarmee zij op het moment van het inroepen van de Pauliana

ten gevolge van de verkrijging zijn verrijkt. Schoordijks stelling is dus juist
voorzover art. 1377 lid 3 (oud) BW verkrijgers om niet te goeder trouw
betreft. Ook in art. 46 (oud) Fw en art. 42 lid 3 Fw betreft het een
verkrijger om niet te goeder trouw die tegenover de curator slechts gehouden
is om datgene af te geven waarmee hij ongerechtvaardigd verrijkt is. Zijn
verrijking is ongerechtvaardigd, omdat die voortvloeit uit een paulianeuze
rechtshandeling die om niet is verricht en later is vernietigd. Zoals in
hoofdstuk    1    (p. 9) reeds   aan   de   orde   kwam   is de reden   voor   deze

vernietigingsmogelijkheid gelegen in het feit dat in de belangenafweging
tussen de crediteur en de verkrijger om niet te goeder trouw het belang
van de laatste aan dat van de eerste opgeofferd moet worden daar hij slechts
een voordeel hoeft af te staan. Bij de tegenovergestelde oplossing zou de
crediteur een nadeel lijden en de verkrijger om niet te goeder trouw
zodoende ongerechtvaardigd verrijkt worden.

144  Bij de art.  51  lid 4 (oud) Fw en 51  lid 3 Fw is het de boedel die iets af moet geven waarmee

deze verrijkt is. In de artt. 46 (oud) Fw, 42 lid 3 Fw en 51 lid 2 Fw is het de verkrijger
om niet te goeder trouw of de derde-verkrijger te goeder trouw die iets af moet geven
voorzover deze gebaat is.

145 H.C.F. Schoordijk, Indirecte verrijking, WPNR 5093-5095 (1970), Verspreid Werk,  1991,
pp. 256 en 257.

146 Ankum, monografie, p. 179.
147  Zie Parl. Geschiedenis Boek 3, Van Zeben-du Pon,  p.  218 en Dorhout  Mees,  t.a.p.,  nr.

298  (p.   113).
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Vanwege de terugwerkende kracht van de vernietiging heeft de verkrijger
om niet een verbintenis uit onverschuldigde betaling om de verrichte
schenking ongedaan te maken. Deze verbintenis heeft hij slechts voorzover
hij verrijkt is. 148

Art. 51 lid 2 Fw bevat een regeling die sterk lijkt op die van de artt.
46 (oud) Fw en 42 lid 3 Fw. Uit art. 51 lid 2 Fw volgt immers dat de derde-
verkrijger om niet te goeder trouw slechts gehouden is om datgene af te
geven waarmee hij ongerechtvaardigd 149 verrijkt is. Nadat de curator de
paulianeuze rechtshandeling tussen de schuldenaar en de directe verkrijger
vernietigd heeft, is ten aanzien van hem de directe verkrijger beschikking-
sonbevoegd. Ook in art. 51 lid 2 Fw wordt derhalve het nadeel dat een
derde, i.c. de derde-verkrijger om niet, lijdt vanwege het beroep van de
curator op de faillissementspauliana binnen redelijke grenzen gehouden
doordat hij slechts datgene hoeft afte geven waarmee hij ongerechtvaardigd
verrijkt is. De ratio van art. 51 lid 2 Fw is derhalve dezelfde als die van
de artt. 46 (oud) Fw, 42 lid 3 Fw, 51 lid 4 (oud) Fw en 51 lid 3 Fw, nl.
het binnen de perken houden van het nadeel dat genoemde personen lijden.
Ook art. 51 lid 2 Fw is derhalve in hoge mate vergelijkbaar met het gedeelte
van art.  24 Fw dat tot doel heeft om voor de derde een eventueel nadeel,
dat hij lijdt vanwege het niet aansprakelijk zijn van de boedel te beperken.

Aan het begin van deze sub-paragraaf werd reeds aangetekend dat de
regering bij de totstandkoming van art. 24 (oud) Fw opgemerkt had dat
het begrip 'verrijkt' in de oorspronkelijke versie van dit artikel (en dus
'gebaat' in de latere versie) hetzelfde inhield als 'werkelijk gebaat' in art.
1487 (oud) BW:50   Ook   art.    1487   (oud) BW wordt beschouwd   als
toepassing van het leerstuk van de ongerechtvaardigde verrijking aangezien
het de handelingsonbekwame verplicht om na de nietigverklaring van het
contract, de op grond daarvan ontvangen prestatie tot het bedrag van zijn
verrijking terug te geven. 151   Dit  zal  in de volgende sub-paragraaf  van
belang blijken te zijn aangezien de invulling van het begrip 'werkelijk
gebaat' in art. 1487 (oud) BW in de literatuur en rechtspraak van belang

148 De verkrijger om niet te goeder trouw is verrijkt, omdat zijn vermogen is vermeerderd en
dit indirect ten koste van de schuldeisers van de gefailleerde is gebeurd. Immers, bepaalde
vermogensbestanddelen bevinden zich nu in zijn vermogen en behoren nia meer tot de activa
van de gefailleerde waarop diens schuldeisers zich zouden kunnen verhalen.

149  Ook hier gaat het om indirecte ongerechtvaardigde verrijking. Zie voor een verdere toelichting
de vorige noot. Het enige verschil met de artt. 46 ( oud ) Fw en 42 lid 3 Fw is dat het hier
niet gaat om een directe verkrijger om niet te goeder trouw maar om een derde-verkrijger
om niet te goeder trouw.

150 Zie Van der Feltz I, editie Kortmann/Faber, p. 362,
151 M.H. Bregstein, Ongegronde Vermogensvermeerdering,  1927,  p.   170 en  171.
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is voor de uitleg van het begrip 'gebaat' in de artikelen in de Faillissements-
wet die hier besproken worden.

5.4 Wat betekent de term 'gebaat' in concreto?

Tot nu toe is een gedeelte van de wetsgeschiedenis en de ratio van de artt.
24 Fw, 46 en 511id 4 (oud) Fw, 421id 3  en 51 leden 2 en 3 Fw behandeld.

Nu vastgesteld is dat in genoemde artikelen de term 'gebaat' wordt gebruikt
in  de  betekenis van 'verrijkt', dient de vraag  aan  de  orde te komen  wat
het in concreto inhoudt dat de ontvanger van de baat 'gebaat' oftewel

verrijkt is.  Het is niet gemakkelijk vast te stellen wat dit begrip in specifieke
praktijksituaties inhoudt. Uit de hierna te bespreken voorbeelden van

jurisprudentie van lagere rechters betreffende de artt. 46 en 51 lid 4 (oud)
Fw blijkt m.i. dat zij het niet altijd geheel op de juiste wijze interpreteren.
Ook de invulling die in de literatuur aan dit begrip gegeven wordt is niet
altijd geheel juist, zoals uit de bespreking zal blijken. M.i. kan men voor
een juiste interpretatie van dit begrip veel steun ontlenen aan de literatuur
en rechtspraak betreffende de begrippen 'verrijking' in het algemene leerstuk
van de ongerechtvaardigde verrijking 152 en die betreffende 'werkelijk
gebaat' in art. 1487 BW.153

In de genoemde artikelen uit de Faillissementswet is de ontvanger
154

gebaat wanneer als gevolg van de ontvangst van een bepaald vermogensbe-
standdeel of het feit dat een bepaalde prestatie ten gunste van hem is
verricht, zijn eigen vermogen in bedrijfseconomische zin (dus het totaal

bedrag dat resteert nadat het bedrag van de passiva van dat van de activa

is afgetrokken) is vermeerderd. Deze vermeerdering houdt in dat zijn
vermogen groter is dan het geweest zou zijn wanneer het bewuste

vermogensbestanddeel  of de tegenprestatie niet ontvangen  was.
Deze vermogensvermeerdering kan veroorzaakt worden door toename

van het actief (hetgeen   zich   bijv.    ook kan voordoen   in   de   vorm   van

152  Zie voor literatuur over het begrip 'verrijking': M.H. Bregstein, t.a.p.,  pp.  198 t/m 213
en 260 en Asser-Hartkamp 4-III, 1994, nrs 353 en 354 (pp 320-322) en voor rechtspraak

Asser-Hartkamp 4-III, nr. 351 (p. 318).
153 Zie voor literatuur over art. 1487 BW: F.J. de Jong, Werkelijk gebaat, WPNR 3820 en

3821  (1943), pp.  81  t/m 84 (zie met name noot  14) en 89 t/m 92 en voor relevante jurispru-
dentie met betrekking tot dit artikel: Rb Haarlem 30 mei 1944, NJ 1944/45,605; Rb Utrecht

19 juni 1946, NJ 1949, 660; HR 22 mei 1981, NJ 1982, 121.
154 De 'ontvanger' is in de art. 51 lid 4 (oud) Fw en 51 lid 3 Fw de boedel, in de artt. 46 (oud)

Fw en 42 lid 3 Fw de verkrijger om niet te goeder trouw en in art. 51 lid 2 Fw de derde-

verkrijger om niet te goeder trouw.
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verhoging  van de produktiecapaciteit).155 Deze vermogensvermeerdering
kan ook bestaan uit vermindering van het passief, hetgeen plaats vindt door
betaling van schulden. 156 Zowel toename  van het actief als vermindering
van passief kunnen zich voordoen wanneer het vermogensbestanddeel de
ontvanger heeft gebaat, omdat hij het besteed heeft aan noodzakelijke
uitgaven waarvan men aan mag nemen dat ze in ieder geval zouden zijn
gedaan.157 Een voorbeeld van dit laatste zijn uitgaven met als doel het
voorzien in levensonderhoud. 158  Ook  kan de verrijking gestalte krijgen
door het verhinderen van vermindering van het actief, bijv. het herstel van
een bouwvallig huis159 of het behandelen door de veearts van een ziek,
anders doodgegaan, doch thans hersteld en tot de boedel behorend stuk
vee:60 Nu is vastgesteld wat de inhoud van het begrip 'gebaat' oftewel
'verrijkt' is, zal behandeld worden hoe de wetgever aanvankelijk wat betreft
de betekenis van deze term in de artt. 46 (oud) Fw, 42 lid 3 Fw en 51 lid
2 Fw op het verkeerde spoor zat en later daarvan terugkwam. Verder zal
blijken dat in de rechtspraak en literatuur het begrip 'gebaat' vaak niet op
de juiste wijze geYnterpreteerd wordt.

Allereerst komt het zodven genoemde gedeelte van de wetsgeschiedenis
aan de orde.

In de Memorie van Toelichting bij art. 51 Fw16' stelde de wetgever
ten onrechte aanvankelijk impliciet dat de betekenis van 'gebaat' in art.
51 lid 2 Fw, art. 46 (oud) Fw en art. 42 lid 3 Fw niet hetzelfde was als
in art. 24 Fw. Zij stelde: 'In het tweede lid [van het huidige art. 51 Fw
- FvK] gaat het om het gebaat zijn van de daar bedoelde derde en wordt
de term in dezelfde betekenis gebruikt als in het huidige art. 46 en in het
nieuwe artikel  42  lid 3. . . . Beslissend  is of hetgeen de derde  door  de
rechtshandeling heeft verkregen, zich op het tijdstip van de faillietverklaring
nog in diens vermogen bevond en niet was verteerd of verbruikt. In het
derde lid daarentegen gaat het om het gebaat zijn van de boedel en wordt
de  term in dezel fde betekenis gebezigd  als in artikel  24.  Hier is beslissend
of het ontvangene in handen van de curator is gekomen of op andere wijze
het actief heeft vermeerderd; men denke aan werkzaamheden verricht ten

155 Zie Bregstein, t.a.p., p. 202.
156 Zie bijv. Rb Amsterdam, 29 november 1935, NJ 1936, 190.
157 Zie F.J. de Jong, t.a.p., pp. 90 en 91.
158 Zie HR 22 mei 1981, NJ 1982, 121.
159 Zie Bregstein, t.a.p., p. 204.
160 Zie N.J. Polak, bewerkt door C.E. Polak, Faillissementsrecht, 1995, p. 71.
161 Zie Parl. Gesch., Wijzigingen Rv e.a. (Inv. 3,5 en 6), red. W.H.M. Reehuis et al., p.

399.
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behoeve van tot de boedel behorende goederen die daardoor in waarde zijn
vermeerderd'.

De wetgever162 miskent  hier  m. i.   dat het begrip 'gebaat'   in  de  artt.
46 (oud), 51 lid 4 (oud) Fw en 24, 42 lid 3 en 51 leden 2 en 3 Fw een
algemene betekenis heeft, nl. die van 'verrijkt' in de zin van het leerstuk
van de ongerechtvaardigde verrijking. Het feit dat het bij de artt. 46 (oud),
Fw 42 lid 3 Fw en 51 lid 2 Fw gaat over het vermogen van een derde
betekent niet dat het begrip 'gebaat' hier op zichzelf genomen een andere
algemene inhoud heeft. In alle gevallen houdt 'gebaat' zijn namelijk in dat
het eigen vermogen in bedrijfseconomische zin van het bewuste rechtssubject
is vermeerderd. Aan wie dit vermogen toebehoort maakt voor de algemene
inhoud van het begrip 'gebaat' geen verschil: dus in alle gevallen betekent
'gebaat': 'ongerechtvaardigd verrijkt'. Overigens  is de ratio achter  het
relevante gedeelte van art. 24 Fw en de artt. 46 (oud) Fw, 42 lid 3 Fw
en 51 lid 2 Fw in hoge mate vergelijkbaar. Hiervoor zij verwezen naar
de eerder gemaakte opmerkingen over dit punt (zie pag. 226 e. v.). De reeds
genoemde opmerking in de MvT bij art. 46 (oud), 42 lid 3 en 51 lid 2 Fw
dat beslissend is of hetgeen de derde door de rechtshandeling heeft verkregen
zich op het tijdstip van de faillietverklaring nog in diens vermogen bevindt
en niet is verteerd of verbruikt is, is163 waarschijnlijk geent op het vonnis
van Rechtbank Almelo van 15 februari 1928 (NJ 1928, p. 815). Hierin
wordt nl. bepaald dat 'de strekking van art. 46 Fw is dat de in dat artikel
bedoelde begiftigde van het ontvangene slechts behoeft terug te geven
hetgeen ten tijde der faillietverklaring niet verbruikt of verteerd is, dus nog
over is'. Echter:  uit de hierboven genoemde literatuur en rechtspraak
betreffende het algemene leerstuk van de ongerechtvaardigde verrijking
en die betreffende 'werkelijk gebaat' in art. 1487 (oud) BW, waarin een
met art. 46 (oud) Fw overeenkomend begrip 'gebaat' wordt toegepast, blijkt
dat het begrip 'gebaat' betekent dat het eigen vermogen in bedrij fseconomi-
sche zin is vermeerderd. Hetzelfde criterium- althans inhoudelijk gezien
- wordt dan ook gehanteerd door de Vaste Commissie voor Justitie in
het Voorlopig Verslag II.164 Hierin wordt in verband met art. 42 lid 3
en 511id 2 Fw opgemerkt:  'Zij [d.w.z. deleden van de Commissie-FvK]
vroegen zich af of het wellicht juister is als criterium te hanteren of het
vermogen van degene met wie ofjegens wie de schuldenaar een rechtshande-

162 Huizink, Insolventie, 1995, p. 76, miskent dit ook. Hij vermeldt slechts het in de MvT bij
art. 51 Fw gegeven standpunt en laat na de correctie hierop in het Voorlopig Verslag II
bij art. 42 Fw te vermelden.

163 Zie ook De Liagre BOhl, Sanering en faillissement, p. 229.
164 Parl. Gesch. Wijzigingen Rv e.a. (Inv. 3,5 en 6), p. 392.
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ling heeft verricht, dan wel het vermogen van de derde, groter is dan het
geweest zou zijn indien de persoon in kwestie de schenking niet had
ontvangen. Zij merkten op dat hiermee enerzijds nieer bescherming wordt

geboden aan de bevoordeelde, aangezien de bevoordeelde ook als niet gebaat
beschouwd kan worden, indien het ontvangene zich weliswaar nog in zijn
vermogen bevindt, doch het vermogen van de bevoordeelde om een andere
reden niet is vermeerderd door het ontvangene, bij voorbeeld doordat de
bevoordeelde een ander goed dan het ontvangene om niet heeft vervreemd
in vertrouwen op de geldigheid van zijn eigen verkrijging. Zij merkten op
dat hierdoor anderszijds minder bescherming wordt geboden aan de bevoor-
deelde, omdat de bevoordeelde ook als gebaat beschouwd kan worden,
indien het ontvangene zich niet meer in zijn vermogen bevindt doch het
vermogen w61 door het ontvangene is vermeerderd, bij voorbeeld doordat
de bevoordeelde het ontvangene heeft doorverkocht aaneen derde te goeder
trouw. De leden tekenden hierbij nog aan datde term'gebaat' in het huidige
[lees: oude- FvK] artikel 46 ook op deze wijze uitgelegd dient te worden,
gezien het volgende citaat uit het regeringsantwoord aan de Tweede Kamer
tijdens de parlementaire behandeling van artikel 46: 'De bedoeling is
natuurlijk geene andere, dan dat zijn vermogen - het vermogen van de
begiftigde  - ten tijde der faillietverklaring niet grooter   was,   dan   het

geweest zou zijn indien hij de schenking niet had ontvangen'. (Hierna volgt
een  verwijzing  naar  Van der Feltz,  I,  p,  448).

Vervolgens wordt in de MvA II 165 dan ook toegegeven dat de Commis-
sie de aandacht heeft gevestigd op een minder juiste omschrijving van de
term 'gebaat' en dat de bedoeling inderdaad was aan te sluiten bij de
gebruikelijke uitleg  van de artikelen  24  en 46  Fw. De wetgever sluit zich
dus bij de door de Commissie gegeven definitie aan.

Hierover zij nog opgemerkt dat weliswaar de betekenis van het woord
'gebaat' zowel in art. 46 (oud) Fw, 42 lid 3 en 51 lid 2 Fw als in art. 51
lid 4 (oud) Fw en 51 lid 3 Fw de algemene inhoud van 'ongerechtvaardigd
verrrijkt' heeft, maar dat anderzijds het begrip 'ongerechtvaardigd' in de
genoemde twee groepen van wetsartikelen enigszins anders ingevuld wordt.
Bij de artt. 46 (oud) Fw, 42 lid 3 en 51 lid 2 Fw is het enkele feit dat het
eigen vermogen in bedrijfseconomische zin van de derde is vermeerderd
al voldoende om hem als ongerechtvaardigd verrijkt te beschouwen. Bij
art. 51 lid 4 (oud) Fw en 51 lid 3 Fw wordenaan het begrip 'ongerechtvaar-
digd' hogere eisen gesteld. Immers, de verrijking van de boedel wordt pas
geheel of gedeeltelijk ongerechtvaardigd op het moment dat de benadeling

165 Parl. Gesch., Wijzigingen Rv e.a.  (Inv.  3,5  en 6),  pp.  392 en 393.
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in verhaalsmogelijkheden geheel of gedeeltelijk is opgeheven. Wanneer
bijv. de bate op het moment van de faillietverklaring nog steeds in de boedel
aanwezig is maar het paulianeus vervreemde goed nog niet in de boedel
is teruggekeerd dan kan men niet zeggen dat de boedel ongerechtvaardigd
verrijkt166 is. Wanneer de benadeling dan gedeeltelijk is opgeheven, kan
men zeggen dat de boedel gedeeltelijk ongerechtvaardigd is verrijkt.

Vanaf dit punt zal de interpretatie van het begrip 'gebaat' in de artt.
51 lid 4 (oud) Fw en 51 lid 3 Fw in de literatuur en in de rechtspraak verder
besproken worden. Hierbij zal ik mij volledig concentreren op de invulling
van het begrip 'gebaat' voorzover het diens component 'verrijkt' betreft.
De component 'ongerechtvaardigd' is immers hierv66r reeds in het kort
besproken. Overigens zij nog eens opgemerkt dat slechts Biegman-Hartogh
en Molengraaf 67 aandacht besteden aan de invulling van laatstgenoemde
component. Ophof, De Liagre BOhl, Van Buchem-Spapens en VOllmar,
wier meningen hierna besproken worden, doen dat niet en pogen zodoende
slechts het begrip 'verrijkt' in te vullen. DAArop zal ik mij in deze paragraaf
verder ook concentreren. Men houde goed in het oog dat het bij de artikelen
51 lid 4 (oud) Fw en 51 lid 3 Fw gaat om een gebaat zijn van de boedel
ten tijde van de faillietverklaring. Uitgaande van de reeds eerder 168

genoemde definitie van Ophofi69 kan men het begrip 'boedel' op ddt
moment definieren als: de goederen van de failliet op 0.00 uur van de dag
waarop het faillissement wordt uitgesproken, alle aanspraken welke
voortvloeien uit de op dat moment bestaande rechtsvorderingen tussen de
failliet en derden en al zijn verplichtingen op het moment van faillietver-
klaring. Het begrip 'boedel' is derhalve in wezen een specifieke verschij-
ningsvorm  van het begrip 'vermogen in ruime zin'.170  Uit  het  feit  dat
passiva (verplichtingen) 66k onder het begrip 'boedel' vallen blijkt dat de
volgende stellingen van Van Buchem-Spapensi71 en De Liagre Bijhll 72

niet volledig zijn. Zij stellen dat het gebaat zijn van de boedel inhoudt dat
het daarin aanwezige actief op het moment van faillietverklaring groter is
dan het zonder de ontvangst van het vermogensbestanddeel ofde tegenpres-

166 Zie p. 228.
167 Zie voor de vindplaatsen noot 137.
168 Zie p. 126.
169 Zie Ophof, inaugurale rede, p. 30.
170 Vergelijk Asser-Mijnssen-de Haan, Algemeen Goederenrecht, 1992, nr. 2 (pp. 2 en 3):

het geheel van in geld waardeerbare rechten en plichten die ten tijde van de faillietverklaring
aan de gefailleerde toekomen (en die niet ingevolge art. 21 Fw buiten het faillissement
blijven).

171 Van Buchem-Spapens, t.a.p., 1995, p. 56.
172 Zie De Liagre B8hl, Sanering en faillissement, p. 232.
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tatie zou zijn geweest. Immers, het actief omvat slechts de goederen en
aanspraken in de zoeven gegeven definitie van 'boedel'.  Het is bijv.  niet
uitgesloten dat de schuldenaar (die later zal failleren) in vertrouwen op de
geldigheid van zijn verkrijging aan een familielid beloofd heeft dat hij een
even groot geldbedrag op zijn bankrekening zal storten. Dan is het passief
met een even groot bedrag toegenomen als het actief en de boedel derhalve
niet gebaat. 173 Op een eerder punt (zie p. 233) werd in het algemeen
gesteld dat in de daar genoemde artikelen van de Fw de ontvanger gebaat
was, wanneer als gevolg van de ontvangst van een bepaald vermogensbe-
standdeel of het feit dat een bepaalde prestatie ten gunste van hem is
verricht, zijn eigen vermogen in bedrijfseconomische zin is vermeerderd.
Reeds eerder 174 werd gesteld dat in de artt. 51 lid 4 (oud) Fw en 51 lid
3 Fw de 'ontvanger' de boedel is. Het gaat er derhalve in art. 51 lid 4 (oud)
Fw en 51 lid 3 Fw om of het eigen vermogen in bedrijfseconomische zin
van de gefailleerde op ongerechtvaardigde wijze groter is dan het175

geweest zou zijn wanneer het bewuste vermogensbestanddeel of de desbetref-
fende tegenprestatie er niet in terecht was gekomen. Bij het bestuderen van
de meningen in de literatuur en de - vrij schaarse - rechtspraak blijkt
dat in het algemeen de neiging bestaat om te weinig rekening te houden
met wat er tussen het moment van ontvangst van het vermogensbestanddeel
of de tegenprestatie en het tijdstip van faillietverklaring gebeurt met het
eigen vermogen in bedrijfseconomische zin van de schuldenaar. Dit blijkt
bijv.  uit de omschrijving die Ophof in zijn bijdrage aan het Preadvies van
de Vereeniging Handelsrecht 1993176 geeft van het begrip 'gebaat' in art.
51 lid 4 (oud) Fw en 51 lid 3 Fw. Hij stelt dat 'voorzover de prestatie van
de wederpartij van de failliet nog in diens vermogen aanwezig is, de curator
gehouden is die prestatie terug te geven'. Deze omschrijving is niet geheel
volledig.  Het is immers mogelijk dat de ontvangen prestatie ten tijde  van
de faillietverklaring nog in het vermogen aanwezig is maar dat tussen het
moment van het verkrijgen van deze prestatie en het tijdstip van failliet-
verklaring de gefailleerde als direct gevolg een andere handeling heeft
verricht waardoor op laatstgenoemd tijdstip zijn vermogen met groter is

173 De schenkingsbelofte houdt een verplichting tot levering in. Deze vergroot het passief: zie
bijv. de inaugurale rede van Ophof (pp. 23 en 24). Vergelijk verder de opmerking in het
Voorlopig Verslag bij art. 42 Fw, Parl. Gesch. Wijzigingen Rv e.a., (Inv. 3,5 en 6), red.
Reehuis et al., p. 392.

174 Zie voetnoot 144 bij dit hoofdstuk.
175 Aangezien de boedel door de curator q.q. beheerd en geliquideerd wordt ten bate van de

crediteuren, zijn zij degenen wier ongerechtvaardigde verrijking wordt tegengegaan op de
wijze zoals vermeld in art. 51 lid 4 (oud) Fw en 51 lid 3 Fw.

176 H.P.J. Ophof, t.a.p.. p. 49.
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dan het zou zijn geweest zonder de bovengenoemde ontvangst. Men zou
bijv. kunnen denken aan een variant van het zoeven genoemde geval,  nl.
dat de schuldenaar in vertrouwen op de geldigheid van zijn verkrijging van
een bepaald geldbedrag een even groot geldbedrag aan een ander heeft
geschonken. Men kan dan niet zeggen dat hij gebaat is:77 Ook kan de
situatie zich bijv. voordoen dat de schuldenaar op paulianeuze wijze een
zaak gekocht heeft maar ten tijde van de faillietverklaring aan reparatie
en onderhoud van de zaak een bedrag heeft uitgegeven dat groter is dan
de waarde van de zaak.  Dan kan men ook niet zeggen dat hij gebaat is.
Ook VOllmari78 geeft een onvolledige definitie  van het begrip 'gebaat'.
Hij stelt o.a. dat wanneer het ontvangene niet meer in de boedel aanwezig
is, degene tegen wie de nietigheid wordt ingeroepen, een vordering als
concurrent schuldeiser heeft. Dit is juist wanneer men kan zeggen dat hij
het geld besteed heeft op een wijze die hem totaal niet gebaat heeft,  bijv.
wanneer hij het in het casino vergokt heeft zonder iets te winnen.179 Ten
onrechte vermeldt VOllmar hierbij echter niet de mogelijkheid dat voor de
ontvangen vermogensbestanddelen-meestal geld- goederen verkregen
zijn waardoor men kan zeggen dat een boedel verrijkt is.180 (Ook in de
literatuur 181 wordt deze situatie genoemd als een voorbeeld van baattrek-
king door de boedel). Van Buchem-Spapens182 stelt dat wanneer de
schuldenaar op paulianeuze wijze een kast verkrijgt en van de koopsomf 5.000,- uitgeeft voor een reis, de boedel niet geacht kan worden gebaat
te zijn voor dit bedrag vanf 5.000,-. Men dient hierbij m.i. echter volledig-
heidshalve de mogelijkheid uit te sluiten dat het een voor de schuldenaar
in economisch opzicht nuttige reis betreft. Wanneer hij na aankomst bijv.
een contract afsluit dat hij anders niet afgesloten zou hebben en dat de
boedel per saldo meer dan f 5.000,- oplevert, dan kan gesteld worden dat
de boedel voor de winst is gebaat.

183

177 Zie de vindplaats in het Voorlopig Verslag in noot 164.
178 H.F.A. V81lmar, De Faillissementswet, 1953, p. 119.
179 Zie Huizink, 1995, Insolventie, p. 76.
180 Zie Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord bij art. 51 Fw in: Ontwerp van

Wet op het Faillissement en de Sursdance van Betaling, Gebr. Belinfante, 1891, p. 73.
181 Zie Molengraaff-Star Busmann, (t.a.p., p. 251), N.J. Polak, Faillissementsrecht, bew. door

C.E. Polak, 1995, (p. 107: 'of de waarde daarvan'), en Verschoof (t.a.p., p. 76 en 77;
deze bespreekt art. 42 lid 3 Fw, maar hetgeen hij in dit verband zegt kan m.i. ook op art.
51 lid 3 Fw toegepast worden).

182 Van Buchem-Spapens, t.a.p., 1995, p. 56.
183 Vergelijk F.J. de Jong, t.a.p., p. 92.
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Kan men zeggen dat de boedel gebaat is wanneer de schuldenaar het
ontvangene gebruikt om v66r de faillietverklaring een schuld mee af te
betalen? Wanneer de schuld g66n noodzakelijke uitgave betreft, dan is m.i.
de boedel niet gebaat. Stel bijv. dat de debiteur een garagehouder de
opdracht heeft gegeven om voor een exorbitant hoog bedrag enkele sierstrips
op een vrachtwagen aan te brengen. Wanneer de curator slaagt in het bewijs
dat de overeenkomst tussen de debiteur en de garagehouder paulianeus is,
dan wordt deze vernietigd en moet de garagehouder het betaalde bedrag
teruggeven. Door het aanbrengen van de sierstrips is de boedel, naar men
redelijkerwijs mag aannemen, niet gebaat.184 Men kan immers niet zeggen
dat de vrachtwagen vanwege het aanbrengen van de sierstrips meer waard
is en dat zodoende het eigen vermogen in bedrijfseconomische zin groter
is dan het geval geweest zou zijn wanneer het geld niet door de paulianeus
handelende wederpartij verschaft was en op deze wijze door de schuldenaar
was besteed. De gehele vordering diede garagehouder op dedebiteur heeft,
moet men derhalve als concurrente vordering beschouwen.

Wanneer de schuld daarentegen   w61 een uitgave betreft   die   bijv.
noodzakelijk is voor levensonderhoud of voortbestaan van een bedrijf, dan
moet men m.i. vaststellen dat de boedel gebaat is. V661 te algemeen is m.i.
dan ook de stelling in de uitspraak van de Rechtbank Groningen van 28
december 1923 (NJ 1924, 745) dat volgens art. 51 Fw 'eene verplichting
tot restitutie voor dezen eischer q.q. alleen bestaat, als hetgeen de nu
gefailleerde ontving of de waarde daarvan nog in den boedel aanwezig is,
wat thans, n u. . . de geheele koopprijs tot delging van schuld van den nu
gefailleerde is besteed, niet het geval is'.  Uit de verdere overwegingen van
de Rechtbanki85 blijkt zij - m. i. ten onrechte - de vraag of de aflossing
van de schuld een noodzakelijke uitgave betreft totaal niet als criterium
te hanteren teneinde  vast te stellen  of de boedel gebaat  is.

6          Verrekeningsproblematiek

6.1 De verrekeningsproblematiek in het kader van art. 51 Fw

Nu zal de volgende problematiek behandeld worden. Op grond van art.
51 lid 1 (oud en huidig) Fw moet hetgeen door de vernietigde rechtshande-
ling uit het vermogen van de schuldenaar is gegaan door degene tegen wie

184 Zie Van Buchem-Spapens, t.a.p., 1995, p. 37.
185 Zie met name p. 747, linkerkolom onderaan.
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de vernietiging werkt teruggegeven worden aan de curator. Daarnaast wordt
in art. 51 lid 2 (oud) Fw gesteld dat wanneer de persoon jegens wie de
nietigheid wordt ingeroepen, hiertoe niet in staat is of als hij het ontvangene
niet meer terug kan geven in de toestand waarin hij het ontving, hij jegens
de failliete boedel tot schadevergoeding verplicht is. In art. 51 lid 1 Fw
ligt verder grotendeels hetzelfde systeem besloten als in art. 51 lid 2 (oud)
Fw. Op grond van art. 51 lid 1 (oud en nieuw) Fw en 51 lid 2 (oud) Fw
kan derhalve de curator ten bate van de boedel een vordering instellen en
heeft degene jegens wie de vernietiging werkt een daarmee corresponderende
schuld.  In deze paragraaf wordt onderzocht of het voor degene jegens wie
de vernietiging werkt mogelijk is om deze schuld te compenseren met:
a.   de vordering die hij na vernietiging door de curator uit hoofde van de

paulianeuze rechtshandeling nog op de gefailleerde heeft. Meer specifiek
geformuleerd, houdt deze rechtsvraag in: kan degene jegens wie de
vernietiging werkt zijn schuld ex art. 51 lid 1 (oud en nieuw) Fw of
art. 51 lid 2 (oud) Fw verrekenen met hetgeen hij na vernietiging nog
ex art. 51 lid 4 (oud) Fw of art. 51 lid 3 Fw van de curator q.q. te
vorderen heeft?;

b.   de vordering die hij uit hoofde van een andere rechtshandeling dan de
paulianeuze op de gefailleerde schuldenaar stelt te hebben.

In deze paragraaf wordt 66k onderzocht of het voor degene jegens wie de
vernietiging werkt mogelijk is om de onder b genoemde vordering te
compenseren met zijn schuld ex art. 51 lid 1 (oud en nieuw) Fw en 51 lid
2  (oud)  Fw. De rechtsvraag zoals die onder a wordt gesteld  is  in de juris-
prudentie nog niet aan de orde geweest. Dit laatste geldt w61 voor de onder
b geformuleerde rechtsvraag. Hieraan is o.a. een arrest van de Hoge Raad
van 30 september 1994 (NJ 1995,626) gewijd. Hierover bestaat ook andere
rechtspraak. 186

Na de behandeling van de meest relevante jurisprudentie met betrekking
tot rechtsvraag b zal de categorie van vorderingen die onder a genoemd
wordt aan de orde komen.

Het zal instructief blijken te zijn om van de onder b genoemde groep
allereerst het arrest Kuijsters-Gaalman q.q. (HR 30 september 1994, NJ
1995, 626) te behandelen. De casuspositie van dit arrest luidde als volgt.
D.M. de BruijnB.V. (hierna: de B.V.) dreef een veevoederbedrijfen werd

186 Zie Rechtbank Amsterdam, 27 mei 1981 (NJ 1985, 125) en Hof Arnhem, 2 augustus 1988
(NJ 1989, 890) en Rechtbank Rotterdam, 18 januari 1933, (NJ 1934, 893).
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geleid door de gebroeders M.D. en C.A. de Bruijn. Halverwege 1987 verliet
M.D. deBruijnde B.V., terwijl C.A. de Bruijndirecteur vandeze vennoot-
schap bleef. De gebroeders de Bruijn lieten een bedrag vanf 1.000.000,-
in het bedrij f achter in de vorm van een lening die was achtergesteld ten
opzichte van hetgeen de huisbank van de vennootschap te vorderen mocht
hebben. In maart 1989 overleed M.D. de Bruijnmet Kuijsters als zijn enige
erfgenaam. In oktober 1989 kwam de Slump-affaire in de publiciteit. Deze
affaire bestond daaruit dat een groot aantal koeien met lood was vergiftigd
via het veevoer, waarvoor de grondstoffen door o.a. de vennootschap waren
geleverd. Op eigen initiatief van de B.V. heeft deze - ongevraagd en
zonder voorafgaand overleg met Kuijsters - op 6 november 1989 aan de
bank opdracht gegeven  om het geleende bedrag  van f  1.000.000,-  aan
Kuijsters uit te betalen. De bank voerde deze opdracht uit. In verband met
de te verwachten aanspraken op de B.V. verzocht de bank Kuijsters om
het  door haar ontvangen bedrag  van f  1.000.000,- te storten  op  een
depositorekening bij de bank en het tegoed daarvan te verpanden aan de
bank voor hetgeen deze van de B.V. en/of van Cornex B.V., een volledige
dochtermaatschappij  van de  B.V., te vorderen mocht hebben. Kuijsters
voldeed aan dit verzoek. Op 23 maart 1990 werd de B.V. failliet verklaard
met de benoeming  van Mr. Gaalman tot curator. De curator vordert
veroordeling van Kuijsters tot betaling aan de boedel van o.a. een bedrag
van f  1.000.000,-. De curator stelt dat de betaling door  de  B.V.  aan
Kuijsters paulianeus was. De Rechtbank wees de vordering van de curator
toe. In hoger beroep werd dit vonnis bekrachtigd. Het Hof verwierp de
in hoger beroep door Kuijsters ten verwere aangevoerde stelling dat in ieder
geval de op art. 42 jo art. 51 Fw gegronde vordering van de curator op
haar door verrekening met een (voorwaardelijke) tegenvordering op de
boedel was tenietgegaan. Kuijsters voerde hiertoe aan dat zij door het
verhaal van de bank op het saldo van de depositorekening was gesubrogeerd
in de rechten van de bank jegens de gefailleerde tot een bedrag van
f 1.000.000 _   (Dit was v66r het faillissement gebeurd). Kuijsters ging
vervolgens in cassatie. Het tweede cassatiemiddel richtte zich tegen de
ontkennende beantwoording door het Hof van de vraag of Kuijsters zich
op verrekening mocht beroepen. De Hoge Raad oordeelt dat het tweede
middel niet tot cassatie kan leiden. Hij stelt: 'Veronderstellenderwijs
aannemende dat de bank het door Kuijsters aan haar verpande saldo van
voormelde depositorekening inderdaad had uitgewonnen of weldra zou
uitwinnen, heeft het Hof geoordeeld dat de door Kuijsters ingeroepen
verrekening 'in strijd zou komen met doel en strekking van art. 42 F dat
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immers beoogt dat187 de paritas creditorum te herstellen". Dit oordeel
van het Hof wordt door de Hoge Raad juist geacht. Hij stelt vast:  'Het zou
in strijd zijn met doel en strekking van art. 42 F, in verbinding met art.
51 F, indien Kuijsters zich aan haar uit die bepaling voortvloeiende
verplichting om het ontvangen bedrag in de boedel terug te brengen en aldus
de ontstane ongelijkheid van crediteuren ongedaan te maken, zou kunnen
onttrekken door dat bedrag aan een andere schuldeiser (de bank) te
verpanden en zich vervolgens, na uitwinning te beroepen op verrekening
met de door subrogatie verkregen vordering van die schuldeiser op de
boedel.'

De praktische uitkomst van deze uitspraak van de Hoge Raad is in ieder
geval bevredigend  voor het rechtsgevoel. Het probleem is echter dat188

ons hoogste rechtscollege eerst verwijst naar algemene begrippen als doel
en strekking van art. 42 jo 51 Fw en vervolgens slechts het resultaat van
het redeneren vanuit deze algemene principes noemt zonder de argumentatie
te  beschrijven die uiteindelijk  tot deze uitkomst voert.189  De  Hoge  Raad
geeft slechts enigszins nader aan wat doel en strekking van art. 42 Fw
inhouden door te stellen dat uit deze bepaling voor Kuijsters de190

verplichting voortvloeit om de ontstane ongelijkheid van crediteuren
ongedaan te maken. Dit houdt echter geen wezenlijke verduidelijking van
het doel van dit artikel in. Immers, altijd wanneer de rechter een beroep
op verrekening afwijst, baseert hij zich op dit principe.191 Ik zal hier pogen
om een en ander nader te verklaren. Doel en strekking van art. 42 jo 51
Fw (waarnaar door de Hoge Raad verwezen wordt) is het opheffen van
de benadeling van de gezamenlijke schuldeisers in hun verhaalsmogelijkhe-
den. Om genoemde artikelen aan hun doel te laten beantwoorden gaat men
uit  van een systeem van subjectie f-relatieve nietigheid.  Met een succesvol

187 Het woord 'dat' op deze plaats is een typefout. In de bewuste overwegingen van het Hof,
waaruit de Hoge Raad citeert, komt het namelijk niet voor.

188 A-G. Vranken stelt in punt 33 van zijn conclusie voor het arrest dat de moeilijkheid hier
is op welke juridisch-dogmatische grondslag de afwijzing van het beroep op verrekening
moet kunnen steunen.

189 J.B.Huizink (Pauliana en verrekening, Tijdschrift voor Insolventierecht 1995, p.  18) stelt
zel fs  dat de bewuste overweging  van  de  Hoge Raad neigt naar 'orakeltaal'.

190 De Hoge Raad spreekt eerst over 'doel en strekking van art. 42 F, in verbinding met art.
51  F.' en in de daaropvolgende bijzin over de 'uit die bepaling voortvloeiende verplichting'.
Aangezien art. 42 Fw de grondslag van de faillissementspauliana aangeeft en art. 51 Fw
de rechtsgevolgen beschrijft die voortvloeien uit het beroep op de faillissementspauliana,
neem ik aan dat met 'die bepaling' gedoeld wordt op art. 42 Fw. In de alinea erv66r herhaalt
de Hoge Raad met instemming de overweging van het Hof dat doel en strekking van art.
42 Fw erop gericht zijn om de paritas creditorum te herstellen.

191 Zie E.B. Rank- Berenschot, t.a.p., Beginselen van Vermogensrecht, 1993, p. 107.

243



Hoofdstuk 3

beroep op de faillissementspauliana zorgt de curator, die hierbij de belangen
van de crediteuren behartigt, er immers voor dat ten aanzien van de
schuldeisers de paulianeuze rechtshandeling zonder rechtsgevolg blijft.
Omdat de nietigheid in principe alleen ten aanzien van de crediteuren be-
staat, mag de curator als enige een beroep op de faillissementspauliana doen.
Omdat de gefailleerde vennootschap zdlf niet de bewuste betaling van
f 1.000.000.-  kan vernietigen192, heeft zij z611'193 geen vordering  ex
art.  51 Fw tegenover Kuijsters.  Men kan  m. i. derhalve niet zeggen  dat
Kuijsters een schuld aan de vennootschap heeft,94. Het is weliswaar zo
dat, bezien vanuit de optiek van de schuldeisers, Kuijsters ex art. 51 Fw
een verbintenis heeft om aan de curator en dus ten bate van de boedel
datgene terug te betalen wat door de vernietigde rechtshandeling uit het
vermogen van de schuldenaar is gegaan. Dit is echter slechts bezien vanuit
het standpunt van de schuldeisers. Reeds eerder werd aangetekend dat ten
aanzien van andere personen dan de curator en de gezamenlijke schuldeisers
de rechtshandeling zoveel mogelijk de normale gevolgen heeft. Voor de
schuldenaar zel f en zijn wederpartij heeft de vernietiging als consequentie
dat de gevolgen van de handelingen wegvallen voorzover dit ten behoeve
van de boedel noodzakelijk is. Het is uiteraard ten behoeve van de boedel
geenszins noodzakelijk dat de failliete schuldenaar zou mogen stellen dat
de rechtshandeling ook ten opzichte van hem nietig is195 Sterker nog:
het tegendeel  is het geval. Daarom heeft de wederpartij, bezien vanuit het
standpunt van de failliete schuldenaar, geen verbintenis tegenover hem om
het paulianeus vervreemde vermogensbestanddeel als onverschuldigd betaald
terug te geven. Zodoende leiden doel en strekking van art. 42 jo 51 Fw

192 Zie Asser-Hartkamp 4-1, nr. 187 (p. 139), die erop wijst dat de wetgever in art. 47 Fw
de betaling als een rechtshandeling beschouwt.

193  Ongetwijfeld is dit ook de reden dat in art. 51 lid 2 (oud) Fw gekozen is voor de formulering
'jegens den faillieten boedel' en 'aan de curator worden teruggegeven' in art. 51 lid 1 Fw.

194 Dit wordt ook betoogd door Van Schilfgaarde onder punt 6 van zijn NJ-annotatie onder het
arrest, F.M.J. Verstijlen, t.a.p., Bedrijfsjuridische Berichten 1994. pp. 239 en 240, Huizink
in Tijdschrift voor 1nsolventierecht 1995, p. 19. Anders: Kortmann en Faber (AA 1995,
p. 131) en Verschoof (AA 1995, p. 566), die echter m.i. het principe van de subjectief-
relatieve nietigheid hier niet geheel consequent toepassen.

195 Illustratief is ook het volgende. Stel bijv. dat de schuldenaar een grote prijs in een loterij
zou winnen of een uitvinding zou doen waarop hij een octrooirecht zou kunnen verkrijgen,
dat de curator voor een enorm bedrag zou kunnen verkopen met als gevolg dat de debiteur
met het hiermee verworven geld al zijn schulden zou kunnen afbetalen. Zodoende is dan
de benadeling in verhaalsmogelijkheden en dus ook de nietigheid van de rechtshandeling
opgeheven. Omdat de schuldenaarhet niet mag beschouwen als behorendetot zijn vermogen,
moet de curator het goed dan weer aan de wederpartij teruggeven. (Zie Ankum, monografie,
p. 181).
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ertoe dat op grond van lid 1 van het laatstgenoemde artike1196 de wederpar-
tij met zijn teruggaveverplichting aan de curator slechts een plicht jegens
de gezamenlijke schuldeisers heeft en niet tegenover de gefailleerde debiteur.
Zo zorgen de voornaamste principes achter art. 42 jo 51 Fw er dus 66k
voor dat, wanneer een dergelijke teruggaveplicht zich voordoet, er niet
voldaan is aan het wederkerigheidsvereiste van art. 53 Fw. Immers, nu
de wederpartij een dergelijke teruggaveplicht slechts aan de schuldeisers
heeft en daarnaast een vordering op de gefailleerde debiteur, kan niet gezegd
worden dat hij zowel schuldenaar als schuldeiser van de gefailleerde is.
Met andere woorden: er is niet voldaan aan het wederkerigheidsvereiste.
Zoals aan het begin van deze paragraaf reeds gesteld werd, behoorde de
vordering waarvan Kuijsters stelde dat hij die jegens de vennootschap
geldend kon maken, tot de op p. 284 genoemde categorie b. (Het was
immers een vordering die hij uit hoofde van een andere rechtshandeling
dan de paulianeuze op de schuldenaar stelde te hebben).  Voor deze groep
van gevallen is het belangrijk om op te merken dat noch Kortmann en Faber
in hun annotatie in Ars Aequi bij dit arrest197 noch de Rechtbank Amster-
dam en de Rechtbank Rotterdam in hun vonnissen van 27 mei 1981 (NJ
1985, 125) en 5 juni 1992, (NJ 1993, 74) noch het Hof Arnhem in zijn
arrest van 2 augustus 1988 (NJ 1989, 890), die alle een uitspraak deden
over dit type van gevallen, de juiste conclusies trekken uit het feit dat de
nietigheid die het gevolg is van een beroep op de Pauliana een subjectief-
relatieve is. Als gevolg hiervan gaan zij ervan uit dat de vordering ex art.
51 lid 1 Fw en 51 leden 1 en 2 (oud) Fw een vordering van de gefailleerde
vennootschap is, m.a.w. dat Kuijsters een schuld aan de gefailleerde B.V.
heeft. Dit impliceert dat zij aannemen dat voldaan is aan het wederkerig-
heidsvereiste. Vervolgens komen aan de andere kant zowel Kortmann en
Faber als de genoemde gerechtelijke instanties tot een in praktisch opzicht
bevredigend resultaat door te oordelen dat niet is voldaan aan alle andere
vereisten van art. 53 Fw, zodat verrekening niet mogelijk is. In dit verband
dient nog het volgende opgemerkt te worden. Kortmann enFaber gebruiken
zowel in hun annotatie'98 als in hun nawoordi99 op de reactie van Ver-
schoof    op deze annotatie   een   m. i. onjuist   maar   wel tot nadenken
prikkelend argument ter ondersteuning van hun conclusie dat Kuijsters

196  Lid 1 van art. 57 Fw is volkomen geschreven vanuit de optiek van de curator en gezamenlijke
schuldeisers.

197 Kortmann en Faber, t.a.p., AA 1995, p. 133.
198 AA 1995, p. 133.
199 AA 1995, p. 572 e.v.
200 AA 1995, p. 566-568.
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niet mag verrekenen. Zij stellen 01 dat weliswaar de vernietiging op grond
van de Pauliana terugwerkt tot het moment waarop de betaling had
plaatsgevonden, maar dat de schuld uit hoofde van onverschuldigde betaling,
die het resultaat is van de vernietiging, geen schuld is die iIl de zin van
art. 53 lid 1 Fw reeds v66r de faillietverklaring is ontstaan. Zij verklaren
dit vanuit het feit dat de vernietiging slechts relatieve werking heeft en dat
het niet mogelijk is om de faillissementspauliana v66r faillissement in te
stellen. Zij stellen dat er pas van een schuld aan de failliete boedel

gesproken kan worden wanneer er een failliete boedel is en dat daarom
voor de toepassing van art. 53 Fw de schuld aan de boedel pas tijdens
faillissement ontstaat, doordat de curator een beroep doet op de Paulia-
na. Volgens hen heeft dit tot gevolg dat niet ingevolge art. 53 Fw202

verrekend kan worden.   M. i. miskennen Kortmann en Faber  met  deze

argumentatie het volgende. De curator stelt de faillissementspauliana   in
ten bate van de gezamenlijke crediteuren, hetgeen wil zeggen dat zij in het
algemeen 03 in hun verhaalsmogelijkheden benadeeld zijn. Dit doet hij
tevens in het belang van de crediteuren die v66r het moment van204

faillietverklaring al schuldeisers waren en dat gebleven zijn tot aan het
moment van faillietverklaring. Na het moment van faillietverklaring is de

201 AA 1995, p. 133 en 573.
202 In het arrest van het Hof Arnhem van 2 augustus 1988 (NJ 1989, 890) en het vonnis van

de Rechtbank Rotterdam  van  5 juni  1992  (NJ  1993, 74) wordt ook gesteld  dat de schuld
aan de boedel pas is ontstaan nadat de curator een beroep deed op de Pauliana. In het vonnis
van de Rechtbank Amsterdam van 27 mei 1981 (NJ 1985, 125) wordt overwogen dat het
beroep op compensatie moet worden afgewezen omdat de verbintenis tot schadevergoeding
als bedoeld in art. 51 lid 2 Fw na het moment van faillietverklaring zou zijn ontstaan als
gevolg van de vaststelling in rechte dat teruggave der goederen niet meer mogelijk was.

Aangezien deze vaststelling in rechte plaats vindt na een beroep op de Pauliana door de
curator komt deze motivering grotendeels op hetzelfde neer als degene in de genoemde uit-

spraken van het Hof Arnhem en de Rechtbank Rotterdam. De in deze noot genoemde

rechterlijke uitspraken hebben zodoende gemeen dat daarin getn, of te weinig, belang wordt
gehecht aan de terugwerkende kracht van de vernietiging.

203 Zoals op p. 95 reeds aan de orde kwam, is voor 'benadeling' in de zin van art. 42 Fw
voldoende benadeling van de schuldeisers in het algemeen in hun verhaalsmogelijkheden.
Zoals 66k reeds op p. 95 werd opgemerkt, houdt dit in dat minstens de concurrente crediteu-
ren in hun verhaalsmogelijkheden benadeeld moeten zijn. De lezer zij verder naar genoemde
pagina verwezen.

204 Zoals in de vorige voetnoot werd opgemerkt, wordt de faillissementspauliana ingesteld
wanneer de crediteuren in het algemeen in hun verhaalsmogelijkheden benadeeld zijn. Dit
houdt in dat dan 66k de crediteuren die vddr het moment van faillietverklaring al schuldeisers
waren en dat gebleven zijn tot aan dat moment, benadeeld zijn.
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curator immers de enige205 persoon die de Pauliana kan instellen ter zake
van rechtshandelingen verricht door de gefailleerde. Men dient zich in dit
verband goed voor ogen te houden dat de verbintenis uit onverschuldigde
betaling vanwege de terugwerkende kracht van de vernietiging vanaf het
moment van de betaling bestaat.206 Zoals gezegd, merken Kortmann en
Faber op dat pas van een schuld aan de failliete boedel gesproken kan
worden wanneer er ook echt een failliete boedel is. Hiermee zien zij over
het hoofd dat de groep tegenover wie de wederpartij v66r de faillietverkla-
ring de verbintenis heeft om het onverschuldigd betaalde terug te leveren
bestaat uit de verzameling van schuldeisers die in de periode tussen het
moment van verrichten van de paulianeuze rechtshandeling en het moment
van faillietverklaring als gevolg van de paulianeuze handeling benadeeld
zijn in hun verhaalsmogelijkheden. Er zijn zodoende wel degelijk meerdere
duidelijk aanwijsbare rechtssubjecten tegenover wie de wederpartij deze
verbintenis heeft. Kortom: er is hier geen enkel beletsel om aan te nemen
dat deze verbintenis reeds v66r de faillietverklaring bestond. Verder zijn
zij van mening dat ook de andere door art. 53 Fw geboden mogelijkheid
tot verrekening zich in casu niet voordoet aangezien volgens hen de
vordering en schuld ook niet voortvloeien uit handelingen die v66r de
faillietverklaring met de gefailleerde zijn verricht.207 Dit punt behoef ik
verder niet te bespreken aangezien, zoals ik hiervddr heb aangetoond, de
schuld wel degelijk v66r de faillietverklaring is ontstaan en de reden dat
niet verrekend mag worden gelegen is in het feit dat niet voldaan is aan
het wederkerigheidsvereiste van art. 53 Fw. Als conclusie moet derhalve
vastgesteld worden dat bij de groep van vorderingen die aan het begin van
deze paragraaf onder b werd genoemd compensatie niet mogelijk is.  Dus:
degene jegens wie de vernietiging werkt mag de vordering die hij uit hoofde
van een andere rechtshandeling dan de paulianeuze op de gefailleerde heeft
niet compenseren met zijn schuld aan de curator q.q. ex art. 51 lid 1 (oud
en  nieuw)  Fw  en  51   lid  2  (oud)  Fw.

Dan resteert nog de vraag of bij de groep van onder a genoemde
vorderingen compensatie mogelijk is. Zoals gezegd, houdt deze rechtsvraag
in: kan degene jegens wie de vernietiging werkt zijn schuld ex art. 51 lid
1 (oud en nieuw) Fw of art. 51 lid 2 (oud) Fw verrekenen met hetgeen

205 De enige uitzondering op deze regel wordt gevormd door de hoogst uitzonderlijke situatie
die op p. 144 genoemd wordt.

206 Zie Verschoof, AA 1995, p. 567; verder punten 27 en 30 van de conclusie van de A-G
voor dit arrest en punt 4 van de NJ-annotatie van Schilfgaarde.

207 Zie voor wat betreft dit onderwerp Verschoof, AA 1995, p. 567 en 568 en Kortmann en
Fabers nawoord in AA 1995, p. 574.
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hij na vernietiging door de curator nog ex art. 51 lid 4 (oud) Fw of art.
51 lid 3 Fw te vorderen heeft? Teneinde deze vraag te beantwoorden moet
men in ieder geval rekening houden met het verschil tussen de eerste en
tweede volzin van de artt. 51 lid 4 (oud) Fw en 51 lid 3 Fw. In de situatie
die in de eerste volzin genoemd wordt is principieel iedere vorm van
compensatie uitgesloten. Hierin wordt immers bepaald dat het door de
gefailleerde schuldenaar ontvangene wordt teruggegeven, voorzover de
boedel erdoor is gebaat. Men denke hierbij bijvoorbeeld aan het volgende
geval.   Stel: de later gefailleerde schuldenaar X heeft een vermogensbe-
standdeel dat f 6.000,- waard was, voor f 2.000,- aan Y verkocht en
geleverd. Er is nog een waarde vanf 2.000,- aanwezig in de boedel. Deze
is verrijkt door het ontvangene omdat met het oorspronkelijk gefourneerde
bedrag noodzakelijke uitgaven zijn gedaan. Het gevolg hiervan is dat er
geld is uitgespaard  om bijv. waardevolle goederen  aan te kopen  die  nog
steeds in de boedel aanwezig zijn. Y heeft het vermogensbestanddeel
inmiddels weer aan een derde te goeder trouw doorverkocht en geleverd

voor f 6.000,-. De curator vernietigt de paulianeuze koopovereenkomst
en vordert met succes ex art. 51 Fw f 6.000,- van Y, zodat dit bedrag in
de boedel terecht komt. Zoals reeds werd opgemerkt, zouden alle208

schuldeisers van X (behalve Y) ongerechtvaardigd verrijkt zijn wanneer
zowel de door de curator teruggevorderde waarde vanf 6.000,- als de door
de wederpartij geleverde tegenprestatie vanf 2.000,- inde boedel aanwezig
zouden blijven. Het zal duidelijk zijn dat er hier geen reden voor compensa-
tie is: de curator heft door het terugvorderen van een waarde vanf 6.000,-
de benadeling van de schuldeisers op en de tegenprestatie van f 2.000,-,
die niet in de boedel thuishoort, moet teruggegeven worden. Dit komt dus
erop neer dat in de situatie die genoemd wordt in de eerste volzin van de
artt. 51 lid 4 (oud) Fw en 51 lid 3 Fw iedere vorm van compensatie is
uitgesloten.

Hoe ligt dit in de situatie die genoemd wordt in de tWeede volzin van
deze wetsartikelen? Ter illustratie hiervan kan het volgende dienen. Stel
dat in de hierboven genoemde situatie Y door geldgebrek niet in staat is

om f 6.000,- terug te betalen maar slechts f 4.000,- aan de curator kan
overmaken, terwijl de boedel voor een bedrag van f 2.000,- verrijkt is.
Indit voorbeeld, dat reeds op p. 229 is beschreven, werd reeds aangetekend
dat men niet kan stellen dat de boedel hier voor f 2.000,- gebaat is, aange-
zien deze hier niet voor dit bedrag ongerechtvaardigd verrijkt is. Het gevolg
is derhalve dat de curator niet op grond van de eerste volzin van de artt.

208   Zie  p.   228.
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51 lid 3 Fw en 51 lid 4 (oud) Fw een boedelschuld heeft om het bedrag
van f 2.000,- te betalen. In plaats daarvan kan Y slechts een concurrente
vordering indienen voor het bedrag vanf 2.000,-. Vervolgens rijstde vraag
of de curator zijn vordering ex art. 51 lid 1 (oud en huidig) Fw zou kunnen
compenseren met zijn eventuele verplichting tot uitkering aan Y als
concurrente schuldeiser ex art. 511id 3 Fw/51 lid 4 (oud) Fw. Mijns inziens
is dit niet mogelijk. Dit kan als volgt gemotiveerd worden. Allereerst dient
men m.i. vast te stellen dat de curator q.q. ex art. 192 (oud en huidig) Fw
eventueel verplicht is om een uitkering ingevolge de tweede volzin van art.
51 lid 4 (oud) Fw/51 lid 3 Fw aan Y als concurrent schuldeiser te doen.
Men dient zich te realiseren dat Y's vordering ten belope van f 2.000,-
concurrent is. Hij zal dus in de praktijk vrijwel nooit het gehele bedrag
van deze concurrente vordering uitgekeerd krijgen. Het bedrag dat relevant
is voor de vraag of uberhaupt verrekend mag worden, wordt bepaald door
het reeds genoemde uitkeringspercentage. Als het bedrag waarvan het de
vraag is of Y het mag verrekenen, het totaalbedrag van de concurrente
vordering A f 2.000,- zou zijn, dan zou aan hem, wanneer hij inderdaad
zou mogen verrekenen, vrijwel altijd op ongerechtvaardigde wijze een
voorrangspositie verleend worden. Nu dit eenmaal vastgesteld is, komt de
vraag aan de orde of uberhaupt verrekend mag worden.  Dit is m.i. alleen
al om de volgende reden niet mogelijk. Het moment waarop de curator
zijn vordering ex art. 51 lid 1  (oud en huidig) Fw jegens Y geldend maakt
en Y zich op verrekening zou willen beroepen liggen logischerwijze vddr
het moment waarop de curator voor de uitdelingslijst het totaal der
ontvangsten samenstelt waarmee de faillissementskosten en de uitkeringen
betaald moeten worden. Zelfs wanneer de curator zeker meent te weten
hoe hoog de uitkering aan Y zal zijn, dan behoort hij m.i. nog niet dit
bedrag te verrekenen met hetgeen hij ex art. 51 lid 1 Fw van Y te vorderen
heeft. Het is immers altijd mogelijk dat door een plotselinge gebeurtenis
bepaalde activa in waarde verminderen, zodat het totaal der ontvangsten
kleiner wordt, of dat nieuwe crediteuren zich aanmelden. Een en ander
zou dan tot gevolg hebben dat het door de curator geschatte bedrag van
de uitkering aan Y te hoog blijkt te zijn, waardoor Y als gevolg van de
verrekening een ongerechtvaardigd voordeel heeft gehad.  Om deze reden
zal de curator in dit soort casusposities de verrekening achterwege behoren
te laten. Y mag zodoende uiteraard 66k niet verrekenen.
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Overigens is een situatie denkbaar waarin de curator de vordering die hij
ex art. 51 lid 1 Fw heeft, kan verrekenenze met een schuld aan degene

die paulianeus met de later gefailleerde debiteur heeft gehandeld of
omgekeerd : dat deze wederpartij kan verrekenen. Kortmann en Faber 210

stellen dat als Kuijsters een vordering op deze boedel zou hebben gehad
op grond van werkzaamheden die zij tijdens het faillissement voor de curator
heeft verricht, zij deze vordering wel met haar schuld aan de boedel zou
hebben kunnen verrekenen. Van Schilfgaarde stelt aan het eind van zijn
NJ-annotatie onder het arrest dat doel en strekking van de regeling van
de Pauliana zich ertegen zouden verzetten dat Kuijsters een dergelijke
'boedelvordering' zou kunnen verrekenen met de schuld die hij ex art. 51
lid 1 Fw aan de boedel heeft. Ik zie niet in waarom dit uit deze regeling
zou voortvloeien. Zoals reeds eerder (nl. op p. 243) werd opgemerkt, zijn
doel en strekking van art. 42 jo 51  Fw het opheffen van de benadeling van
de gezamenlijke schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden. Om genoemde
artikelen aan hun doel te laten beantwoorden gaat men uit van een systeem
van subjectief-relatieve nietigheid. Daarom heeft de wederpartij de schuld
ex art.  51 lid  1  (oud en huidig) Fw/ 51  lid 2 (oud) Fw tegenover de curator
in zijn hoedanigheid. Vanwege het ontstaan van de boedelvordering is hij
tevens crediteur geworden van de curator in zijn hoedanigheid. 211 Om
deze reden staat  m. i. niets eraan  in  de  weg  dat  hij  of de curator  mag
verrekenen.

6.2 Deverrekeningsproblematiekbij deonrechtinatigedaadvordering

ingesteld door de curator. Een vergelijking van enkele rechtsgevol-
gen van het beroep op de faillissementspauliana en het instellen
van de onrechtmatige daadvordering

Op dit punt is het interessant om een analogie te signaleren met het arrest
Peeters q.q./Gatzen (HR 14 januari 1983, NJ 1983, 597).212 Het verreke-
ningsaspect van dit arrest hield het volgende in. Gatzen had, door mee te

209 Deze verrekening geschiedt op basis van art.  6: 127 BW.  Art.  53  Fw is niet van toepassing

op verrekening met vorderingen op de boedel. Vergelijk HR 27 mei 1988, NJ 1988, 964
en Kortmann/Faber, t.a.p., AA 1995, p. 128.

210 Kortmann en Faber, t.a.p., AA 1995, p. 133.
211 Zie HR 28 november 1930, NJ 1931, 253.
212  Zie ook F.M.J. Verstijlen (t.a.p., Bedrij fsjuridische Berichten 1994, p. 240), de annotatie

bij het arrest Kuijsters /Gaalman q.q. van S.C.J.J. Kortmann en N.E. Faber in AA 1995,
p. 132, J.B. Huizink (Pauliana en verrekening, Tijdschrift voor Insolventierecht, 1995, p
19) en Wachter onder punt 2 van zijn annotatie bij het Peeters/Gatzen-arrest (HR 14 januari
1983, NJ 1983, 597).
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werken aan de verkoop van de woning tegen een te lage prijs, een
onrechtmatige daad gepleegd jegens de gezamenlijke crediteuren. De curator
vorderde f 69.160,- van Gatzen als schadevergoeding. In reconventie vroeg
Gatzen een verklaring voor recht dat zij in elk geval met een mogelijke
vordering van de curator in compensatie kon brengen een vordering van
haar op de gefailleerde ten bedrage vanf 20.285,-. De Hoge Raad oordeelde
kortweg dat voor wat betreft de door de curator tegen Gatzen ingestelde
onrechtmatige daadvordering, deze laatste niet aangemerkt kon worden als
schuldenares van de gefailleerde, zodat in dit opzicht niet was voldaan aan
de door art. 53 Fw voor compensatie gestelde voorwaarden. Dit oordeel
van de Hoge Raad is logisch verklaarbaar. Wanneer men aanneemt dat
Gatzen door de transactie een onrechtmatige daad heeft gepleegd, dan is
deze handeling niet onrechtmatig jegens de gefailleerde (die immers met
de verkooptransactie had ingestemd) maar tegenover de gezamenlijke
schuldeisers van de gefailleerde. Zij kan derhalve niet beschouwd worden
als schuldenares van de gefailleerde.

Er is hier een interessante parallel met de regeling van de Pauliana.
In   hoofdstuk   2   (p.    127) werd gesteld   dat in faillissement crediteuren
rechthebbenden blijven met betrekking tot hun materidle vorderingen maar
dat hun executierechten zijn overgegaan op de curator. Ook werd gesigna-
leerd dat het Peeters/Gatzen-arrest ertoe strekte dat de schuldeisers hun
executierechten op derden verloren voorzover zij gezamenlijk op onrechtma-
tige wijze in hun verhaalsmogelijkheden benadeeld waren. De regeling van
de faillissementspauliana strekt 66k ertoe om benadeling in hun verhaalsmo-
gelijkheden tegen te gaan. Tijdens het faillissement verliezen de individuele
schuldeisers hun recht om een Pauliana ex art. 3 : 45 BW in te stellen.
Het recht tot vernietiging dat aan de curator q.q. in art. 49 Fw gegeven
wordt kan men beschouwen als een bundeling van de rechten van de
individuele crediteuren om in een faillissementssituatie een beroep te doen
op de Pauliana. In zijn hoedanigheid van beheerder van de boedel kan de
curator in voorkomende gevallen zowel de Peeters/ Gatzen-vordering als
de faillissementspauliana instellen. Wanneer hij dit met succes doet, heeft
de wederpartij in beide gevallen een schuld aan de curator q.q.,  dus aan
de schuldeisers en niet aan de gefailleerde.213 Het zal duidelijk zijn dat
een schuldeiser een dergelijke schuld aan de curator q.q. niet kan compen-
seren met een vordering die hij op de gefailleerde heeft.

213  Wachter wees onder punt 2 van zijn annotatie bij het Peeters/Gatzen-arrest naar aanleiding
van de uitspraak van Rechtbank Rotterdam van 18 januari  1933 ( NJ  1934, 893 ) reeds erop
dat in beide gevallen de wederpartij een schuld aan de schuldeisers en niet aan de gefailleerde
heeft  en  dat hij daarom  niet mag compenseren.
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De reden dat de wederpartij in beide gevallen een verplichting aan de
schuldeisers en niet aan de gefailleerde heeft is essentieel voor zowel de
faillissementspauliana als de onrechtmatige daadvordering. Het doel van
de nietigheid die het gevolg is van het beroep op de faillissementspauliana
is het opheffen van de benadeling van de gezamenlijke schuldeisers in hun
verhaalsmogelijkheden. De nietigheid is - afgezien van de gevallen
genoemd in art. 42 jo art. 46 (oud) Fw en 42 lid 1 jo lid 3 Fw, waarin
de faillissementspauliana onder bepaalde voorwaarden ook ingesteld kan
worden tegen een verkrijger om niet te goeder trouw - een sanctie op
onrechtmatig handelen van de gefailleerde en diens wederpartij jegens de
gezamenlijke schuldeisers. In zoverre gelijken de faillissementspauliana
en onrechtmatige daadvordering ingesteld door de curator dus sterk op
elkaar. In verband hiermee dient verder het volgende opgemerkt te worden.

Wanneer de op grond van art. 6 : 162 BW gevorderde schadevergoeding
eenmaal is betaald of het paulianeus vervreemde vermogensbestanddeel
aan de curator is teruggegeven, bevindt deze schadevergoeding214 of dit

vermogensbestanddeel zich uitsluitend in de boedel om aan de schuldeisers
te worden uitgekeerd respectievelijk ten behoeve van laatstgenoemdell te
worden geliquideerd. In beide gevallen  is deze vermogenswaarde enkel
nog in de boedel en dus in het vermogen van de gefailleerde aanwezig om
de benadeling in de verhaalsmogelijkheden van diens schuldeisers op te
heffen. Wanneer deze is opgeheven, dient deze vermogenswaarde derhalve
zo spoedig mogelijk door de curator geretourneerd te worden aan degene
die hem verschaft heeft. Stel bijvoorbeeld dat de schuldenaar eengrote prijs
in een loterij zou winnen of een uitvinding zou doen waarop hij een octrooi-
recht zou kunnen verkrijgen dat de curator voor een enorm bedrag zou
kunnen verkopen. Vervolgens zouden met het hiermee verworven geld al
zijn schulden afgelost kunnen worden. Dan zou men niet meer kunnen
zeggen dat zijn schuldeisers door de bewuste rechtshandeling benadeeld

zijn in hun verhaalsmogelijkheden. De geldwaarde die als schadevergoeding
vanwege de gepleegde onrechtmatige daad in de boedel terecht is gekomen
behoort daar dan niet in te blijven maar moet teruggegeven worden aan
degene  die deze waarde verschaft heeft.

Degene die de schadevergoeding moet betalen doet dit immers aan de
schuldeisers en niet aan de gefailleerde aangezien deze met hem heeft
samengespannen om een vermogensbestanddeel voor een te lage prijs aan

214 P.C. Voilte ( NTBR 1994, p. 235, noot 13 ) stelt terecht dat de schadevergoeding in het
vermogen van de gefailleerde valt en langs die weg voor verdeling onder de schuldeisers
beschikbaar wordt.
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hem te verkopen en zodoende zelf een onrechtmatige daad heeft gepleegd.
Tegenover de gefailleerde heeft  hij  dus niet onrechtmatig gehandeld.

Wat betreft de Pauliana: voor de schuldenaar en zijn wederpartij heeft
de vernietiging als consequentie dat de gevolgen van de rechtshandeling
wegvallen voorzover dit voor de boedel noodzakelijk is, maar verder heeft
ook voor hen deze handeling zoveel mogelijk de normale gevolgen. Dit
betekent dat na opheffing van de benadeling in verhaalsmogelijkheden het
paulianeus vervreemde vermogensbestanddeel dat ex art. 51 Fw in de boedel
gekomen is daarin niet mag blijven maar weer geretourneerd moet worden
aan de wederpartij  bij de paulianeuze handeling.

Zoals reeds in hoofdstuk 2 (p. 94) is opgemerkt, is het faillissement in
wezen een gerechtelijk beslag op en - in de regel - executie van het
gehele vermogen van de schuldenaar ten bate van zijn gezamenlijke
schuldeisers. Het doel van de relatieve nietigheid is het opheffen van de
benadeling van de gezamenlijke schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden.
Zodoende sluit het systeem van de relatieve nietigheid bijzonder goed aan
bij de meest wezenlijke eigenschappen van het faillissement. Hetzelfde kan
gezegd worden van het hierboven beschreven rechtsgevolg van het instellen
van een onrechtmatige daadvordering door de curator ten bate van de
gezamenlijke schuldeisers. In hoofdstuk 2 (p. 131) werd reeds geconstateerd
dat het instellen van de faillissementspauliana en onrechtmatige daadvorde-
ring gezien moet worden als een van de kerntaken van de curator. Daarom
is het niet verwonderlijk dat de rechtsgevolgen van een geslaagd beroep
op beide vorderingen bijzonder goed sporen met de essentiele eigenschappen
van het faillissement.

7              De rechtsgevolgen van het instellen van de faillissementspaulia-
na en de BW-Pauliana

7.1 Inleiding

In deze paragraaf worden de rechtsgevolgen van het instellen van de
faillissementspauliana en de BW-Pauliana uiteengezet aan de hand van een
aantal casusposities. Allereerst zullen echter enkele algemene verschillen
tussen de rechtsgevolgen van de faillissementspauliana en die van de BW-
Pauliana behandeld worden.
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7.2 Enkele algemene verschillen tussen de rechtsgevolgen van de

faillissementspauliana en die van de BW-Pauli(ma

De belangrijkste verschillen tussen de rechtsgevolgen van de faillissements-
pauliana en die van de BW-Pauliana hangen samen met het feit dat het bij
faillissement gaat om een algemeen beslag op vrijwe1215 het gehele
vermogen van de schuldenaar ten bate van zijn gezamenlijke schuldeisers.
Wanneer de curator de faillissementspauliana instelt, doet hij dit ten bate
van al deze schuldeisers tegelijk. Dit heeft tot gevolg dat de nietigheid in
principe uitsluitend bestaat ten aanzien van de faillissementscurator in zijn
hoedanigheid van beheerder van de boedel, en dus jegens de schuldeisers,
wier belangen door de curator behartigd worden. Voor de schuldenaar zelf
en degene met wie hij handelde heeft de vernietiging door de curator als
consequentie dat de gevolgen van de handeling wegvallen voorzover dit
ten behoeve van de boedel nodig is, maar dat zij in principe (d.w.z.
voorzover dit redelijk en billijk is) tegenover elkaar verbonden blijven.

Een  schuldeiser die een beroep  doet op  art.  3:45  BW,  doet dit slechts
ten bate van zichzelf, hetgeen tot gevolg heeft dat de rechtshandeling in
principe slechts ten aanzien van hem nietig is. Bij de Pauliana buiten
faillissement geldt dat de vernietiging door de schuldeiser tot gevolg heeft
dat de gevolgen van de handeling wegvallen voorzover dit ter verwezen-

lijking van de rechten van de schuldeiser nodig is, maar dat de schuldenaar

en degene met wie hij handelde in beginsel (d.w.z. binnen de grenzen van
de redelijkheid en billijkheid) tegenover elkaar verbonden blijven.

Opvallend zijn verder de volgende verschillen tussen de situaties in en
buiten faillissement. Volgens art. 51 lid 4 (oud) en 51 lid 3 Fw heeft de
curator q.q., voorzover de boedel gebaat (d.w.z. ongerechtvaardigd verrijkt)
is, een boedelschuld om de tegenprestatie, die door de wederpartij van de
paulianeus gehandeld hebbende gefailleerde verricht is, te restitueren. Voor
het overige heeft de wederpartij een concurrente vordering, die hij ter
verificatie moet indienen. Het bedrag van deze concurrente vordering reikt
echter niet verder dan de waarde van de tegenprestatie die hij in de boedel
heeft gebracht. Uit dit systeem vloeit voort dat het op paulianeuze wijze
verkregen goed dat ingevolge art. 51 lid 1 (oud en huidig) Fw aan de curator
is afgegeven, tezamen met de rest van de boedel te gelde wordt gemaakt,
zodat genoemde wederpartij dan op basis van zijn concurrente vordering
binnen genoemde beperkingen kan delen in de opbrengst van de verkoop
van  dit  goed  en  de  rest  van de boedel.

215 Behalve op het gedeelte dat ingevolge art. 21 Fw buiten het faillissement is gebleven.
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Bepaalde aspecten liggen anders buiten faillissement.216 Algemeen217
wordt aangenomen dat slechts wanneer de benadeling in verhaalsmogelijkhe-
den voor de vernietigende crediteur volledig is opgeheven en er een surplus
uit de opbrengst van de geexecuteerde zaak resteert, de wederpartij van
de schuldenaar recht heeft op dit restant. Voorzover er dan niet een dergelijk
surplus is, heeft de wederpartij geen enkel recht op een gedeelte van de
executieopbrengst. Wanneer men doorredeneert vanuit het principe van
de relatieve nietigheid, is dit logisch. Deze nietigheid heeft immers tot doel
om de benadeling in verhaalsmogelijkheden voor de benadeelde schuldeiser
op te heffen. Zolang dit laatste niet volledig is gebeurd, heeft de vernietigen-
de crediteur ook tegenover de wederpartij het recht om zich op de nietigheid
van de paulianeuze rechtshandeling te beroepen en heeft deze geen recht
op een gedeelte van de opbrengst. Hetzelfde geldt in de situatie waarin de
benadeling door de afgifte van de paulianeus vervreemde zaak precies is
opgeheven. Voorzover na de opheffing van de benadeling uit de opbrengst
van het bewuste goed een bedrag resteert, dient de vernietigende schuldeiser
dit ingevolge art.  3:45  lid 4 BW aan de wederpartij  af te dragen. Verder
kan de wederpartij dan m. i. binnen de vrij strikte grenzen van redelijkheid
en billijkheid, die hierna geschetst zullen worden, zich voor zijn rechten
uit overeenkomst verhalen op de andere goederen in het vermogen van de
schuldenaar.

Blijkbaar was de wetgever van mening dat met de regelingen van art.
51 lid 1 jo lid 4  (oud) Fw en art. 51 lid 1 jo lid 3 Fw de mogelijkheden
voor de curator om door middel van het inroepen van de faillissementspauli-
ana de benadeling in verhaalsmogelijkheden op te heffen voldoende
gewaarborgd waren. Hier staat tegenover dat het feit dat degene jegens
wie de vernietiging werkt, volgens art. 51 lid 4 (oud) Fw/51 lid 3 Fw in
ieder geval een concurrente vordering heeft, wel eens nadelig voor de boedel
kan zijn. Stel bijvoorbeeld dat de wederpartij,  die  ex art.  51  lid  1  (oud en
huidig) Fw genoemde benadeling moet opheffen, daartoe vanwege een
penibele financiele toestand bij hemzelf niet of slechts zeer ten dele in staat
is. Wanneer de boedel niet gebaat is, dan kan hij enkel als concurrent
schuldeiser in het faillissement opkomen. Het is niet ondenkbaar dat de
boedel voldoende activa bevat om de concurrente schuldeisers een uitkering

216 Zie voor een interessante vergelijking van de rechtsgevolgen van de Duitse Pauliana in en
buiten faillissement: H. Plander, Die Stellung des Anfechtungsgegners, in : Konkurs-, Treu-
hands- und Schiedsgerichtswesen 1972, p. 158 e.v.

217 Zie Ankum (monografie, p. 176), Mellema-Kranenburg (aant. 91 bij art. 45 in losbladige
Vermogensrecht), Beekhuis (preadvies, t.a.p., p. 13), Pitlo-Bolweg (t.a.p., p. 277); Eggens
(t.a.p., VPO II, p. 148).
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van enige omvang te doen, hetgeen dan tot gevolg zou kunnen hebben dat
de wederpartij uiteindelijk recht heeft op een uitkering voor een hoger
bedrag dan hetgeen hij zelf in het kader van zijn schuld ingevolge art. 51
lid 1 (oud en huidig) Fw vanwege zijn slechte financiele situatie aan de
curator ter hand kan stellen. Uiteraard kan de curator dan het beroep op
de faillissementspauliana intrekken.

In de volgende sub-paragraaf zullen de rechtsgevolgen van het instellen
van de faillissementspauliana en die van de BW-Pauliana vergeleken worden
aan de hand van een aantal casusposities.

7.3 Casusposities

Algemene principes bij de afwikkeling van de rechtsverhouding tussen degene
jegens wie de vernietiging werkt en de paulianeus handelende debiteur
Alvorens ik aan de hand van specifieke casusposities deze rechtsgevolgen
bespreek, wil ik het volgende noemen. In de hierna te beschrijven gevallen
is de vraag van belang of degene jegens wie de Pauliana is ingeroepen en
die de verkregen prestatie of de waarde daarvan aan de vernietigende
crediteur heeft afgegeven, zijn rechten uit overeenkomst daarna nog jegens
de debiteur geldend kan maken. Als richtsnoer kunnen hierbij enkele
opmerkingen dienen die gemaakt zijn bij de Memorie van Antwoord bij
boek     3     2 M . Ter   beantwoording   van de vraag   of  art.   3:45   BW   ook
uitsluitsel moest geven over de rechtsverhouding tussen de paulianeus
handelende debiteur en zijn wederpartij werd gewezen op de tekst van lid
4 van dit artikel, waarin kortweg het beginsel van de subjectief- en objectief-
relatieve nietigheid wordt beschreven. Opgemerkt werd dat, afgezien van
de gevolgendieuit dit beginsel voortvloeien, de rechtshandeling inbeginsel
haar gevolgen tussen de debiteur en zijn wederpartij behoudt en dat de
uitwerking van deze regel tot een casuistiek zou voeren, welke regeling
in dit artikel niet op zijn plaats zou zijn. Naar gelang van de aard van de
rechtshandeling, de omstandigheden waaronder zij is verricht en die
waaronder zij wordt vernietigd, zou de rechtsverhouding tussen de
schuldenaar en de derde haar nadere uitwerking vinden in diverse regels
die het BW elders stelt.219 Met name zou hier gedacht kunnen worden

218 Parlementaire Geschiedenis Boek 3 (Van Zeben-Du Pon), p. 216.
219 Dit toont eens te meer aan dat Hartkamp (Asser-Hartkamp II, nr. 451), Rutten (Asser-Rutten

II, 1982, p. 318) en Wachter (in zijn annotatie onder HR 28 mei 1982, NJ 1983, 310) gelijk
hebben met hun stelling dat de rechtsgevolgen van het slagen van een Pauliana niet voor
alle gevallen nauwkeurig kunnen worden omschreven.
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aan de rechtsgevolgen van het niet nakomen van een verbintenis en aan
de artikelen 6:2 en 6:248 BW.220 M.i. mag men aannemen dat de hier
genoemde beginselen evenzeer gelden voor het v66r het  1  januari  1992
geldende recht, nu de artt. 6:2 en 6:248 BW aansluiten bij hetgeen naar
oud recht op grond van de artt. 1374 lid 3 en 1375 (oud) BW werd
aangenomen.

7.3.1 Casuspositie  1.  De paulianeuze verkoop van een zaak beneden

de marktwaarde. Rechtsgevolgen van het instellen van de BW-
Pauliana resp. de faillissementspauliana

De eerste te bespreken casuspositie is het klassieke voorbeeld van toepassing
van de Pauliana, nl. de paulianeuze verkoop van een zaak beneden de
marktwaarde. Ik zal een voorbeeld behandelen dat door Eggens in zijn
preadvies voor de Broederschap der Candidaat-Notarissen221 gegeven is
en dat door Ankum222 in het kader van zijn uiteenzettting over het systeem
van de relatieve nietigheid als een belangrijke steun genoemd wordt. Dit
voorbeeld houdt het volgende in. Allereerst behandel ik de vernietiging
door een individuele crediteur buiten faillissement en vervolgens degene
die door de faillissementscurator geschiedt.

7.3.1.1    Casuspositie  1  buiten faillissement

B verkoopt aan C een onroerende zaak die destijds f 12.000,- waard was
voor f 9.000,-, daar hij dringend om geld verlegen is, terwijl deze zaak
op het moment dat B's schuldeiser A zijn rechten ex art. 1377 (oud) BW
doet gelden, f 14.000,- waard is. Eggens stelt verder dat de aanname dat
de overeenkomst slechts nietig is tegenover A tevens impliceert dat B deze
nietigheid niet mag inroepen. Hij stelt: 'Als dit zo is, dan is er ook geen
reden waarom C . . . genoegen zou moeten nemen met terugvordering van
B van de door hem bepaalde koopprijs ad f 9.000,-. Hiertoe zou C zich
moeten beperken indien B hem de nietigheid van de overeenkomst mocht
tegenwerpen  in  zijn (B's) belang'.  A  mag  het  door  C  van B verkregen
eigendomsrecht negeren voorzover zijn belang dit vereist, maar daarmee

220  Artikel 6.5.3.10, waarnaar verwezen wordt,  is bij het gewijzigd ontwerp overgebracht naar
het  tweede  lid  van  art.  6:248  BW.  Zie Parl. Geschiedenis  Boek  6 (Van Zeben-Du  Pon),
p. 919 en 966.

221 Vormen van nietigheid en van bekrachtiging van rechtshandelingen, Verzamelde Pri-
vaairechtelijke Opstellen II, p. 147 en 148.

222 Ankum, monografie, p. 175 en 176.
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mag B jegens C zijn contractuele verplichtingen niet negeren. Tot die
verplichtingen hoort volgens Eggens die tot vrijwaring en schadevergoeding

wegens niet geldige levering. Eggens stelt: 'C zal dus betaling kunnen
vorderen niet slechts van f 9.000,- maar van f 14.000,-: de waarde die
hij zich (in zijne verhouding tot A gedacht) moest laten ontgaan (in den
vorm  van  het  huis),  maar  die  hij  zich (in zijne verhouding  tot B gedacht)
niet behoeft te laten ontgaan, voorzover zulks mogelijk is: in den vorm
van geld. Zo blijft dan zoveel mogelijk de rechtsverhouding van B en C
gelden en geldig, nl. voorzover dit ondanks de rechtsuitoefening van A
verwerkelijkbaar is. Dit houdt dan verder nog in dat het recht van C tot
betaling vanf 14.000,- niet mag worden uitgeoefend ten nadele van A (of
van andere schuldeisers van B, die zich op de Pauliana - kunnen -
beroepen). Heeft dus A door zijn verhaal op het aan C geleverde huis, nog
niet het volle bedrag van zijne vordering op B verhaald gekregen en legt
hij  beslag  op een (andere)  zaak  van  B,  dan  mag  C  niet ten nadele  van  A
in dit beslag delen, dus niet voorf 14.000,-, maar slechts voorf 9.000,-;
het bedrag dat hij  in de jegens A geldende nietigheid van koop en levering,
van B mag vorderen jegens A (d.w.z. wanneer hij deze vordering op B
doet  gelden in concurrentie  met -  de te eerbiedigen rechten  van - A)'.

M. i.  is het van groot belang om expliciet vast te stellen dat een bepaalde
omstandigheid zich hier voordoet. Eggens gaat nl. impliciet hiervan uit.
Deze omstandigheid houdt in dat B's vermogen blijkbaar in het geheel niet
gebaat is door de f 9.000,- die C aan B betaald heeft.223 B's vermogen
zou hierdoor gebaat zijn wanneer B de f 9.000,- gebruikt had voor een
noodzakelijke uitgave. Het gevolg hiervan zou zijn geweest - in het geval
van baattrekking224 - dat er geld was uitgespaard om bijv. de door
Eggens genoemde 'andere zaak aan te kopen, die, wanneer de f 9.000,-

,225

niet in B's vermogen was gevloeid  er niet in aanwezig zou zijn geweest.
A is in dat geval nog slechts voor f 5.000,- in zijn verhaalsmogelijkheden
benadeeld. Hij zou dan de resterende f 9.000,- weer aan C hebben moeten

223  Zie in verband hiermee de op p. 268 te bespreken kritiek van Schoordijk op Eggens' oplossing
van deze casuspositie.

224 Zie het in par. 5.2. reeds beschreven systeem van art. 51 lid 4 (oud) Fw/51 lid 3 Fw.
Wellicht vraagt de lezer zich af hoe in casusposities als de hier ter bespreking zijnde, die
buiten faillissement spelen, A te weten kan komen dat B gebaat is vanwege de betaling door
C.  M.i.  mag A ervan uitgaan dat B hierdoor niet gebaat  is  en rust de bewijslast  van deze
baattrekking op C. In de praktijk blijkt dat partijen als B en C vaak onderling een nauwe
band hebben (vergelijk de vermoedens van wetenschap van benadeling in de artt.  3:46  BW
en 43 Fw). Wellicht wil B derhalve C de helpende hand bieden bij het leveren van genoemd
bewijs.

225 Hierbij wordt tevens aangenomen dat het een zaak betreft waarmee B's vermogen is gebaat.
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uitkeren. Nu Eggens echter vermeldt dat C voor f 9.000,- in het beslag

op de 'andere zaak' mag delen, gaat hij blijkbaar ervan uit dat B in het
geheel niet voor deze f 9.000,- gebaat is.

Ik ben het niet geheel met Eggens' oplossing van deze casus eens. In
ieder geval juist is volgens mij dat, zolang de benadeling in verhaalsmoge-
lijkheden voor de vernietigende crediteur A niet is opgeheven, wederpartij
C g66n regresvordering jegens debiteur B kan uitoefenen ter zake van de
opbrengst van de door A geaxecuteerde onroerende zaak. Dit vloeit immers,
zoals reeds in paragraaf 7.2. werd gezegd, voort uit het feit dat A, zolang
zijn benadeling niet is opgeheven, zich tegenover C op de nietigheid van
de koopovereenkomst mag beroepen. Echter: onjuist is m. i. Eggens' mening
dat C, nadat de benadeling van A in zijn verhaalsmogelijkheden is
opgeheven, tegenover B zonder meer al zijn rechten uit overeenkomst mag
uitoefenen en hem daarom ex art. 1527 (oud) BW kan aanspreken omdat
hij een verplichting heeft om hem te vrijwaren tegen uitwinning van de
verkochte   zaak. 226 Wanneer C eenmaal de onroerende   zaak   aan   A   ter

beschikking heeft gesteld, dan is de benadeling in verhaalsmogelijkheden
voor A (en de overige schuldeisers van B) opgeheven. Hun verhaalsmoge-
lijkheden zijn immers dezelfde als ze geweest zouden zijn wanneer de
handeling achterwege was gebleven. (Wanneer de paulianeuze overeenkomst
niet had plaatsgevonden, dan zou A immers 66k beslag gelegd en geExecu-
teerd hebben). Eggens wil hier C de mogelijkheid geven om voor zijn
vordering van f 9.000,- zonder meer m66 te delen in het beslag dat A227

op de genoemde andere zaak (bijv.  een auto) van B legt.  M. i.  mag C echter
op grond van de redelijkheid en billijkheid zijn rechten uit overeenkomst
slechts effectueren wanneer en voorzover het totale bedrag van de activa
in het vermogen van B dat van de schulden in zoverre overtreft, dat C door
het uitoefenen van deze rechten de overige crediteuren van B niet opnieuw
benadeelt in hun verhaalsmogelijkheden.228 Het is echter niet waarschijnlijk

226 Naar huidig recht is deze verplichting opgegaan in die van de verkoper om de verkochte
zaak in eigendom over te dragen en af te leveren (art. 7:9 BW). Naar huidig BW zou C
volgens de opvattingen van Eggens zonder meer in dit geval, na het versturen van een ex

gst. 6:87 BW geldige omzettingsverklaring, vervangende schadevergoeding kunnen vragen
voor hetzelfde bedrag als naar oud BW ex art. 1527 mogelijk was.

227  Eggens gaat in dit voorbeeld immers ervan uit dat A's vordering nog niet geheel is voldaan
(ondanks het feit dat zijn benadeling in verhaalsmogelijkheden door afgifte van de zaak is
opgeheven).

228   Men kan stellen dat voorzover het totaalbedrag   van de activa deze hoogte heeft,    B

ongerechtvaardigd verrijkt is vanwege het feit dat C de benadeling in verhaalsmogelijkheden
opgeheven heeft en er inmiddels weer- mede als gevolg hiervan-genoeg waarde in het
vermogen van B aanwezig is om B zonder bezwaar zijn verplichtingen uit overeenkornst
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dat zo'n casuspositie zich hier zal voordoen. Op het moment dat A een
beroep deed op de Pauliana bedroeg het totaalbedrag van de activa minder
dan  100 %  van de schulden. (Zoals in hoofdstuk 2 reeds is behandeld,  is
dat immers een prealabele voorwaarde voor het instellen van de Pauliana).
Na een succesvol beroep op de Pauliana wordt de benadeling in verhaalsmo-
gelijkheden opgeheven. Dat het totaalbedrag van de activa in de periode
kort na de opheffing van de benadeling de zoeven genoemde hoogte bereikt
is echter slechts denkbaar wanneer plotseling een activum aan B's vermogen
wordt toegevoegd, bijv. wanneer hij geld erft of omdat een familielid hem
geld schenkt. Gewoonlijk zal echter een dergelijke toevoeging aan het
vermogen van een schuldenaar niet plaatsvinden. Het gevolg is dan dat,
wanneer men met Eggens aan C zonder meer de mogelijkheid geeft om
voor zijn vordering van f 9.000,- mee te delen in het beslag dat A op de
genoemde andere zaak (bijv.  een auto) van B legt,  A (en eventuele andere
schuldeisers van B die 66k meedelen in dit beslag) wederom benadeeld
worden in hun verhaalsmogelijkheden.229 De verhaalsmogelijkheden zijn
dan immers voor hen geringer dan zij geweest zouden zijn wanneer de
paulianeuze koopovereenkomst niet had plaatsgevonden. A kan dan, evenals
andere hierdoor benadeelde concurrente schuldeisers, opnieuw een beroep
op de Pauliana doen.230 Zij kunnen dan vervolgens echter nog geconfron-

tegenover C te laten nakomen. (Zie ook p. 296 en noot 308). Ankum (monografie, p. 181)
benadrukt immers dat de nietigheid nooit tot voordeel van de debiteur mag strekken. (Zie
noot 310 van dit hoofdstuk). Zoals Hartkamp (Asser-Hartkamp III,  1994, nr. 356 (p. 323))
stelt, is een verrijking ongerechtvaardigd voorzover daarvoor geen redelijke oorzaak aanwezig
is. M.i. kan de maatstaf van de ongerechtvaardigde verrijking hiernuttig zijn om te preciseren
hoe de redelijkheid en billijkheid hun beperkende werking binnen deze contractuele verhoudin-
gen uitoefenen (zie J.H. Nieuwenhuis in de bundel Recht Vooruit, p.  112). M.i. is het echter
binnen contractuele verhoudingen, zoals in deze casuspositie, her meest getigend om niet
rechtstreeks te verwijzen naar art. 6:212 BW, maar om de normen van redelijkheid en billijk-
heid mede in te vullen aan de hand van art. 6:212 BW. (Vergelijk met name Schoordijk
in WPNR 5356 (1976), WPNR 5839 (1987) en Nogmaals ongegronde vermogensver-
meerdering (1986), p. 7. Zie ook de andere literatuur genoemd in Asser-Hartkamp III,  1994,
nr. 362 (p. 328)).
Overigens is het in dit geval- buiten faillissement- B persoonlijk die ongerechtvaardigd
verrijkt is en in de casuspositie genoemd in art. 51 lid 4 (oud) Fw/ 51 lid 3 Fw zijn het
de crediteuren wier ongerechtvaardigde verrijking wordt tegengegaan. Zie hiervoor noot
175.

229 Ik ga er hierbij vanuit dat de vermogenstoestand van de schuldenaar B zodanig is dat op
het moment dat opnieuw A (en/of samen met hem de overige schuldeisers van B) hun rechten
ex art. 3:45 BW doen gelden het totaalbedrag van de activa minder dan 100% van de schulden
bedraagt.  Dat is immers een prealabele voorwaarde voor het instellen  van de Pauliana.  Zie
nadere uitleg in de hoofdtekst.

230 Wetenschap van benadeling moet bestaan op het moment van sluiten van de paulianeuze
overeenkomst. De Hoge Raad heeft in verband met dit laatste gegeven op 9 maart 1928
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teerd worden met het praktische probleem dat C reeds eerder beslag heeft

gelegd op de auto, deze heeft geexecuteerd en de gehele verkregen geldsom
heeft uitgegeven, terwijl hij verder geen verhaal meer biedt. Soortgelijke
problemen doen zich voor wanneer men, samen met een aantal schrij-
vers231, C zonder meer het recht toekent om de met B gesloten overeen-
komst te ontbinden nadat A de Pauliana heeft ingeroepen en de onroerende
zaak vanf 14.000,- heeft geexecuteerd. Ook dan zou C volgens genoemde

schrijvers vanwege de daardoor ontstane ongedaanmakingsverbintenis van
B in ieder geval f 9.000,- van hem kunnen vorderen. Ook dan worden A
en eventuele andere concurrente schuldeisers van B benadeeld in hun
verhaalsmogelijkheden. Zij zouden dan een beroep op de Pauliana kunnen
doen. In dit kader kunnen zij dan stellen dat de ontbinding van een
overeenkomst die door hen ex art. 3:45 BW/1377 (oud) BW is vernietigd,
tegenover hen geen werking heeft. (Dit geldt vanwege de terugwerkende
kracht van de vernietiging232 66k wanneer C op een eerder moment heeft
ontbonden  dan de schuldeisers  van B hebben vernietigd).   Ook  in  deze
casuspositie, waarin C ontbindt, kunnen de schuldeisers vervolgens echter

nog geconfronteerd worden met het praktische probleem dat C na zijn
ontbinding reeds eerder beslag heeft gelegd    op    de    auto, deze heeft
geexecuteerd en de gehele verkregen som gelds heeft uitgegeven, terwijl
hij verder geen verhaal meer biedt.

M.i. moet voorkomen worden dat genoemde praktische problemen voor
de overige crediteuren van B zich uberhaupt voordoen. C wist immers bij
het sluiten van de paulianeuze overeenkomst reeds dat de overige schuldei-
sers van B benadeeld zouden worden en vervolgens is dit contract door
A vernietigd, zodat de benadeling in verhaalsmogelijkheden is opgeheven.
Zoals twee pagina's hierv66r werd gezegd, overtreft in de periode kort
nadat de benadeling is opgeheven, het totaalbedrag van de activa in het
vermogen van B dat van de schulden vrijwel nooit in zo'n mate dat C de

(NJ 1928, 1217) overwogen dat de partijen geen wetenschap behoeven te hebben van de
exacte mate van benadeling. Het is voldoende wanneer zij weten of behoren te weten dat

benadeling van schuldeisers plaatsvindt. Om wetenschap vanbenadeling te hebben behoeven
zij dus niet te voorzien dat na vernietiging nog een tweede keer een beroep op de
vernietigbaarheid zal worden gedaan.

231 Mellema-Kranenburg, (monografie, p. 47 en Contractenrecht V, nr. 1889), S. van Brakel

(t.a.p., p. 491), Pitlo-Bolweg (t.a.p., p.  277), W. Hasselton (Boek bespreking 'De actio
Pauliana naar  BW en nieuw  BW',  NTBR  1992,  p. 55), Ankum (monografie,  p.   181).

232  Naar  oud BW heeft  66k de ontbinding terugwerkende kracht.  M.i.  moet  men dan echter

op grond van de redelijkheid en billijkheid ervan uitgaan dat de vernietiging prevaleert en
dat dus de poging tot ontbinding mislukt omdat de overeenkomst reeds jegens bepaalde

schuldeisers is vernietigd.
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overige crediteuren niet in hun verhaalsmogelijkheden benadeelt wanneer
hij zijn rechten uit overeenkomst geldend maakt. (Bij het uitoefenen van
deze rechten uit overeenkomst moet men denken aan ontbinding, het vragen
van vervangende schadevergoeding of een beroep op art.  1527 (oud) BW
of   eventueel   zel fs nakoming).    Dat het totaalbedrag   van de activa   een
dergelijke hoogte bereikt is immers, zoals gezegd, slechts denkbaar wanneer
plotseling een activum   aan het vermogen wordt toegevoegd. Uiteraard
gebeurt dit vrijwel nooit. Zodoende beperken m.i. gewoonlijk de goede
trouw oftewel de redelijkheid en billijkheid voor C de mogelijkheid om,
na de vernietiging door A, tegenover B zijn rechten uit overeenkomst
geldend te maken. Hij mag, zoals gezegd, deze rechten namelijk niet op
een zodanige wijze effectueren dat A of andere schuldeisers van B opnieuw
ter zake van deze overeenkomst een beroep op de Pauliana kunnen
doen.233 De functie van de redelijkheid en billijkheid is hier preventief,
terwijl die van de Pauliana redresserend is. Zodoende vullen zij elkaar hier
aan. Hier zij benadrukt dat de redelijkheid en billijkheid niet enkel invloed
hebben binnen de contractuele verhouding tussen B en C maar ook in de
relatie tussen  C en schuldeisers  als  A.   Er  is  met  name  in het afgelopen
decennium sprake van een groeiende overtuiging dat de redelijkheid en
billijkheid ook in verhoudingen als die tussen C en de schuldeisers van B
hun invloed uitoefenen. Vriesendorp, Barendrecht en Schoordijk234 stellen
in het algemeen dat de redelijkheid en billijkheid alle vermogensrechtelijke
rechtsbetrekkingen beheerst, waaruit volgt dat dit ook kan gelden voor de
rechtsverhouding tussen schuldeisers. Verstij len235 beperkt zich o.a. tot

233 Ook is denkbaar dat zij dan een onrechtmatige daadvordering ter zake van benadeling in
verhaalsmogelijkheden instellen.

234 Zie R.D. Vriesendorp en J.M. Barendrecht (Zekerheid door wetenschap, Stil pandrecht
en de toepassing van art. 3:12 BW, 1993, p. 36) en Hartkamp (Asser-Hartkamp 11, 1993,
nr. 304 en 305 (pp. 279-281) maken deze algemene opmerking en stellen daarnaast dat de
redelijkheid en billijkheid ook de verhouding tussen schuldeisers kunnen beinvloeden.
Schoordijk (Rechtsverhouding, Afscheidscollege 1991, p. 19) maakt dealgemeneopmerking
dat de goede trouw 'alle verhoudingen' beheerst.

235  Verstijlen (t.a.p., NTBR  1994, p.  171, noot 6) verwijst 66k naar HR 27 juni 1952 (NJ  1953,
564),in de conclusie waarvoor A-G Eggens stelt  dat de beginselen van goede trouw  en
redelijkheid en billijkheid ook in de rechtsverhouding tussen de schuldeisers in faillissement
een rol spelen. Brunner trekt in zijn noot onder HR 20 maart 1981 (NJ 1981, 640) uit het
arrest van de Hoge Raad van 27 juni 1952 (NJ 1953, 564) de algemene conclusie dat de
verhouding tussen de crediteuren niet door de goede trouw wordt beheerst. Uit de hierna
in de hoofdtekst te noemen arresten HR 8 juli 1987 (NJ 1988. 104) (Loeffen q.q./Mees
en Hope I) en HR 7 oktober 1988 (NJ 1989,449) (Amro/ THB) blijkt echter dat deze alge-
mene condusie van Brunner onjuist is. Zie 66k E.B. Rank-Berenschot (Een nieuwe maatvoe-
ring in het goederenrecht, NJB 1995, pp. 790 en 791).
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de constatering dat uit rechtspraak zoals HR 8 juli 1987 (NJ 1988, 104)
(Loeffen q.q./Mees en Hope I) en HR 7 oktober 1988, NJ 1989, 849
(Amro/THB) blijkt dat bij eennaderend faillissement schuldeisers tot elkaar
komen te staan in een bijzondere rechtsverhouding die beheerst wordt door
de goede trouw. Hij stelt echter voorop dat in het algemeen buiten faillisse-
ment schuldeisers verhaal kunnnen nemen voor hun vorderingen zonder
veel rekening te houden met hun medeschuldeisers.  M.i.  is dit uitgangspunt
volkomen juist. Echter: de zoaven genoemde rechtspraak maakt duidelijk
dat er hoogst bijzondere situaties, nl. die van de artt. 47 en 54 Fw, kunnen
bestaan waarin tussen schuldeisers een bijzondere verhouding zoals boven
genoemd ontstaat. M.i. is er, wanneer een overeenkomst met de Pauliana
is vernietigd, ook sprake van een hoogst bijzondere situatie, omdat de
wederpartij C bij het sluiten van de paulianeuze overeenkomst reeds wist
dat de overige schuldeisers van B benadeeld zouden worden en het risico
van een vordering ex art. 3:45 BW zich dan inmiddels heeft verwezenlijkt.

Een  jurist als Gerbrandy, die blijkens een relevant WPNR-artike1236
strak aan de tekst van de wet hecht, zal in dit verband waarschijnlijk
opmerken dat de tekst van de artt. 6:2 en 6:248 BW zich beperkt tot
verbintenissen zoals die in de onderhavige casuspositie tussen B en C bestaan
en dat volgens het wettelijk systeem de verhouding tussen C en de
schuldeisers  van B niet beheerst wordt door de redelijkheid en billijkheid.
In die gedachtengang zal men op grond van rechtspraak zoals de laatstge-
noemde twee arresten ook niet snel aannemen dat tussen schuldeisers buiten
een situatie van een (naderend) faillissement, zoals tussen C en de overige
crediteuren    van   B,    een   door de redelijkheid en billijkheid beheerste
rechtsverhouding bestaat. Zelfs bij het hanteren van dit uitgangspunt zal
men m.i. bij de vaststelling van wat redelijk en billijk is binnen de
contractuele verhouding tussen B en C rekening moeten houden met de
belangen van de overige schuldeisers van B. Hierbij mag men nl. art.  3: 12
BW niet veronachtzamen. In dit artikel wordt bepaald dat bij de vaststelling
van wat de redelijkheid en billijkheid eisen, o.a. rekening moet worden
gehouden met de persoonlijke belangen die bij het gegeven geval zijn
betrokken. Bij deze persoonlijke belangen gaat het allereerst om de personen
die direct bij een geschil betrokken zijn, maar het kan 66k gaan om een
grotere groep.237 In de MvT bij de Invoeringswet Boeken 3-6 38 wordt

236 S.G. Gerbrandy, Redelijkheid en billijkheid, WPNR 6061 (1992), p. 640.
237 Zie HR 20 mei 1994 (NJ 1995, 691), waarbij de groep van belanghebbenden bestond uit

een groep bewoners van een flatgebouw die bezwaar maakten tegen plaatsing van een door
hen als denigrerend ervaren tekst op hun gebouw. Het geschil speelde tussen de ontwerper
van detekst en de opdrachtgever.
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als voorbeeld van een dergelijke groep een bepaalde kring van beroeps-
of bedrijfsgenoten 39 genoemd. Wanneer men bij de vaststelling van wat
redelijk en billijk is al rekening moet houden met de belangen van een
bepaalde kring van beroepsgenoten, dan zijn in dit kader ongetwijfeld de
overige schuldeisers240 van B te beschouwen als belanghebbenden in de
zin van art. 3:12 BW. Kortom: ook wanneer men in de lijn van het denken
van bijv. Gerbrandy ervan uitgaat  dat  er geen rechtstreekse verhouding
tussen de schuldeisers van B bestaat die door de redelijkheid en billijkheid
beheerst wordt, dan zal men nog bij de vaststelling van wat redelijk enbillijk is binnen de contractuele verhouding tussen B en C ingevolge art.
3: 12 BW rekening moeten houden  met de belangen  van de schuldeisers
van  B.

Ik zal een en ander illustreren aan de hand van een cijfervoorbeeld,
waarin de door Eggens geschetste casuspositie nader wordt toegelicht. Stel
dat de vordering van A f 20.000,- bedraagt en dat B nog twee andere
schuldeisers heeft, nl. D en E, ook ieder met een vordering vanf 20.000,-.
De 'andere zaak' van B die Eggens noemt is een auto ter waarde van
f 30.000,-. A executeert de onroerende zaak en houdt zodoende een
vordering van f 6000,- over. De vorderingen van D en E bedragen nog
steeds ieder f 20.000,-. De gehele benadeling in verhaalsmogelijkheden
is opgeheven doordat de onroerende zaak ten aanzien van A teruggekeerd
is in het vermogen van B en A geexecuteerd heeft. Het zal duidelijk zijn
dat,  wanneer C zonder meer voor f 9000,- zou mogen delen in het beslag
op de auto, zoals Eggens wil, de schuldeisers vervolgens weer in hun
verhaalsmogelijkheden benadeeld zouden worden. Dit zou tot gevolg hebben
dat A en de overige schuldeisers wederom de Pauliana zouden kunnen
instellen. Slechts in het geval dat bijv. een familielid van B hem een
geldswaarde vanf 30.000,- zou schenken, zodat hij 11. 60.000,- aan activa
had, zouden de schuldeisers geen Pauliana kunnen instellen. De vorderingen
van D,  E en A bedragen dan in totaal f 46.000,-. Omdat zich in de boedel
dan voorf 60.000,- aan activa bevinden, kan C zijn gehele regresvordering
af 14.000,- uitoefenen zonder de schuldeisers te benadelen. Slechts in een
dergelijk uitzonderlijk geval beperken ook de redelijkheid en billijkheid
C niet in het uitoefenen van een regresvordering. Ik keer weer terug naar

238 Zie Parl. Gesch. Boek 6, p. 1036.
239  Zie ook C.W. Dubbink, De redelijkheid en billijkheid volgens art. 3:12 NBW, WPNR 5963

en 5964 (1990). Deze noemt vervoerders als een dergelijke groep van bedrijfsgenoten.
240  Vriesendorp en Barendrecht  (t.a.p.,  p. 50) noemen ook als voorbeeld  van de kring  van

betrokkenen bij het stille pandrecht: kredietgevers, kredietnemers, de leveranciers en andere
schuldeisers van laatstgenoemden.
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de door Eggens geschetste casuspositie. Hierin maakt Eggens m.i. onterecht
binnen de regresvordering een onderscheid tussen het bedrag van f 9000,-

en dat van f 5000,-.  Voor het bedrag van f 9000,- kan immers onder de
boven geschetste omstandigheden 66k een Pauliana ingesteld worden. Voor
het bedrag van f 5.000,- lijkt Eggens de mogelijkheid van een beroep op
de Pauliana erkend te hebben, omdat hij stelt dat dit recht op schadever-
goeding niet uitgeoefend kan worden ten nadele van A (of andere
schuldeisers  van  B,  die  zich  op de Pauliana kunnen beroepen241).   Ik  heb

de indruk dat Eggens in de hier ter bespreking zijnde casuspositie, die
beschreven wordt in zijn preadvies van 1947, gedeeltelijk het systeem van
art. 51 lid 4 (oud) Fw/51 lid 3 Fw wilde overnemen. De mogelijkheid voor
de wederpartij om binnen het faillissement zijn rechten uit overeenkomst
uit te oefenen is immers beperkt tot de waarde van de tegenprestatie. Hier

bedraagt dezef 9.000,-. NA het faillissement heeft hij de mogelijkheid om
- binnen bepaalde strikte grenzen - zijn vordering voor de resterende

f 5.000,- uit te oefenen. (Dit zal op een later punt besproken worden). Zoals

in paragraaf 7.2. reeds werd aangetekend, is het systeem van de Pauliana
binnen faillissement verschillend van dat buiten faillissement. Met het in
dit pre-advies ontvouwde systeem veronachtzaamt Eggens - voor wat
betreft het bedrag van f 9.000,- - de mogelijkheid dat een Pauliana

ingesteld wordt en biedt zodoende C de mogelijkheid om onbillijk te
handelen tegenover B's overige schuldeisers (zij het dat dit weer hersteld
kan  worden  met de Pauliana).

Verder dient nog op het volgende gewezen te worden. Degene jegens wie
de vernietiging werkt (in Eggens' voorbeeld: C) kan het beroep op de
Pauliana voorkomen door de crediteur die ex art.  3:45 BW wil gaan ageren
(A),  het bedrag te vergoeden waarvoor hij  door de paulianeuze handeling
in zijn verhaalsmogelijkheden is benadeeld. Dan is immers niet meer aan
het benadelingsvereiste voldaan. Ankum 42 en Mellema-Kranenbur&243

241 In een eerder geschrift van zijn hand, nl. Inleiding tot pand en hypotheek (Verzamelde
Privaatrechtelijke Opstellen II, p.  19) uit 1936 geeft hij m.i. de grondvorm van de hier door
mij verder ontwikkelde gedachte weer door te stellen dat een wederpartij als C zich niet

op het huis mag verhalen omdat vernietigende crediteur (A) hem de onverbindendheid van
de koopovereenkomst mag tegenwerpen. Hieraan voegt hij toe'Ook op het overig vermogen
van den verkooper zal de kooper zich niet mogen verhalen ten nadeele van des verkoopers

schuldeischers. Dezen zullen zich dus tegen dat verhaal kunnen verzetten, zoolang hun

schuldenaar niet voldoende gegoed is geworden.'
242 Ankum, monografie, p. 181.
243 Mellema-Kranenburg, monografie, p. 47 en 48.
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zijn - m.i. terecht - van mening dat, nadat deze vergoeding244 is
betaald, C op grond van de artt. 1438 lid 3 c resp. art. 6:150foud) BW245
BW in de rechten van de schuldeiser A wordt gesubrogeerd voorzover deze
is benadeeld in zijn verhaalsmogelijkheden. Tegen deze subrogatie bestaat
m.i. geen bezwaar, zolang men het volgende aanneemt. C mag m.i. op
grond van de redelijkheid en billijkheid de rechten waarin hij is gesubro-
geerd slechts uitoefenen wanneer en voorzover het totaalbedrag van de activa
in het vermogen van B dat van de schulden in zoverre overtreft dat C door
het uitoefenen van deze rechten de overige crediteuren niet opnieuw
benadeelt in hun verhaalsmogelijkheden. Het is duidelijk dat dit niet vaak
het geval zal zijn.

Op een later punt 46 zal blijken dat dezelfde principes gelden in de
situatie waarin C niet een bepaalde geldsom aan A betaald heeft om een
beroep op de Pauliana af te wenden, maar waarin hij ingevolge art. 6: 162
BW schadevergoeding betaalt omdat hij heeft meegewerkt aan een paulia-
neuze rechtshandeling en dit als onrechtmatige daad beschouwd wordt.

7.3.1.2      Casuspositie   1   binnen  en  na faillissement

Ik zal de afwikkeling van de door Eggens geschetste casuspositie binnen
faillissement behandelen. Het is hier niet de individuele schuldeiser die
ter opheffing van zijn eigen benadeling iii verhaalsmogelijkheden vernietigt
maar de curator q.q. die ter opheffing van de benadeling van de gezamenlij-
ke schuldeisers een beroep doet op art. 42 Fw. Opvallend is dat Eggens
stelt datf 9.000,- het bedrag is 'dat hij [A - FvK] in de jegens A geldende

nietigheid  van  koop en levering,  van  B mag vorderen jegens  A'.   De

244 Zowel Ankum als Mellema-Kranenburg spreken slechts in het algemeen over 'het betalen'
aan de crediteur (hier: A). Ik neem aan dat zij hiermee slechts doelen op het opheffen van
de   benadeling in verhaalsmogelijkheden   en   dat  zij   bijv.   niet  bedoelen dat wanneer  de
tegenprestatie van wederpartij C zich nog in het vermogen van de paulianeus handelende
schuldenaar B bevindt, C A's vordering ook zou vergoeden voor de waarde van daze prestatie.
Daarvoor kan A immers verhaal nemen op B's vermogen.

245 Rutten (Asser-Rutten I, 1981, pp. 368 en 369), stelt dat onder degenen die gehouden zijn
'tot  voldoening  van eene schuld'  ook die personen vallen  op  wie geen schuId drukt  maar
wier goed voor de schuld verbonden is. Rutten stelt dat uit de wetsgeschiedenis af te leiden
valt dat de woorden van de wet ruim uitgelegd moeten worden. Nu kan de vernietigende
crediteur of de curator q.q. met een beroep op de artt . 3 :45 BW of 42 Fw bereiken dat jegens
hem het bewuste goed tot het vermogen van de schuldenaar resp. de boedel behoort, dus
strikt genomen is het niet zfjn goed dat voor de schuld verbonden is. Omdat, zoals Rutten
stelt, ruime uitleg van de bewoordingen van de wet hier voor de hand ligt, kan m.i. de
wederpartij van de paulianeus handelende schuldenaar hieronder gebracht worden.

246 Zie p. 296.
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relativiteit die Eggens op fraaie wijze tot uitdrukking brengt door te stellen
dat C f 9.000,- mag vorderen van B 'jegens A' komt in een faillissements-
situatie tot uitdrukking in de relatie tussen C en de curator q.q. zoals
beschreven in art. 511id 4 (oud) Fw/511id 3 Fw. Hij mag immers tegenover
de curator q.q. slechts rechten geldend maken voor het bedrag van f 9.000,-
aangezien dAt de geldsom is die de later gefailleerde debiteur van hem heeft
ontvangen.

Zoals ik twee bladzijden hierv66r reeds zei, heb ik de indruk dat Eggens
in de door hem beschreven casuspositie buiten faillissement gedeeltelijk
het systeem van art. 51 lid 4 (oud) Fw/51 lid 3 Fw wilde overnemen. De
mogelijkheid voor de wederpartij om binnen het faillissement zijn rechten
uit overeenkomst uit te oefenen is immers beperkt tot de waarde van de
tegenprestatie. Zoals reeds eerder werd aangetekend, gaat Eggens er hier
impliciet vanuit dat de boedel in het geheel niet gebaat is door de f 9.000,-
dus de eerste volzin van art. 51 lid 4 (oud) Fw/51 lid 3 Fw is niet van
toepassing, maar de tweede volzin wel. Zijn concurrente vordering kan
A slechts voorf 9.000,- geldend maken. Ten aanzien van alle anderen dan
de curator q.q. en de schuldeiser heeft de paulianeuze rechtshandeling zoveel

mogelijk de normale gevolgen. Dit wil in het geval van de paulianeus
handelende debiteur en zijn wederpartij zeggen dat de door hen gesloten
overeenkomst geldig blijft. Daarom rijst de vraag of wederpartij C buiten
de boedel om zijn rechten uit overeenkomst (zowel voor de f 9.000,- als
de f 5.000,-) geldend kan maken op het vermogen dat ex art. 21 Fw buiten
faillissement blijft.247 Nu is het zo dat de omvang van dit vermogen
gewoonlijk zO gering is dat in de meeste gevallen een dergelijke vordering,
praktisch gesproken, vrijwel waardeloos is.248 Er zijn echter in de juris-
prudentie voorbeelden van schuldeisers die middels beslaglegging op dit
vermogen nog enig verhaal kregen249, dus niet in alle gevallen is de kans
op (een gedeelte van) een dergelijke schadevergoeding denkbeeldig. Daarom
is de vraag of C verhaal kan nemen op dit vermogen, niet geheel theore-
tisch. M.i. is dit verhaal door C echter niet mogelijk. Wanneer men zou
aannemen dat dit w61 mogelijk was, dan zou men de wederpartij C een

247  Hoff (t.a.p.,  p. 55) stelt dat wederpartij  C de overeenkomst kan ontbinden en schade-

vergoeding kan vragen. Hij geeft echter niet aan of dit volgens hem tijdens het faillissement
ook mogelijk is op het vermogen dat ingevolge art. 21 Fw buiten faillissement gebleven
is.

248 Vergelijk De Liagre BiJhl, Sanering en faillissement, t.a.p., p. 65.
249 Zie Rechtbank Rotterdam 19 februari   1934  (NJ   1935, 647), Rechtbank Rotterdam  20

december 1949 (NJ 1950,437) en in hoger beroep Hof Amsterdam 29 juni 1950 (NJ  1951,
28).
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ongeoorloofde voorsprong geven op de overige schuldeisers in het
faillissement   en de boedelschuldeisers,   die hun vordering niet kunnen
verhalen op het vermogen dat ingevolge art. 21 Fw buiten faillissement
gebleven is. In praktisch opzicht belangrijker is het volgende argument.
Hetzou bijzonder vreemd zijnals bijv. enerzijds het paulianeus vervreemde
goed door de wederpartij C aan een derde te goeder trouw was verkocht
en hij financieel niet in staat was om daarvoor ex art. 51 lid 2 (oud) Fw/51
lid l Fw schadevergoeding aan de curator te betalen en hij anderzijds wel
een gedeelte van zijn vordering op het ingevolge art. 21 Fw buiten faillisse-
ment blijvende vermogen zou mogen verhalen. Daarom mag C geen verhaal
nemen op het buiten faillissement blijvende vermogen. W61 is het in principe
voor wederpartij C mogelijk om, wanneer het faillissement geeindigd is,
zijn rechten uit overeenkomst te laten gelden. In principe zal hij  dan bijv.
de overeenkomst kunnen ontbinden en stellen dat schuldenaar B naast een
ongedaanmakingsverbintenis een verbintenis tot schadevergoeding jegens
hem heeft. Ook kan hij bijv. ex art. 1527 (oud) BW B aanspreken omdat
die een verplichting heeft om hem te vrijwaren tegen uitwinning of naar
huidig recht vervangende schadevergoeding kunnen vragen. Dit alles
uiteraard voorzover hij niet reeds ex art. 51 lid 4 (oud) Fw/51 lid 3 Fw
verhaal op de boedel heeft gevonden. M.i. eisen echter de redelijkheid en
billijkheid dat C zijn rechten uit overeenkomst slechts mag effectueren
wanneer en voorzover het totaalbedrag van de activa in het vermogen van
B dat van de schulden in zoverre overtreft dat C door het uitoefenen van
deze rechten de overige crediteuren niet opnieuw benadeelt in hun
verhaalsmogelijkheden. Het zal duidelijk zijn dat deze situatie zich na
betindiging van een faillissement vrijwel nooit voordoet. Overigens:
voorzover de benadeling in verhaalsmogelijkheden in faillissement nog niet
opgeheven is, bijv. omdat de wederpartij ex art. 51 lid 2 (oud) Fw/51 lid
1 Fw schadevergoeding moest betalen maar daartoe financieel niet in staat
was,  kunnen de overige crediteuren na de betindiging ten bate van zichzel f
een  beroep  doen  op  art. 3:45 BW.250

Tot  nog   toe  heb ik casuspositie   1   binnen  en na faillissement behandeld.
Vervolgens zal ik de kritiek van Schoordijk op de door Eggens aangedragen
oplossing behandelen.    (Let   wel: dit wordt   hier in paragraaf  7.3.1.2.
behandeld vanwege de analogieen die Schoordijk ziet met de faillissementssi-

250  Volgens  art.   3:52  lid  1   sub  c BW verjaart de rechtsvordering tot vernietiging  van  een
paulianeuze handeling drie jaren nadat de benadeling is ontdekt. Volgens art.  1490 (oud)
BW verjaart genoemde vordering vij f jaren vanaf de dag van ontdekking dat de vereiste
wetenschap bestond.
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tuatie, maar het gaat vanaf hier om een casuspositie buiten faillissement.
Overeenkomstig de in dit verband door Schoordijk gebruikte terminologie
betekent 'boedel'  in het nu volgende deel van 7.3.1.2. 'het vermogen van
B'). Schoordijk251 stelt dat hij de door Eggens in zijn preadvies aangedra-
gen oplossing onbillijk vindt. Allereerst noemt hij als reden voor dit oordeel
dat volgens hem A door de paulianeuze handeling in een betere positie komt.
Schoordijk schrijft o.a.:  'Hij kan zich met uitsluiting van C op het onroerend
goed verhalen, hetwelk voor hem, C, ware de 'paulianeuze' handeling niet
geschied, ook een verhaalsobject geweest zou zijn, en heeft bovendien
verhaal op de f 9.000,- welke wellicht een onderdeel van de rest van B's
vermogen vormen... of welke wellicht gestrekt hebben ter aflossing van
een schuldeiser D die zich, als de handeling niet geschied zou zijn,
concurrende met A op het vervreemde onroerende goed had kunnen
verhalen. '

Verder vraagt Schoordijk zich af'waarom Eggens, die in zijn artikelen
steeds analogietn aan de Faillissementswet ontleent, nu art. 51 lid 4 oud
(lid   3   nieuw) Fw negeert'. Volgens Schoordijk leidt een analogische
toepassing van laatstgenoemde bepaling ertoe dat wanneer men ervan uitgaat
dat de boedel gebaat is, C uit deze boedel f 9.000,- ontvangt en pas daarna
A en alle andere schuldeisers zich op de onroerende zaak en de rest van
het vermogen kunnen verhalen. Zoals ik hierboven 52 reeds heb gezegd,
heb ik juist de indruk dat Eggens gedeeltelijk het systeem van art. 51 lid
4 (oud) Fw/51 lid 3 Fw wilde overnemen, omdat hij tot een systeem komt
waarin hij C de mogelijkheid geeft om zijn rechten uit overeenkomst in
concurrentie met A en de overige schuldeisers uit te oefenen, maar dit
beperkt tot maximaal de waarde van de tegenprestatie.

Dat A zich met uitsluiting van C op het onroerende goed kan verhalen
is volkomen in overeenstemming met de heersende leer, volgens welke
slechts benadeelde schuldeisers kunnen vernietigen, en dan nog slechts ten
bate van zichzelf. De mogelijkheid dat C, wanneer de paulianeuze handeling
niet had plaatsgevonden, de onroerende zaak voor een andere vordering
als verhaalsobject zou kunnen hebben gebruikt, is m.i. in dit kader niet
erg relevant, omdat daarmee de Pauliana buiten beeld verdwijnt. Door de
omstandigheid aan te voeren dat de f 9.000,- gestrekt heeft ter aflossing
van de genoemde schuldeiser D brengt Schoordijk een variant aan op de

251 H.C.F. Schoordijk, Vermogensrecht in het algemeen, p. 166 e.v. en 'Een en ander over
analogische wetstoepassing' in Verspreid Werk van H.C.F. Schoordijk, p. 4 en 5 (66k WPNR
4701 (1961), p. 566-572).

252 Zie p. 265.
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door Eggens geschetste casus. Hierboven 53   heb ik reeds gesteld   dat
Eggens hier impliciet ervan uit gaat dat het vermogen van de debiteur B
in het geheel niet gebaat is door de ontvangen tegenprestatie van f 9.000,-.
Op  p.   258  heb ik reeds behandeld  hoe de casuspositie afgewikkeld  zou
worden wanneer de door Schoordijk genoemde wijziging daarin aangebracht
zou worden. Ik neem aan dat Schoordijk ervan uitgaat dat de aflossing van
de schuld aan crediteur D een noodzakelijke uitgave betreft. Dan betekent
dit dat de boedel met f 9.000,- gebaat is, aangezien D, zoals Schoordijk
zegt, zich anders op de onroerende zaak zou hebben verhaald. Wij gaan
hier dan verder ervan uit dat er geld is uitgespaard om bijv.  de door Eggens
genoemde 'andere zaak' te kopen en dat de boedel door deze aankoop
verrijkt is. Het gevolg is dan dat A nog slechts voor f 5.000,- in zijn
verhaalsmogelijkheden benadeeld is, zodat hij dan de resterende f 9.000,-
aan C moet uitkeren. Het is echter niet zo dat, zoals Schoordijk voorstelt,
pas daarna A zich op de onroerende zaak zou kunnen verhalen. A constateert
dat hij voor dit bedrag benadeeld is in zijn verhaalsmogelijkheden,
executeert de onroerende  zaak en keert het restant  van  f  9.000,-  aan  C
uit. Wanneer de andere schuldeisers zich bij A voegen in zijn beroep op
de Pauliana, constateren zij dat zij tezamen voor f 5.000,- benadeeld zijn
in hun verhaalsmogelijkheden en keren gezamenlijk ook dan het restant
van f 9.000,- aan C uit. Wanneer zij zich niet bij A gevoegd hebben in
diens beroep op art.  3:45 BW, dan kunnen zij zich, zolang C na ontvangst
van de f 9.000,- geen rechten uit overeenkomst meer doet gelden, zich
niet beroepen op de Pauliana. Hun benadeling in verhaalsmogelijkheden
is immers reeds opgeheven.

Schoordijks wens om de situatie buiten faillissement zoveel mogelijk
te behandelen als die in faillissement wordt dus gedeeltelijk vervuld doordat
een juiste hantering van het begrip 'benadeling in verhaalsmogelijkheden'
tot een in hoge mate analoge benadering dwingt. Er is immers benadeling
in verhaalsmogelijkheden wanneer op het moment dat de schuldeiser of
de  curator  q.q. de verhaalsrechten  van de gezamenlijke crediteuren tracht
te realiseren de verhaalsmogelijkheden voor de individuele crediteur of de
curator geringer zijn dan ze zouden zijn geweest wanneer de handeling
achterwege was gebleven. Wanneer als tegenprestatie voor het paulianeus
vervreemde vermogensbestanddeel een bate in de boedel is gekomen die
op laatstgenoemd moment nog aanwezig is, dan vermindert dat uiteraard
de benadeling in verhaalsmogelijkheden. 254

253 Zie p. 258.
254 Normaliter zal de tegenprestatie bestaan uit giraal geld. Ook buiten faillissement geldt dat
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Na zijn overwegingen in het hierboven genoemde citaat stelt Schoordijk
dat, wanneer de boedel niet gebaat is - en zoals gezegd, gaat Eggens
impliciet daarvan uit - C voor het ontvangene een concurrente vordering
moet hebben op de onroerende zaak en het overige vermogen van B. Wat
betreft de onroerende zaak: zoals gezegd heeft C geen recht op een gedeelte
van de opbrengst. A heeft immers de volledige opbrengst nodig om de
benadeling op te heffen en C mag geen beroep op de nietigheid doen. Wat
betreft C's verhaal op het overige vermogen van B: hierboven heb ik reeds

aangegeven dat wanneer C eenmaal de onroerende zaak aan A ter
beschikking heeft gesteld, de benadeling in verhaalsmogelijkheden is
opgeheven en dat m.i. de redelijkheid en billijkheid eisen dat C zijn rechten
uit overeenkomst niet op een zodanige manier kan uitoefenen dat A of
andere schuldeisers van B opnieuw benadeeld worden in hun verhaalsmoge-
lijkheden. Slechts binnen deze strikte grenzen mag C zich derhalve verhalen

op het vermogen van B.  Voor het overige sluit Schoordijk zich aan bij de
mening van Eggens dat C zijn vordering tot schadevergoeding vanf 5.000,-
slechts  na  A  en alle andere schuldeisers kan uitoefenen. 255 Zoals reeds
gezegd256 houdt dit impliciet hetzelfde in als het hierboven door mij in
verband met de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid
ontvouwde criterium, zodat ik hierop verder niet zal ingaan.

7.3.2 Casuspositie 2. De paulianeuze overeenkomst tot vestiging van

een zekerheidsrecht. Rechtsgevolgen van het instellen van de BW-
Pauliana resp. de faillissementspauliana

7.3.2.1      Casuspositie  2  in faillissement

Nu zal de casuspositie in faillissement behandeld worden waarin B met
C een paulianeuze obligatoire overeenkomst tot vestiging van een absoluut
zekerheidsrecht sluit ende curatordeze overeenkomst vernietigt. Allereerst

wanneer C geen giraal geld maar een roerende zaak (in het kader van ruiI) of chartaal geld
in een apart bewaarde envelop heeft verschaft,    C   zich   niet   op de nietigheid   van   de
rechtshandeling kan beroepen en dezaakniet kan revindiceren. De vernietiging strekt immers
slechts ten behoeve van de schuldeiser die zich op de Pauliana heeft beroepen en gaat niet
verder dan nodig is ter opheffing van de door hem ondervonden benadeling. Zie Asser-
Hartkamp I, nr. 450, p. 422. Vergelijk Suijling, J.Ph., Inleiding tot het Nederlands Burgerlijk
Recht, Ile stuk, le gedeelte, 2e druk, 1934, p. 56 en 65/66. Zie verder hierboven noot 135
voor verdere opmerkingen over de situatie in faillissement.

255 Schoordijk beschrijft in dit kader nog een andere mogelijkheid, die ik hier buiten beschouwing
zal laten.

256 Zie p. 265 en noot 241.
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ga ik uit van de situatie dat C nog slechts kenbaar heeft gemaakt aan de
curator dat hij een absoluut zekerheidsrecht op een aantal goederen van
B verkregen heeft  maar  nog niet heeft geaxecuteerd. Wanneer de curator
(A) ten behoeve van de boedel deze rechtshandeling met succes vernietigd
heeft, geldt C in het faillissement als concurrente schuldeiser en zal op basis
daarvan bij een batig saldo een uitkering krijgen.

Hoff57 stelt dat onvoorstelbaar is hoe pand- en hypotheekrechten
'teruggegeven' kunnen worden in de zin van art. 51 lid 1 Fw. Op zich is
deze stelling juist. Het is echter binnen de systematiek van zowel de oude
als de nieuwe Faillissementswet niet nodig dat deze rechten 'teruggegeven'
worden in de zin van dit artikel. Theoretisch gezien, kan men het integraal
wegnemen van de rechtsgevolgen van de zekerheidstelling als volgt construe-
ren.

Het is de tite1258, d.w.z. de obligatoire overeenkomst waarbij de gever
van het zekerheidsrecht zich tegenover de ontvanger verbindt om het pand-
of hypotheekrecht te zullen vestigen is die vernietigd wordt met de Pauliana.
Wanneer deze overeenkomst vernietigd    is, dan worden daardoor   de
rechtsgevolgen ontzegd aan de titel die verplichtte tot vestiging van het
zekerheidsrecht. Zodoendezijnde vestigingshandelingen niet meer op basis
van een geldige rechtsgrond verricht. Deze vestigingshandelingen worden
in  het BW beschreven  in  art.   3:236  lid   1   (vuistpandrecht),   3:237   lid   1
(bezitloos pandrecht), 3:236 lid 2 jo 3:94 (openbaar pandrecht), 3:239 (stil
pandrecht)  en 3:260 (hypotheekrecht).  Na de vernietiging van genoemde
overeenkomst ex art. 3:45 BW of 42 Fw moeten de vestigingshandelingen
ongedaan worden gemaakt. Hot'f 59 beschrijft op welke wijze deze
vestigingshandelingen ongedaan gemaakt moeten worden en noemt dit
'teruggave', hetgeen onjuist   is.   Men   moet het beschouwen   als   een
ongedaanmaking. Deze vindt op de volgende manieren plaats. Bij een
hypotheekrecht dient de wederpartij aan de curator een verklaring van
waardeloosheid2(w te geven. Deze verklaring kan ex art. 3:28 en 3:29
BW in de openbare registers worden ingeschreven. Bij een vuistpandrecht
dient C, die als pandhouder de macht over de zaak uitoefent, de zaak terug
te geven aan de curator. Bij een bezitloos pandrecht hoeven, nu de curator
de zekerheidstelling vernietigd heeft, verder geen handelingen te worden

257  Hoff, t.a.p., p. 52. Hetzelfde is ook gesteld door C. Asser in W.6544 (1894, p. 3) en door
S.A. M. Lhotst en M. L.W. Verhagen-Maat in Kwartaalbericht Nieuw BW 1985. p. 122.

258 Zie noot 10 van dit hoofdstuk.
259 Hoff, t.a.p., p. 52.
260 Zie HR 22 september 1995 (NJ 1996, 706), waarin de Ontvanger als eisende partij dit

vorderde en verkreeg.
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verricht, aangezien de zaak zich nog in de macht van de pandgever bevindt.
Bij een openbaar pandrecht dient de wederpartij C aan de debiteur van de
verpande vordering een mededeling te doen dat de verpanding is komen
te vervallen. Bij een stil pandrecht op een vordering hoeven, nu de curator
deze zekerheidstelling vernietigd heeft, verder geen handelingen verricht
te worden, nu er geen mededeling aan de debiteur van de verpande
vordering is gedaan. Tot nu toe is de situatie besproken waarin de weder-
partij C een absoluut zekerheidsrecht verkregen had maar nog niet op basis
hiervan geexecuteerd  had.

Wanneer de executie w61 heeft plaatsgevonden, kan de zekerheidsge-
rechtigde C bijv. pogen om de goederen van de derde aan wie ze verkocht
zijn terug te kopen teneinde ze weer aan de curator te kunnen leveren.
Uiteraard zal de curator zelf ook stappen ondernemen en zich tegenover
de derde, die de macht over de goederen na de executie verkregen heeft,
erop beroepen dat de goederen aan hem verkocht en geleverd zijn door
een beschikkingsonbevoegde persoon. Wanneer de derde te kwader trouw
is, valt hij niet onder de bescherming van art. 51 lid 3 (oud) Fw of art.
51 lid 2 Fw en zal de goederen moeten afgeven. Wanneer de derde te
goeder trouw is en hij beschermd wordt door laatstgenoemde bepalingen,
dan kan de curator de goederen niet terugvorderen. De oorspronkelijke
zekerheidsgerechtigde C is tot schadevergoeding verplicht nu hij de goederen
niet kan teruggeven. Naar oud recht werd dit gebaseerd op art. 51 lid 2
(oud) Fw en naar huidig recht op de artt. 6:74 e.v. BW, volgens welke
regeling hij schadevergoeding moet betalen wanneer hij niet in staat is om
zijn ongedaanmakingsverbintenis na te komen.

In alle gevallen die in verband met deze casuspositie (dus in gevallen
van zekerheidstelling) behandeld zijn is art. 51 lid 4 (oud) Fw/51 lid 3 Fw
niet van toepassing. De reden hiervoor  is dat volgens deze bepaling  de
curator bij baattrekking van de boedel slechts verplicht is om geld of
goederen terug te geven die ontvangen zijn uit hoofde van de vernietigde
rechtshandeling.261 De vernietigde rechtshandeling m6et hier wel de
obligatoire overeenkomst tot vestiging van het zekerheidsrecht zijn,
aangezien de Pauliana slechts ter zake van ddze overeenkomst ingesteld
kan worden. Omdat de schuldeiser niet in zijn verhaalsmogelijkheden
benadeeld kan worden door een kredietovereenkomst, is het onmogelijk
om deze ingevolge art. 42 Fw of 3:45 BW te vernietigen. In verband met

261  In art. 51 lid 4 (oud) Fw wordt, in tegenstelling tot art. 51 lid 3 Fw, gesproken over 'het
door den schuldenaar ontvangene' in plaats van 'het door de schuldenaar uit hoofde van
de vernietigde rechtshandeling ontvangene',  maar  men mag aannemen  dat  het  wel  in  de
laatstgenoemde zin bedoeld is.
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art. 51 lid 4 (oud) Fw/51 lid 3 Fw is relevant dat er slechts geld in de
boedel vloeit in het kader van het sluiten en uitvoeren van de kredietover-
eenkomst  en   niet   van de overeenkomst van zekerheidstelling. Zoals   in

paragraaf 8.3.2. besproken zal worden, heeft de kredietverlener   na
opzegging van de kredietovereenkomst bepaalde concurrente vorderingen,
die echter geen vorderingen in de zin van art. 51 lid 4 (oud) Fw/51 lid 3
Fw zijn, aangezien de kredietovereenkomst niet met de Pauliana vernietigd
is.  Verder zal in paragraaf 8.3.2. ingegaan worden op de afwikkeling van
de relatie tussen de zekerheidsgerechtigde C en de schuldenaar B die beiden
de paulianeuze rechtshandeling verricht hebben.

7.3.2.2     Casuspositie  2  buiten faillissement

Casuspositie 2 buiten faillissement is iets gecompliceerder dan de variant
binnen faillissement omdat hier het rechtsgevolg van de nietigheid na een
geslaagd beroep op de Pauliana tegenover individuele crediteuren geldt.
Ter verduidelijking van de complexere casuspositie zal ik een cijfervoorbeeld
geven.  A,C,  D en E hebben ieder een vorderingsrecht van f 80.000,- op
B.  C heeft op paulianeuze wijze een bezitloos pandrecht verkregen op een
auto van B, die f 60.000,- waard is. A stelt - met succes - in eerste
instantie als enige de Pauliana in. A, C, D en E leggen allen ingevolge
art. 457 Rv beslag op de auto. Op deze wijze zullen D en E altijd262 te
weten komen dat A een beroep op art.  3:45 BW heeft gedaan en zodoende
zo spoedig mogelijk eveneens op dit artikel een beroep doen ter vernietiging
van de obligatoire overeenkomst tot vestiging van het pandrecht. Het is
immers onvermijdelijk dat zij in het kader van de beslagprocedure vernemen
welke rechten de overige beslagleggers met betrekking tot het beslagen

goed pretenderen te hebben. Zodoende is A verplicht om hen mede te delen

dat hij een beroep op art. 3:45 BW doet. Omdat C jegens hem niet meer
de positie van pandhouder heeft, maar tegenover D en E in eerste instantie
w61, verbetert A's positie bij de verdeling van de executieopbrengst immers.

262  Wat dit betreft is een beroep op de Pauliana terzake van de verlening van een zekerheidsrecht
in de praktijk verschillend van een Pauliana gericht tegen een koopovereenkomst of een

schenking. De auto is in de hier onder 7.3.2.2. geschetste casus voor D en E waarneembaar
in het vermogen van B aanwezig: zij leggen er immers beslag op. Wanneer B de auto aan
C geschonken of verkocht zou hebben en A zou ten aanzien van de koop of schenking een

Pauliana ingesteld hebben, dan zouden  D  en  E  dit  in vele gevallen  niet te weten komen.
A heeft immers geen enkel belang om hen hiervan op de hoogte te stellen - integendeel -
en debiteur B zal hier gewoonlijk ook weinig tot geen baat bij hebben. Wanneer echter in

een casuspositie als hier geschetst, A een beroep op de Pauliana doet, is het onvermijdelijk
dat D en E dit te weten komen.

274



Vergelijking van rechtsgevolgen van Pauliana en onrechtmatige daadvordering

Deze casuspositie zal verder als volgt worden afgewikkeld. Nu uiteindelijk
zowel A, D als E een beroep op de Pauliana doen, geldt C tegenover hen
niet meer als pandhouder, maar als concurrent schuldeiser. Zodoende
verkrijgen A, C, D en E ieder f 15.000,- uit de opbrengst van de auto
(wanneer we abstraheren van executiekosten).

In par. 8.3.2. zal beschreven worden hoe de relatie afgewikkeld wordt
tussen de zekerheidsgerechtigde C en de schuldenaar B die beiden de
paulianeuze rechtshandeling verricht hebben.

7.3.3 Casuspositie  3.   De  paulianeuze  schenking.   Rechtsgevolgen  van

het instellen van de BW-Pauliana resp. defaillissemetitspatilia,ia

7.3.3.1    Casuspositie 3  in faillissement

B schenkt op paulianeuze wijze een bedrag vanf 100.000,- aan C. B gaat
later failliet en de curator stelt ter zake van de schenking een faillisse-
mentspauliana in. Wanneer het gaat om een som in giraal geld- hetgeen
meestal het geval zal zijn - ligt voor C in art. 51 lid 1 Fw een verbintenis
besloten om het onverschuldigd betaalde263 ex art.  6:203 BW (of art.  1395
(oud) BW) terug te betalen. Wanneer het een apart bewaarde som in chartaal
geld of een roerende zaak betreft, ontleent de curator aan art. 51  lid 1  Fw
naast het recht om het onverschuldigd betaalde terug te vorderen tevens
de bevoegdheid om deze geldsom of zaak te revindiceren. Art. 51 lid 4
(oud) Fw/51 lid 3 Fw is hier uiteraard niet van toepassing, aangezien het
een schenking betreft. In paragraaf 8.2.2. zal de vraag aan de orde komen
hoe de relatie tussen C en de schenker B moet worden afgewikkeld.

7.3.3.2      Casuspositie  3  buiten faillissement

Wanneer B niet failliet gaat, dan kan zijn benadeelde schuldeiser A ten
bate van zichzelfeen beroep op art.  3:45 BW (ofart.  1377 (oud) BW) doen.
Zoals in par. 4.1. aan de orde kwam, kan m.i. de regeling van art. 51 leden
1 en 2 (oud) Fw (en art. 51 lid 1 Fw) gedeeltelijk analogisch buiten
faillissement toegepast worden. Dit houdt in dat wanneer het gaat om een
geldsom in giraal geld, de ontvanger van de schenking, bezien vanuit de
optiek van de vernietigende schuldeiser, een verbintenis uit onverschuldigde

263 Zie echter de regel van art. 46 (oud) Fw en 42 lid 3 Fw: de vernietiging heeft ten aanzien
van de bevoordeelde te goeder trouw geen werking voorzover hij aantoont dat hij ten tijde
van de faillietverklaring door de schenking niet was gebaat. Slechts het bedrag waarvoor
hij gebaat is kan dan uiteraard gevorderd worden.
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betaling jegens de debiteur heeft om het onverschuldigd betaalde264 terug
te betalen. Wanneer het een apart bewaarde som in chartaal geld of een
roerende zaak betreft, dan heeft de ontvanger niet alleen deze verbintenis.
Het recht om ingevolge art.  1377 (oud) BW afgifte van deze vermogensbe-
standdelen te vorderen impliceert, bezien vanuit de optiek van de vernieti-
gende schuldeiser, dan tevens een revindicatie. In paragraaf 8.2.1.  zal  de
vraag aan de orde komen hoe de relatie tussen C en de schenker B moet
worden afgewikkeld.

7.3.4 Casuspositie 4. Het paulianeus verkregen goed is door de directe

verkrijger aan een derde-verkrijger overgedragen. Rechtsgevolgen
van het instellen van de BW-Pauli(ma resp. de faillissementspaulia-
na

7.3.4.1      Casuspositie  4  in  faillissement

Nu worden casusposities besproken waarin het paulianeus verkregen goed
niet binnen de macht van de directe verkrijger is gebleven maar aan een
derde-verkrijger is overgedragen. Stel: B verkoopt en levert op paulianeuze
wijze een Mercedes die f 100.000,- waard is aan C voor de prijs van
f 50.000,-. Kort daarna verkoopt en levert C voor f 100.000,- de auto
aan D, die te goeder trouw is.265 B gaat kort daarna failliet en de curator
stelt de faillissementspauliana in ter zake van de koopovereenkomst tussen
B  en  C. Na vernietiging  van de koopovereenkomst gesloten tussen  B  en

C wordt C, bezien vanuit de optiek vande curator q.q., geachtbeschikking-
sonbevoegd te zijn geweest voorzover het de Mercedes betreft, omdat ten
aanzien van de curator q.q. de titel van overdracht van de auto is vervallen.
D wordt vanwege zijn goede trouw ondanks het feit dat hij verkregen heeft
van een beschikkingsonbevoegde beschermd ingevolge art. 51 lid 2 Fw/51

264 Zie echter de regel  van  art.  3:45  lid  3 BW: slechts het bedrag waarvoor de bevoordeelde
te goeder trouw gebaat is kan van hem gevorderd worden. In de MvA bij dit artikel (Parl.
Gesch. Boek 3, p. 218) wordt onder verwijzing naar Ankum(monografie, p. 179) opgemerkt
dat art. 46 (oud) Fw volgens de heersende leer reeds naar oud recht analogisch buiten faillis-
sement moest worden toegepast.

265 D is te goeder trouw als hij niet op de hoogte was of behoefde te zijn van de benadeling

van de crediteuren van B. (Uit HR 27 april 1984 (NJ 1984, 680) volgt overigens dat ook
de derde te goeder trouw die de bewuste goederen nA de faillietverklaring heeft verkregen

wordt beschermd). In hoofdstuk 2 (p. 111) is reeds de vraag aan de orde geweest hoe de
curator kan voorkomen dat derden rechten met betrekking tot registergoederen verwerven.

Hierop zal ik hier verder niet ingaan.
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lid  3  (oud)  Fw.   C is echter nog steeds gehouden  tot het teruggeven  van
de Mercedes aan de boedel. Omdat hij te kwader trouw is, is hij schadever-
goeding schuldig. Naar oud recht werd dit gebaseerd op art. 51 lid 2 (oud)
Fw en naar huidig recht wordt dit gebaseerd op de artt. 6:74 e.v. jo art.
6:  205 BW, volgens welke regeling hij schadevergoeding moet betalen
wanneer hij niet in staat is om zijn ongedaanmakingsverbintenis na te
komen.

Een derde-verkrijger als D is echter natuurlijk niet altijd te goeder trouw.
In verband met de eventuele toepasselijkheid van art. 51 lid 4 (oud) Fw/51
lid 3 Fw op casusposities die onder deze rubriek vallen is het arrest van
de Hoge Raad van 28 mei 1982 (NJ 1983, 310) van groot belang. De
toedracht was als volgt. De Ossenberg NV (hierna: De Ossenberg) verkocht
en leverde een aantal onroerende zaken aan de NV Gaalimport, die enkele
van deze onroerende zaken doorverkocht aan Van Galen, die te kwader
trouw  was   bij de aankoop. De curatrice   in het faillissement  van  De
Ossenberg beriep zich tegenover Van Galen op art. 42 Fw en riep zodoende
de nietigheid in van de obligatoire overeenkomst die tot de overdracht van
de bewuste onroerende zaken verplichtte. Hierbij vorderde zij o.a.
retrotransport van de percelen, voorzover deze nog op naam van Van Galen
stonden. Van Galen voerde tegen deze vordering o.a.  aan dat het retrotrans-
port gepaard moest gaan met verrekening te zijnen gunste van de hypothecai-
re schulden die ten tijde van de verkoop door De Ossenberg op de panden
rustten en welke schulden Gaalimport had afgelost. Het Hof oordeelde dat
de Rechtbank terecht had beslist dat art. 51 lid 4 (oud) Fw niet met zich
meebracht dat hetgeen door de schuldenaar uit de paulianeuze handeling
was ontvangen bij baattrekking van de boedel door de curator werd
teruggegeven aan een ander dan degene van wie de schuldenaar het had
ontvangen. In cassatiemiddel IV werd gesteld dat het Hof ten onrechte tot
dit oordeel was gekomen omdat art. 51 lid 4 (oud) Fw met zich meebracht
dat hetgeen door de schuldenaar ter gelegenheid van een paulianeuze
rechtshandeling was ontvangen bij baattrekking van de boedel door de
curator werd teruggegeven aan degene tegen wie de nietigheid werd
ingeroepen. A-GBiegman-Hartogh concludeerdetotgegrondbevinding van
genoemd cassatiemiddel en derhalve tot vernietiging van het arrest van het
Hof. Zij stelde dat wanneer de paulianeus verkochte zaak door de curator
in de boedel was teruggebracht, de boedel verrijkt zou kunnen zijn als zowel
de verkochte zaak als de hiervoor betaalde koopprijs aanwezig zouden
blijven. (Hiermee ging zij blijkbaar ervan uit dat als de paulianeus verkochte
zaak was teruggebracht, daarmee tevens de benadeling in verhaalsmogelijk-
heden was opgeheven). Zij stelde - m.i. terecht-dat art. 51 lid 4 (oud)
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Fw als een van de wettelijke regels ter voorkoming van ongegronde
verrijking moest worden beschouwd. Zij trok hieruit - m.i. ten onrech-
te266 - de conclusie dat in deze opvatting de curator de 'verrijking' van
de boedel moest afgeven aan degene die 'verarmd' was door het verlies
van de opgetiste zaak, ongeacht of dit de oorspronkelijke koper was dan
wel een opvolgende rechtsverkrijger. De Hoge Raad volgde de A-G hierin
niet en oordeelde dat het cassatiemiddel tevergeefs was voorgesteld, zodat
het beroep moest worden verworpen. Hij overwoog: 'Het voorschrift leent
zich niet tot toepassing op de rechtsverhouding tussen de curator en de
derde-verkrijger van wie de curator afgifte van het door de schuldenaar
vervreemde goed vordert op grond van het feit dat de schuldenaar
tengevolge van de ingeroepen nietigheid rechthebbende op dat goed is

gebleven, zodat de derde-verkrijger niet van een beschikkingsbevoegde
heeft verkregen. Wat deze derde-verkrijger van zijn rechtsvoorganger kan
vorderen ter zake van de afgifte van het goed aan de curator, hangt af van
de rechtsverhouding tussen die beide  pp. en daarvoor  is van belang,  wat

de derde-verkrijger aan zijn wederpartij voor het door hem ontvangene heeft

betaald, niet wat zijn rechtsvoorganger aan de schuldenaar heeft betaald.

Daarbij dient ook nog gedacht te worden aan de mogelijkheid dat de derde-

verkrijger slechts een deel van - of een beperkt recht op - het door de
schuldenaar vervreemde goed heeft verkregen. Een en ander laat overigens
onverlet de rechten die de wederpartij van de schuldenaar kan ontlenen
aan  art. 51 vierde lid.'267  M. i.  komt  de  Hoge Raad volkomen terecht  tot

266  Op p. 281 behandel ik de reden waarom ik het niet met deze stelling van Biegman-Hartogh
eens ben.

267 De uitspraak in kort geding van de Pres.Rb Amsterdam van 26 mei 1988 (KG 1988, 238)
is geent op dit arrest van de Hoge Raad. De casuspositie luidde als volgt. Van der Manden
verkocht zijn woonhuis aan J. Verdriet. De koopsom van f 109.000,- werd in zijn geheel

gebruikt ter aflossing van de door de WUH aan Van der Manden verstrekte hypothecaire

geldlening. T.b. v. Eljo B.V., die de aankoop financierde, werd een hypotheekrecht op het
woonhuis gevestigd. Als gevolg van het slagen van de faillissementspauliana terzake van
de genoemde koopovereenkomst werd Verdriet veroordeeld tot medewerking aan de

doorhaling van de inschrijving waarbij het goed op haar naam was gesteld. Eljo weigerde
haar medewerking aan deze doorhaling en stelde, toen zij daartoe door de curator in rechte
aangesproken werd, dat aan een eventuele veroordeling tot een dergelijke medewerking de
bepaling diende te worden verbonden dat zij daartoe eerst verplicht was nadat de curatrice
haar als vergoeding bovengenoemd bedrag van f 109.000,- had betaald. De President van
de Rechtbank stelde, onder verwijzing naar HR 28 mei 1982 (NJ 1983, 310), dat deze ver-
plichting niet aangenomen kon worden nu art. 51 lid 4 (oud) Fw zich niet leende voor
toepassing op de rechtsverhouding tussen de curator en Eljo als derde-hypotheeknemer, van

wie decurator doorhaling van de inschrijving vorderde op grond van het feit dat de gefailleer-
de rechthebbende op het verhypothekeerde goed was gebleven, zodat Eljo haar beperkt recht
niet van een beschikkingsbevoegde had verkregen.
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dit oordeel. Inderdaad is bij de redactie van art. 51 lid 4 (oud) Fw enkel
gedacht aan het inroepen van de nietigheid tegen de wederpartij van de
paulianeus handelende schuldenaar. Het betreft hier een zeer specifiekerechtsbetrekking die enkel bestaat tussen de curator q.q. (die de belangen
van de gezamenlijke schuldeisers behartigt) en de wederpartij van depaulianeus handelende debiteur.268 Wanneer de curator ex art. 42 Fw
tegenover de derde-verkrijger de nietigheid inroept van de rechtshandeling
tussen de paulianeus handelende debiteur en de directe verkrijger, dan heeft
dat tot gevolg dat laatstgenoemde persoon, gezien vanuit de optiek van de
curator q.q., geacht wordt beschikkingsonbevoegd269  te zijn voorzover
het het vermogensbestanddeel betreft dat door hem op paulianeuze wijze
is verkregen. Aangezien de derde-verkrijger niet heeft verkregen van een
beschikkingsbevoegd persoon, kan de curator van hem afgifte van het
bewuste vermogensbestanddeel vorderen wanneer hij te kwader trouw is.
Vervolgens zal de derde-verkrijger zijn relatie met de directe verkrijgerwillen afwikkelen. Gewoonlijk zal hij de overeenkomst met deze persoonwillen ontbinden. Zoals de Hoge Raad stelt, hangt wat deze derde-verkrijger
van de directe verkrijger kan vorderen ter zake van de afgifte van het goed
aan de curator af van de rechtsverhouding tussen deze beide partijen en
daarom is van belang wat de derde-verkrijger aan zijn wederpartij voor
het ontvangene heeft betaald, niet wat zijn rechtsvoorganger aan de
schuldenaar heeft betaald. Zoals de Hoge Raad stelt, laat een en ander
onverlet de rechten die de directe verkrijger als wederpartij van de schulde-
naar kan ontlenen aan art. 51 lid 4 (oud) Fw/51 lid 3 Fw. Wat houdt deze
overweging nu eigenlijk in?

Wanneer de curator van de derde-verkrijger te kwader trouw met succes
afgifte van het paulianeus vervreemde vermogensbestanddeel heeft gevorderd
en hiermee de gehele benadeling is opgeheven, is de boedel gebaat in dezin van art. 51 lid 4 (oud)/51 lid 3 Fw wanneer de tegenprestatie of het
equivalent daarvan zich nog in de boedel bevindt of wanneer de boedel
op een andere wijze is verrijkt. Ook wanneer de derde-verkrijger dan vervol-
gens totaal geen verhaal vindt bij de directe-verkrijger, is hij niet gerechtigdom te stellen dat hij een persoon is jegens wie de vernietiging werkt zoals
bedoeld in art. 51 lid 3 Fw (ofjegens wie de nietigheid wordt ingeroepen
als vermeld in art. 51 lid 4 (oud) Fw). Slechts de directe verkrijger mag

268 Opvallend is dat de wetgever in art. 51 lid 3 Fw nog steeds spreekt over 'zij jegens wie
de vernietiging werkt' in plaats van 'de wederpartij bij de paulianeuze rechtshandeling jegenswie de vernietiging werkt' of woorden van soortgelijke strekking, terwijl de Hoge Raad
reeds in zijn arrest van 28 mei 1982 bepaald heeft dat dit eronder moet worden verstaan.

269 Zie ook Hasselton, t.a.p., p. 56.
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bij baattrekking van de boedel het ontvangene uit de boedel terugvorderen.
(Wanneer hij dit met succes gedaan heeft, en deze waarde zich weer in
zijn vermogen bevindt,   kan de derde-verkrijger zich hierop verhalen).
Wanneer het de curator niet - of slechts gedeeltelijk - gelukt is om het
paulianeus vervreemde goed ten bate van de boedel terug te vorderen en

hij er zodoende niet in geslaagd is om de benadeling in verhaalsmoge-
lijkheden op te heffen, dan is de boedel niet gebaat en heeft de directe

verkrijger slechts een concurrente vordering jegens de curator q.q. Deze
vordering bestaat onafhankelijk van degene die de derde-verkrijger op hem
kan  verhalen.

Belangrijk is ook het volgende punt. De Hoge Raad stelt, na overwegin-
gen gewijd te hebben aan de rechtsverhouding tussen de curator en de derde-
verkrijger en die tussen de derde-verkrijger en zijn rechtsvoorganger m.i.
ook welbewust dat 'een en ander' onverlet laat de rechten die de wederpartij
van de schuldenaar kan ontlenen aan art. 51 lid 4 (oud) Fw. De Hoge Raad
stelt  hier  m. i. bewust  'een en ander'  en  niet 'het voorafgaande'.270  Dit

is belangrijk omdat hetgeen zich afspeelt in de rechtsverhouding tussen de

curator q.q. en de derde-verkrijger wel degelijk gevolgen kan hebben voor
de rechten die de wederpartij van de schuldenaar kan ontlenen aan art. 51

lid 4 (oud) Fw. Zoals we zagen, heeft teruggave van het paulianeus

verkregen vermogensbestanddeel door de derde-verkrijger aan de curator,
wanneer men tevens kan zeggen dat de boedel nog door het ontvangene
is gebaat, tot gevolg dat de wederpartij teruggave hiervan kan verlangen.
'Een en ander' slaat zodoende dan ook bijv. terug op de vraag wat de derde-

verkrijger van zijn rechtsvoorganger kan vorderen. Dit laat inderdaad
onverlet de rechten die de wederpartij van de schuldenaar kan ontlenen

aan art. 51 lid 4 (oud) Fw. Het voorafgaande kan geillustreerd worden aan
de  hand  van  een cij fervoorbeeld. Schuldenaar A verkoopt en levert  op
paulianeuze wijze een antieke kast die f 10.000,- waard is voor f 3.000,-
aan B. Deze verkoopt hem voorf 10.000,- door aan C, die te kwader trouw
is. A gaat failliet. A's curator X stelt met succes de faillissementspauliana
in en verkrijgt afgifte door C van de kast, die nog steedsf 10.000,- waard
is.  De door B betaalde f 3.000,- bevinden zich nog in de boedel. C's recht
om na ontbinding vande door hem met B gesloten overeenkomstf 10.000,-
van B te vorderen heeft inderdaad geen invloed op B's recht om ex art.
51  lid 4 (oud) Fw/51  lid 3 Fw f 3.000,- van curator X te vorderen.  In dit
verband   is   het   m. i. ook interessant   om   een   van de reeds genoemde

270  Volgens Van  Dale (1989) betekent  'een en ander': 'enige zaken' of 'verschillende zaken

die men niet nader aanduidt'.
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opmerkingen van A-G Biegman-Hartogh te behandelen. Zoals reeds gezegd,
stelt  zij  -  m. i. terecht  -  dat  art.   51   lid  4   (oud)   Fw  als   een  van  de
wettelijke regels ter voorkoming van ongegronde verrijking moet worden
beschouwd. Zij trekt hier uit - m.i. ten onrechte - de conclusie dat de
curator 'de verrijking' van de boedel moet afgeven aan degene die 'verarmd'
is door het verlies van de opgeibiste zaak, ongeacht of dit de oorspronkelijke
koper is dan wel een opvolgende rechtsverkrijger. Terecht stelt de Hoge
Raad dat bij de redactie van art. 51 lid 4 (oud) Fw enkel is gedacht aan
de figuur dat de nietigheid wordt ingeroepen tegen degene met wie de
schuldenaar heeft gehandeld. Omdat een beroep op de faillissementspauliana
een subjectief-relatieve, alleen ten behoeve van de boedel bestaande,
nietigheid tot gevolg heeft mag alleen de curator in zijn hoedanigheid van
beheerder van de boedel en belangenbehartiger van de schuldeisers rechten
ontlenen aan de nietigheid. Ten aanzien van andere personen dan de curator
q. q.  heeft de rechtshandeling zoveel mogelijk de normale gevolgen, zelfs
voor de directe verkrijger. Dit geldt ook voor de derde-verkrijger, zelfs
in nog sterkere mate dan voor de directe verkrijger, aangezien de derde-
verkrijger niet rechtstreeks bij de paulianeuze rechtshandeling betrokken
is. Zolang de wetgever voor de derde-verkrijger geen specifieke wettelijke
bepaling271 in het leven roept, kan hij zich slechts tegenover de directe
verkrijger beroepen  op de tussen hen bestaande rechtsverhouding.

7.3.4.2      Casuspositie  4  buiten faillissement

Stel: B verkoopt en levert op paulianeuze wijze een Mercedes dief 100.000,-
waard  is aan C  voor de prijs van f 50.000,-. A heeft een vordering van

f 125.000,_ op B. Voordat A de actio Pauliana instelt verkoopt en levert
C de auto aan D, die te goeder trouw is, voor de prijs van f 100.000,-.
Na de vernietiging van de koopovereenkomst gesloten tussen B en C wordt
C, bezien vanuit A's optiek, geacht beschikkingsonbevoegd  te  zijn  voor
zover het de Mercedes betreft. C is beschikkingsonbevoegd omdat ten
aanzien van A de titel van overdracht van de Mercedes als gevolg van de
vernietiging is vervallen. D wordt ondanks het feit dat hij verkregen heeft

271 Wachter wijst aan het einde van zijn annotatie onder dit arrest erop dat de rechtsgevolgen
die de toepassing van de Pauliana met zich meebrengt niet voor alle gevallen nauwkeurig
omschreven kunnen worden. Daarom is het volgens hem niet geheel uitgesloten dat de Hoge
Raad onder bepaalde omstandigheden bereid zal zijn om aan art. 51 lid 4 (oud) Fw/ 51 lid
3 Fw een meer extensieve betekenis toe te kennen dan in dit arrest is geschied. De kans
hierop is echter niet erg groot (hetgeen Wachter door zijn voorzichtige formulering reeds
aangeeft).
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van een beschikkingsonbevoegde beschermd o.g.v. art. 3:45 lid 5 BW (of
art. 1377 lid 2 (oud) BW).272 Zoals reeds in par. 4 aan de orde kwam,
kan m.i. de regeling van art. 51 leden 1 en 2 (oud) Fw (en art. 51 lid 1
Fw) gedeeltelijk analogisch buiten faillissement toegepast worden. (Ik heb
in par. 4 verder aangegeven waarom het vonnis van de Rechtbank Haarlem
van 26 januari 1988 (NJ 1989, 660), dat inhield dat art. 51 lid 2 (oud) Fw
in het kader van een beroep op art.  1377 (oud) BW niet analoog kan worden
toegepast, onjuist  is). Dit houdt  in dat naar oud en nieuw recht ook buiten
faillissement een wederpartij bij de vernietigde rechtshandeling zoals C,
bezien vanuit de optiek van de vernietigende schuldeiser A, een verbintenis
uit onverschuldigde betaling heeft om het paulianeus vervreemde vermogens-
bestanddeel aan B terug te geven. Omdat C te kwader trouw is en niet kan
voldoen aan deze verbintenis,  is hij - bezien vanuit A's optiek- jegens
B gehouden tot schadevergoeding.  Naar oud recht kan dit gebaseerd worden
op een analogische toepassing van art.  51  lid 2  (oud)  Fw. Dit houdt in dat
waardevergoeding betaald moet worden voor de paulianeus vervreemde
Mercedes. Voor zover  de de benadeling  door de waardevergoeding  niet
opgeheven wordt, kan aanvullende schadevergoeding ex art. 1401 (oud)
BW gevraagd worden. Naar huidig recht  zijn  de  artt.  6:74  e.v.  BW  van
toepassing.  C  is - bezien vanuit A's standpunt- jegens B gehouden tot
vervangende schadevergoeding en daarnaast moet hij aan hem eventuele
vertragingsschade273 vergoeden, zodat de gehele benadeling in verhaalsmo-

gelijkheden opgeheven wordt.

7.3.5 Wat zijn de uitzonderingen op de hoofdregel dat de curator q.q.

resp.  de vernietigende schuldeiser in principe tegenover iedereen
een beroep op de vernietigbaarheid van de paulianeuze rechtshan-
deling  kan doen? Enkele  casusposities in en buiten faillissement

In deze rubriek komt de vraag aan de orde wat de rechtsgevolgen van het
inroepen van de faillissementspauliana resp. de BW-Pauliana zijn voor
bepaalde derden, d.w.z. rechtssubjecten die niet hebben deelgenomen aan
de paulianeuze rechtshandeling. Om te beginnen dient men zich het volgende
te realiseren. Het stilzwijgende uitgangspunt van de wetgever bij het systeem

272  Zoals Jac. Hijma en M. Olthof in Compendium van het Nederlands Vermogensrecht (1996,
nr.  67  (p. 44)) stellen, derogeert de bepaling  van  art.  3:45  lid  5  BW  aan de algemene
derdenbeschermingsartikelen 3:86 en 3:88 BW. Ook B.W.M. Nieskens-Isphording en A.E.M.
van der Putt-Lauwers (Derdenbescherming, Mon. Nieuw BW A 22,1993, p. 58) gaan hiervan
Uit.

273 Bijv. de kosten van huur van een andere Mercedes.
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van de relatieve nietigheid  is dat enerzijds alleen de curator q.q.  resp.  86n
of meer individuele schuldeisers een beroep op art. 42 (oud en huidig) Fw
resp. art. 3:45 BW/1377 (oud) BW kunnen doen maar dat zij dit anderzijds
tegenover iedereen kunnen doen. Op deze regel bestaan twee categorietbn
vanuitzonderingen. Om te beginnen eistde rechtszekerheid bij het handels-
verkeer bescherming van de derden te goeder trouw die genoemd worden
in art. 51 lid 3 (oud) Fw/51 lid 2 Fw resp. art.  1377 lid 2 (oud) BW/3:45
lid 5 BW. Onder deze categorie vallen in ieder geval de volgende groepen
van rechtssubjecten:
a.     derden   die te goeder trouw volgens de eisen van laatstgenoemde

wettelijke bepalingen 74 volledig rechthebbenden op het betreffende
goed zijn geworden (en dus bijv eigenaar zijn);

b.     derden   die te goeder trouw volgens de eisen van laatstgenoemde
wettelijke bepalingen 75 een beperkt recht op dit goed hebben verkre-
gen. Op zich valt over deze groepen van gevallen niet erg veel te
zeggen. De eerste groep is bij de vorige rubriek ('Casuspositie 4')
behandeld.  Bij de tweede groep hoeft slechts opgemerkt te worden dat
ook al gelukt  het de curator  resp. de benadeelde crediteur om afgifte
van het goed door de directe-verkrijger ten bate van de boedel te
vorderen, hij het beperkte recht van de derde op het goed zal dienen
te respecteren. M.i. kunnen onder de derden te goeder trouw die
genoemd worden in art. 51 lid 3 (oud) Fw/51 lid 2 Fw en art. 1377
lid  2  (oud)  BW/3:  45  lid  5  BW 66k gerekend worden:

c.     derden te goeder trouw die voldoen  aan de eisen van laatstgenoemde
wettelijke bepalingen en een persoonlijk recht met bepaalde absolute
trekken, zoals een huurrecht, hebben. Dit laatste wordt met name door
Hartkamp verdedigd.276 Men dient hierbij m.i. echter w61 te bedenken
dat het bij het recht van de huurder gaat om een persoonlijk recht dat

274  In art.  3:45  lid  5 BW wordt  de eis gesteld dat de derde te goeder trouw zijn recht op het
goed anders dan om niet verkregen moet hebben. In de tekst van art. 1377 lid 2 (oud) BW
wordt deze eis niet genoemd. Heersende leer is echter dat deze eis w61 gesteld moet worden:
zie Ankum (monografie, p. 136) en Mellema-Kranenburg (monografie, eerste druk, 1990,
p. 47). Ook in art. 51 lid 2 Fw wordt bovengenoemde eis vermeld, maar in 51 lid 3 (oud)
Fw  niet. Dit brengt bijv. Verschoof  (t.a.p.,  p.  78)  en  Lhoest/Verhagen-Maat  (t.a.p.,
Kwartaalbericht Nieuw BW 1985, p . 122) ertoe om dit als een vernieuwing te presenteren.
Nu echter in de MvT bij art. 51 Fw (Parl. Gesch. Wijzigingen Rv e.a. (Inv. 3,5 en 6),
red. W. Reehuis, p. 399) verwezen wordt naar art. 3:45 lid 5 BW en in de MvA daarbij
met instemming bovengenoemde vindplaats in Ankums monografie vermeld wordt, mag
men m.i. aannemen dat deze eis ook bij art. 51 lid 3 (oud) Fw gold.

275 Zie de vorige voetnoot.
276 Asser-Hartkamp 4-Il, nr. 452.
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een zakelijke trek zoals zaaksgevolg277 heeft. Een ander voorbeeld
van een recht  met een dergelijk zaaksgevolg  is  bijv. het recht  dat  de
retentor ex art. 3:291 lid 2 BW geldend kan maken. Rechtssubjecten
met een persoonlijk recht dat geen absolute trekken278 heeft kunnen
m. i.  slechts in uitzonderlijke gevallen als 'derden te goeder trouw'  in
de zin van art. 51 lid 3 (oud) Fw/51 lid 2 Fw en art. 1377 lid 2 (oud)
BW/3:45 lid 5 BW aangemerkt worden. Stel bijv. dat een crediteur
of de curator q.q. met succes een beroep doen op art.  3:45 BW of art.
42 Fw ter zake van bijv. de verkoop die de titel vormde tot de levering
van   een zaak. Wanneer de uitzonderingen behandeld   in   deze   sub-
paragraaf niet van toepassing zijn, dan mogen de crediteuren van de
verkrijger zich niet op het standpunt stellen dat zij de paulianeus
vervreemde zaak nog steeds kunnen beschouwen als behorende tot het
vermogen van de verkrijger.279 Hier geldt de hoofdregel dat de
benadeelde crediteur of de curator q.q. immers tegenover iedereen een
beroep op de nietigheid van de gewraakte rechtshandeling doen.
Vanwege de terugwerkende kracht van de vernietiging wordt de zaak
geacht nooit tot het vermogen van de verkrijger te hebben behoord. 280

Onder de derden te goeder trouw in de zin van de artt. 51 lid 3 (oud) Fw/51
lid 2 Fw en 1377 lid 2 (oud) BW/3:45 lid 5 BW bevinden zich m.i. niet
alleen de reeds genoemde categorieen a, b en c. Naar mijn mening is er
nog een categorie d van dergelijke derden, nl. schuldeisers die zich op een

277 Pitlo (Het systeem van het Nederlandse privaatrecht, 1995, p. 128) stelt m. i. terecht dat
men de werking van art.  7A: 1612 BW als 'zaaksgevolg' kan betitelen.

278 Stel bijv. dat degene die op basis van een paulianeuze koopovereenkomst een onroerende
zaak met een karpervijver verkregen heeft, tegen betaling aan een buurman het recht heeft
gegeven om maximaal tien dagen per jaar in deze vijver te vissen (met de uitdrukkelijke
bepaling dat hij slechts een visrecht heeft en dat hem gddn huurrecht ter zake van de vijver
wordt verschaft). Wanneer vervolgens een Pauliana ter zake van bovengenoemde koop-
overeenkomst wordt ingesteld, dan kan deze buurman geen rechten ontlenen aan art. 51
lid 3 (oud) Fw/51 lid 2 Fw of art.  1377 lid 2 (oud)BW/3: 45 lid 5 BW. omdat hij een
persoonlijk recht zonder absolute trekken heeft. In een dergelijke casuspositie is er dus geen
sprake  van  een  van de uitzonderlijke gevallen zoals  in de hoofdtekst genoemd.

279 Zie Ankum (monografie, p. 180) en Mellema-Kranenburg (Contractenrecht V, nr. 1889
en Vermogensrecht, aant. 91 bij art. 45).

280 De hoofdregel dat tegenover iedereen een beroep op de Pauliana mogelijk is. baat de
benadeelde crediteurofde curator q.q. overigens in veel mindere mate wanneerhet voorwerp
van de verkrijging niet een bepaalde zaak maar een geldsom is. of als vanwege het tenietgaan
ofdoor vervreemding aan een derde te goeder trouw de waarde moet worden vergoed. Omdat
het verkregene niet meer te identificeren is, heeft de zich op de Pauliana beroepende crediteur
of de curator q.q. dan slechts een concurrente vordering jegens de verkrijger. Zie Ankum,
monografie, p. 180.
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voorrecht kunnen beroepen. Wanneer men van mening is dat bepaalde
persoonlijk gerechtigden zoals huurders door de laatstgenoemde wettelijke
bepalingen beschermd dienen te worden, moet men dit immers 66k laten
gelden voor preferente schuldeisers die zich op een voorrecht kunnen
beroepen.

Samenvattend: de derden te goeder trouw in de zin van de laatstgenoem-
de wetsartikelen zijn de eerste categorie van uitzonderingen op de hoofdregel
dat de curator  q. q.  resp. de vernietigende schuldeiser tegenover iedereen
een beroep op de vernietigbaarheid van de paulianeuze rechtshandeling
kunnen   doen. De tweede categorie van uitzonderingen   kan   men   m. i.
omschrijven als die, waarin bepaalde derden te goeder trouw tegenover
de paulianeus handelende debiteur een contractuele verplichting hadden
betreffende het bewuste vermogensbestanddeel, welke is vervallen als gevolg
van de paulianeuze vervreemding van dit goed.  M. i. kan slechts  een zeer
beperkte categorie van die derden te goeder trouw stellen dat het beroep
van de curator  q.q.  resp. de benadeelde schuldeiser  op  art. 42 Fw/3:45
BW tegenover hen niet tot gevolg heeft dat het goed, dat voor hen het object
van een verplichting was, nog geacht wordt tot het vermogen van de
schuldenaar te behoren. Dit kan m.i. slechts wanneer de redelijkheid en
billijkheid dit eisen. Dit is een van de deelgebieden waarop bijzonder
duidelijk naar voren komt dat het terecht heersende leer281 is dat de
rechtsgevolgen van een beroep op de Pauliana niet voor alle gevallen
nauwkeurig kunnen worden omschreven. Een voorbeeld waarin het m.i.
niet billijk zou zijn wanneer de curator q.q. of een benadeelde schuldeiser
tegenover een bepaalde derde een beroep mocht doen op de vernietigbaar-
heid van een paulianeuze rechtshandeling is te vinden in de uitspraak van
de Rechtbank Amsterdam van 12 mei 1976 (Schip en Schade 1977, 69).
De casuspositie luidde als volgt. De Groot sloot in augustus 1971 bij Delta
Lloyd een pleziervaartuigverzekering voor een motorboot.  Op 9 juli  1973
ging het vaartuig door brand verloren. Op 10 augustus 1973 werd aan de
verzekeraar meegedeeld dat de boot al op 28 juni  1972 door De Groot aan
Van Beek was verkocht. Deze laatste zou de boot in september 1972 aan
De Groot verhuurd hebben. De curator in het later uitgesproken faillissement
van De Groot riep op 18 september 1973 ex art. 42 Fw de nietigheid in
van de koopovereenkomst die op 28 juni 1972 tussen De Groot en Van
Beek was gesloten. Vervolgens vorderde de curator van Delta Lloyd een

281   Asser-Rutten Il,  1982, p. 316; Asser-Hartkamp II, nrs. 450 en 451 ; Wachter in zijn annotatie
onder HR 28 mei 1982 (NJ 1983, 310). Zie ook de opmerkingen van de wetgever in de
eerste twee alinea's van het Voorlopig Verslag II en de eerste alinea van de Memorie van
Antwoord II op resp. p. 215 en 216 van de Parl. Gesch. Boek 3.
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uitkering op basis van de polis. De verzekeraar daarentegen beriep zich
er onder meer op dat de verzekering ingevolge art. 9 van de verzekerings-
voorwaarden was geeindigd. In dit artikel werd nl. bepaald dat de rechten
uit overeenkomst niet zonder nadere overeenkomst overgingen op de nieuwe

verkrijger van het vaartuig. Delta Lloyd beriep zich er verder op dat zo'n
nadere overeenkomst niet was gesloten en dat zij terstond na het bekend
worden der feiten tegenover partijen zich beroepen had op de beeindiging
van de verzekering op het moment van de overdrachtsdatum van 28 juni
1972. De Rechtbank overwoog dat de nietigheid een relatieve was, hetgeen
volgens haar inhield dat tot het moment van het inroepen van de nietigheid
de verkoop van de boot geldig was en dat Delta Lloyd op grond van de
door haar naar voren gebrachte argumentatie het standpunt kon innemen
dat de verzekering door de verkoop was beeindigd nu een nadere overeen-
komst als daar bedoeld ontbrak. De Rechtbank overwoog verder: 'Weliswaar
beroept eiser zich op de terugwerkende kracht van haar beroep op nietigheid
tot het moment van de verkoop zelve. Doch dit maakt de v66r dit beroep

op nietigheid plaats gevonden beeindiging der verzekering ingevolge art.
9 voornoemd niet ongedaan. Een andere opvatting ten deze zou ook in strijd
zijn met de rechtszekerheid'. Het beroep op de rechtszekerheid is een sterk
argument, zoals ik uiteen zal zetten. De Rechtbank miskent hier echter de
functie   van de terugwerkende kracht  van de vernietiging. 282 Deze heeft
tegenover De Groot en Van Beek namelijk wel degelijk tot gevolg dat De
Groot geacht wordt steeds eigenaar gebleven te zijn omdat dit ten behoeve
van de boedel noodzakelijk is. Een andere vraag is of de curator zich op
de nietigheid die als gevolg van het inroepen van de Pauliana is ontstaan
kan beroepen tegenover Delta Lloyd. M.i. pleit de rechtszekerheid ervoor
om dat niet te doen. Deze eist dat een verzekeringsmaatschappij hier niet
geconfronteerd kan worden  met een beroep  op de nietigheid.  Dit  is  m. i.
niet onbillijk tegenover de curator q.q., nu deze ook nog Van Beek kan
aanspreken tot vergoeding van de waarde van de boot. Zowel naar oud
als huidig recht gaat vanwege de terugwerkende kracht van de vernietiging
de verbintenis uit onverschuldigde betaling om het goed aan de boedel terug
te geven werken vanaf het moment van verrichten van de paulianeuze
rechtshandeling. Dat is hier onmogelijk voor Van Beek, nu de boot door
brand is verloren gegaan. Hij moet naar oud recht derhalve schadevergoe-
ding in de vorm van waardevergoeding betalen. Deze waardevergoeding
moet op een zodanig bedrag gesteld worden dat de benadeling in verhaal-

282  Zie voor andere voorbeelden van miskenning van de terugwerkende kracht van de vernietiging

de rechtspraak die genoemd wordt in noot 202.
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smogelijkheden opgeheven wordt. Zoals gezegd is er volgens het criterium
van het Boendermaker/Schopman-arrest sprake van een dergelijke
benadeling, wanneer op het ogenblik dat de curator ex art. 42 Fw ageert
de bevredigingsmogelijkheid door verhaal voor de schuldeiser geringer is
dan zij geweest zou zijn wanneer de handeling achterwege was gebleven.
Wanneer de verkoopovereenkomst achterwege was gebleven, zou Delta
Lloyd hebben uitgekeerd. Van Beek is gehouden om de verzekerde waarde
van de boot aan de curator te vergoeden, tenzij hij kan aantonen dat ondanks
de uitkering door Delta Lloyd aan de gefailleerde De Groot het bedrag op
het moment van faillietverklaring zich niet in zijn vermogen bevonden zou
hebben. Zoals gezegd283 ging het oude art. 51 lid 2 Fw ervan uit dat er
voor degene die het goed terug moest geven geen plaats was voor een
beroep op overmacht. Dat heeft tot gevolg dat naar oud recht Van Beek
hier in ieder geval schadevergoeding aan de curator moet betalen.

Naar huidig recht zou hij dat ook moeten doen, maar hoogstwaarschijn-
lijk zou deze verplichting op een andere rechtsgrond gebaseerd worden.
Naar huidig recht zijn de artt. 6:74 e.v. BW o.a. van toepassing wanneer
Van Beek niet conform art. 51 lid 1 Fw in staat is tot teruggave van de
boot aan de curator, hetgeen inhoudt dat hij zijn verbintenis om de boot
als onverschuldigd betaald terug te geven niet kan nakomen. Van Beek heeft
al vanaf het moment van ontvangst van de boot - het tijdstip dat
onverschuldigd betaald werd- wetenschap van benadeling en is zodoende
te kwader trouw. Ingevolge art. 6:205 BW is hij vanaf het moment van
ontvangst al in verzuim. Hoogstwaarschijnlijk kan hij hier echter een beroep
doen op overmacht zoals omschreven in art. 6:84 BW. Dit begrip houdt
hier immers in dat de schuldeiser (i.c. De Groot) de schade ook bij
behoorlijke en tijdige nakoming zou hebben geleden. Dit laatste is hier
hoogstwaarschijnlijk het geval aangezien Van Beek de boot verhuurd had
aan De Groot, terwijl er in de boot inboedel van De Groot aanwezig was.
Men mag derhalve hoogstwaarschijnlijk aannemen dat de boot zich in de
macht van De Groot bevindt en ook verbrand zou zijn wanneer Van Beek
hem aan hem teruggegeven had met de mededeling dat de boot onverschul-
digd aan hem betaald was. Het feit dat Van Beek zich hoogstwaarschijnlijk
kan beroepen op overmacht kan echter niet verhinderen dat hij ex art. 6: 162
BW aansprakelijk kan worden gesteld.284 De schadevergoeding die Van
Beek moet betalen dient gesteld te worden op de verzekerde waarde van
de boot.

283 Zie p. 199.
284 Zie Van Buchem-Spapens, 1995, t.a.p., p. 57.
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Zoals reeds gezegd, behoort dit geval tot de tweede categorie van
uitzonderingen op de hoofdregel dat de curator resp. de benadeelde
schuldeiser 85 in principe het beroep op art. 42 Fw/3:45 BW tegenover
iedereen kan doen. Deze tWeede categorie kan men omschrijven als die
waarin bepaalde derden te goeder trouw tegenover de paulianeus handelende
debiteur een contractuele verplichting hadden betreffende het bewuste

vermogensbestanddeel, welke is vervallen als gevolg  van de paulianeuze
vervreemding van dit goed. Zoals gezegd, kunnen derden te goeder trouw
slechts wanneer dit redelijk en billijk is, stellen dat het beroep van de curator
of crediteur op art. 42 Fw of 3:45 BW tegenover hen niet tot gevolg heeft
dat het goed ten aanzien waarvan zij een verplichting hadden nog geacht
wordt tot het vermogen van de schuldenaar te behoren. In het zoeven
genoemde geval had het beginsel van de rechtszekerheid tot gevolg dat het

redelijk en billijk was om ervan uit te gaan dat de verzekeringsmaatschappij
de rechtsgevolgen van het beroep op de faillissementspauliana niet tegen
zich hoefde te laten gelden, zodat zij ervan uit mocht gaan dat de boot
eigendom van Van Beek was geworden.

Dit ligt bijv. anders bij een geval als het volgende. Stel: X spreekt met
Y af dat hij een bepaald goed van hem onderhoudsbeurten zal geven.
Teneinde de werking van art. 6:251 lid 1 BW uit te sluiten en dit strikt
binnen de persoonlijke sfeer te houden, spreken X en Y tevens af dat
wanneer Y het goed aan een ander overdraagt, het recht op de onderhouds-
beurten niet op diegene zal overgaan.286 Y verkoopt vervolgens het goed

op paulianeuze wijze aan Z engaat vervolgens failliet.  X is te goeder trouw,
omdat hij niet weet van de benadeling van de schuldeisers van Y. Stel dat
de curator in Y's faillissement de verkoopovereenkomst vernietigt. Wanneer

hij van X eist dat hij zijn onderhoudsverplichting ten aanzien van het goed
nakomt en hem hiervoor een redelijke vergoeding aanbiedt, eisen m. i.  de

redelijkheid enbillijkheid nietdatde vernietiging vande koopovereenkomst
geen werking tegenover X heeft.

De hoofdregel is en blijft dat de curator het beroep op de faillissements-

pauliana in principe tegenover iedereen kan doen. Hetzelfde geldt voor een
individuele schuldeiser in een situatie buiten faillissement.

285 Buiten faillissement ligt een casuspositie als deze immers niet wezenlijk anders, afgezien
van het feit dat met het beroep op art. 3:45 BW een individuele schuldeiser zijn eigen
benadeling in verhaaismogelijkheden poogt op te heffen.

286 Dat een dergelijke afspraak rechtsgeldig is, blijkt uit de Toelichting Meijers bij art. 6:251
e.v. BW; zie Parl. Geschiedenis Boek 6, p. 929.
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8            Een vergelijking van de rechtsgevolgen van het instellen van
de faillissementspauliana resp. de BW-Pauliana en de onrecht-
matige daadvordering door de curator resp. een crediteur
buiten faillissement

Algemene opmerkingen over de verschillen in rechtsgevolgen tussen Pauliana
en onreclitmatige daadvordering
Tot aan dit punt zijn in dit hoofdstuk voornamelijk de rechtsgevolgen van
het instellen van de BW-Pauliana en de faillissementspauliana behandeld.
De rechtsgevolgen van het instellen van een onrechtmatige daadvordering
zijn tot nu toe slechts gedeeltelijk aan de orde geweest, en wel in de
paragrafen 3.2., 3.3., 3.4. en 6.2. Vanaf dit punt zullen o.a. de gevolgen
van een geslaagd beroep op art. 6:162 BW uitgebreid de revue passeren.
In dit kader zullen de rechtsgevolgen van de Pauliana en onrechtmatige
daadvordering met elkaar vergeleken worden voorzover laatstgenoemde
vordering valt binnen het model dat in paragraaf 1 van hoofdstuk 1 en in
paragraaf 2 van hoofdstuk 2 genoemd wordt en wel in de meer specifieke
zin dat samenloop van beide acties mogelijk is. Het is opvallend dat,
wanneer de vergelijking tussen Pauliana en onrechtmatige daadvordering

gehouden wordt binnen genoemd model, economisch gezien per saldo de
functie van de Pauliana wat betreft de hierna te noemen aspecten dezelfde
is als die van de onrechtmatige daadvordering.287 Wanneer de Pauliana

resp. de onrechtmatige daadvordering slaagt, dan is de benadeling in
verhaalsmogelijkheden opgeheven. Zowel de relatieve nietigheid in de zin
van  art.   3:45  BW/42  Fw  als de schadevergoedingsplicht voortvloeiende
uit de hier relevante onrechtmatige daadvordering zijn gericht op288

opheffing van de benadeling in verhaalsmogelijkheden (die in de termen
van art. 6: 162 BW de hier relevante'schade' vormt) en vervullen zodoende
dezelfde economische functie.289 Wanneer genoemde benadeling is
opgeheven, dan is het vermogen van de schuldenaar immers gelijk aan de

287  Zie H.C.F. Schoordijk, 'Als vertegenwoordiger van wie treedt de faillissementscurator op',
in Goed en Trouw (Van der Grinten bundel),  1984, p. 538 en J. Winter, diss., p. 279. noot
62.

288 Zoals bijv. in hoofdstuk 1 op p. 29 werd aangetoond aan de hand van een situatie waarin
schijn van kredietwaardigheid werd gewekt, ligt de gestelde onrechtmatige daad vaak slechts
voor een gedeelte in een benadeling in verhaalsmogelijkheden. Aangezien de vergelijking
indezeparagraaf(en indit gehelehoofdstuk) tussen Paulianaen onrechtmatigedaadvordering
slechts plaatsvindt binnen genoemd model, wordt hieraan op dit punt geen aandacht besteed.

289  Dit is ook niet verwonderlijk omdat het begrip 'benadeling in verhaalsmogelijkheden', zoals

dat gedefinieerd is in het Boendermaker/Schopman-arrest, een in hoge mate economisch

gekleurd begrip is. Zie bijv. p. 194.
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situatie waarin deze benadeling zich niet heeft voorgedaan. De overeenkom-
sten tussen Pauliana en onrechtmatige daadvordering bevinden zich naast
de bovengenoemde vergelijkbare economische functie vooralin de
voonvaarden voor het instellen van een van de twee acties. Bij de groep
van onverplicht verrichte rechtshandelingen anders dan om niet die hetzij
meerzijdig hetzij eenzijdig gericht zijn290 kan de Pauliana slechts slagen
wanneer de paulianeus handelende debiteur en zijn wederpartij wetenschap
van benadeling hebben en zodoende onrechtmatig handelen. Zoals reeds
in hoofdstuk 1291 werd gezegd, is de onrechtmatigheid van hun handelen
de reden waarom de crediteur ter bescherming van zijn belangen een
rechtshandeling mag vernietigen waarbij hij niet zelf partij was. Bij de groep
van rechtshandelingen om niet kan er sprake zijn van samenloop van
onrechtmatige daadvordering en Pauliana wanneer de verkrijger om niet
met  wetenschap van benadeling handelde.

Tot nog toe zijn in deze sub-paragraaf de overeenkomsten 92 tussen
de Pauliana en onrechtmatige daadvordering behandeld. Nu dient het
voornaamste verschil behandeld te worden. Het essentiele verschil tussen
de Pauliana en onrechtmatige daadvordering is vooral gelegen in het
juridisch instrumentarium dat benodigd is om beide acties hun vergelijkbare
economische functie te laten vervullen. Met de Pauliana poogt men het doel
van de ophefffing van de benadeling in verhaalsmogelijkheden te bereiken
door het laten werken van een gecompliceerd soort relatieve nietigheid.
Het  verschil  met het rechtsgevolg  van een geslaagde actie  ex  art.  6: 162
BW komt vooral naar voren bij het klassieke voorbeeld van toepassing van
de Pauliana, 111. wanneer een zaak tegen een te lage prijs wordt verkocht
en geleverd of zelfs wordt geschonken en geleverd.  Dan is het uiteindelijk
gevolg van het inroepen van de Pauliana voor de bewuste schuldeiser dat
hij zich kan verhalen op de zaak die ten aanzien van hem nog steeds
eigendom is van de vervreemder. Wanneer ter zake van een dergelijke

290  Naar oud recht: de groep van rechtshandelingen onder bezwarende titel.
291 Zie p. 13.
292 Ik laat op dit punt buiten beschouwing dat in hoofdstuk 1 (zie o.a. p. 81) een tendens in

de rechtspraak werd gesignaleerd, die inhield dat in gevallen waarin een derde ex art. 6:162
BW werd aangesproken omdat hij andere crediteuren benadeeld had in hun verhaalsmoge-
lijkheden, hij onder de omstandigheden van het geval reeds als schadeplichtig werd besehouwd
wanneer hij ernstig rekening moest houden met de mogelijkheid dat andere schuldeisers
benadeeld zouden worden in hun verhaalsmogelijkheden. Op dit punt heb ik deze tendens
niet besproken omdat in deze paragraaf de vergelijking plaatsvindt binnen het model
waarbinnen samenloop van de Pauliana en de onrechtmatige daadvordering mogelijk is. In
de zoaven genoemde rechtspraak is onder de omstandigheden van het geval een dergelijke
samenloop niet mogelijk en daarom  valt zij buiten het model.
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verkoop of schenking een onrechtmatige daadvordering tegen de derde
slaagt, dan heeft de benadeelde schuldeiser in principe slechts een
persoonlijk werkend recht op schadevergoeding. Het zal duidelijk zijn dat
bij dit klassieke voorbeeld de benadeelde schuldeiser met de Pauliana sterker
staat. Er zijnechter aanvullende rechtsregels waardoor inbepaalde situaties
de gevolgen van een geslaagde onrechtmatige daadvordering sterk gelijken
op die  van de Pauliana. Ingevolge art.  6: 103  BW kan immers de rechter
op vordering van de benadeelde schadevergoeding in zodanige vorm
toekennen dat de rechtshandeling die als onrechtmatige daad wordt
aangemerkt relatief nietig is.293 Duidelijk is echter in ieder geval dat zelfs
bij deze toepassing van  art.  6: 103  BW het juridisch instrumentarium dat
toegepast wordt om te bereiken dat het vermogen van de schuldeiser gelijk
is aan de situatie waarin de benadeling in verhaalsmogelijkheden niet heeft
plaatsgevonden nog verschillend is van dat van de Pauliana. Zo zijn er bijv.
ter ondersteuning van een dergelijke onrechtmatige daadactie geen wettelijke
vermoedens van wetenschap van benadeling als degene vervat in art.  3:46
en 47 BW.

Tot nu toe zijn enkele verschillen in rechtsgevolgen tussen de Pauliana en
onrechtmatige daadvordering behandeld. In de casusposities die hierna
besproken worden, wordt het sluiten en uitvoeren van de paulianeuze
overeenkomst tevens beschouwd als het plegen van een daad die onrechtma-
tig is tegenover een schuldeiser van 66n van de contractanten. Het zal
duidelijk zijn dat zowel de paulianeus handelende debiteur als zijn
wederpartij verplicht zijn om de schade te vergoeden die gelegen is in de
benadeling in verhaalsmogelijkheden. Zowel naar oud 94 als naar huidig
recht295 wordt aangenomen dat wanneer op ieder van twee personen een
verplichting tot vergoeding van dezelfde schade rust, zij hoofdelijk
verbonden zijn. Naar huidig recht is deze rechtsregel gecodificeerd in art.

293  Zie voor het huidige recht: R.D. Vriesendorp, Eenheid in verscheidenheid, t.a.p., p.  195
en W.J. Slagter, Commentaar op de Algemene Bankvoorwaarden,  1993, p.  76. Zie verder
Pres.  Rb  Den  Haag  in  KG  11  oktober  1995,  KGK  1379 (in  het blad  KG  1996).  Zie  voor
het oude recht: Hoftnann-Drion-Wiersma, Het Nederlandse Verbintenissenrecht, deel 2,
1971, pp. 181 en 182 en losbladige Onrechtmatige Daad II (A.R. Bloembergen), nr. 197
(deze laatste 66k voorhethuidige recht). Vergelijk HR 1 1 maart 1960 (NJ  1960, 261), waarin
de Hoge Raad het cassatieberoep verwierp tegen het arrest van het Hof waarin dit een
vordering ex art. 1401 (oud) BW toewees waarbij de schadevergoeding bestond uit het
doorhalen van de inschrijving van een hypoheekrecht.

294 Zie Asser-Hartkamp I (1988), nr. 458 (p. 404) en het arrest van de Hoge Raad van 30 oktober
1925, NJ 1926, 157 (Aldebaran).

295 Asser-Hartkamp (4-I), 1996, nr. 458 (p. 384).
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6: 102  BW.296 Ik zal  nu  in het algemeen enkele opmerkingen maken over
de mogelijkheden van regres die de ene aangesproken hoofdelijk verbonden
persoon op de ander heeft, nadat hij schadevergoeding heeft moeten betalen,
en vervolgens aan de hand van diverse casusposities uiteenzetten hoe deze
regels toegepast dienen te worden in situaties waarin een paulianeuze
rechtshandeling is verricht. Wanneer een der aansprakelijke personen heeft
voldaan aan zijn verplichting jegens de benadeelde tot vergoeding van de
gehele schade, dan kan hij regres uitoefenen op degene door wiens
onrechtmatig handelen de schade mede is veroorzaakt. Dit is voor het oude
recht aanvaard in het het Aldebaran-arrest (HR 30 oktober 1925, NJ 1926,
157).   Hierbij is tevens beslist  dat,  als  het  gaat om medeplegers  van  een
onrechtmatige daad, het uiteindelijk door ieder te betalen aandeel moet
worden bepaald naar de mate van ieders schuld.297 Verder blijkt o.a. 298
uit het arrest van de Hoge Raad van 20 november 1981 (NJ 1982, 174)
dat de rechtsverhouding tussen de mede-aansprakelijken van invloed kan
zijn op de onderlinge draagplicht en dat dit ook geldt wanneer de aansprake-
lijkheid van hen beiden berust op een door hen gepleegde onrechtmatige
daad. Laatstgenoemd arrest betrof de volgende casuspositie. Bij een
ontruiming krachtens vonnis brachten een deurwaarder en diens personeel
schade toe aan zaken van de huurder. Deze sprak de verhuurder-executant
aan omdat hij de onrechtmatige handelwijze van de deurwaarder niet had
belet. De executant riep de deurwaarder in vrijwaring op grond van diens
aansprakelijkheid voor fouten gemaakt bij de uitvoering van de last. In dit
arrest overwoog de Hoge Raad: 'Wanneer tussen twee personen, die beiden
uit onrechtmatige daad aansprakelijk zijn voor een veroorzaakte schade,
een contractuele verhouding bestaat, wordt het antwoord op de vraag of
en in hoever degeen die ter zake van de schade aan de schadelijdende partij
schadevergoeding moet betalen deswege verhaal kan nemen op de
medeaansprakelijke van wie de medeaansprakelijkheid voortvloeit uit
handelingen gepleegd bij de uitvoering van bedoelde overeenkomst, in

296  Zie het voorbeeld van de toepassing  van  art.  6: 102  BW dat Van Wassenaar van Catwijck
en  R. H.C. Jongeneel (Eigen schuld en mede-aansprakelijkheid,   1995,  p. 160) geven:  A
is  de  auteur  van een publikatie  die  S op onrechtmatige wijze schade toebrengt. A schreef
het bericht op verzoek van B, die uitgever is van een krant en het bericht daarin opneemt,
hoewel hij weet dat het S op onrechtmatige wijze schade zal toebrengen. Dit voorbeeld heeft
met het sluiten en uitvoeren van een paulianeuze rechtshandeling gemeen dat ook hier op
basis van een overeenkomst bewust aan derden schade toegebracht wordt.

297 Zie verder H.G.F.M. de Kok, Het regres, 1965, p. 60.
298 Zie ook HR 7 jan. 1983, NJ 1984, 607 (Goktas).
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beginsel bepaald   door die overeenkomst:299   Uit de volgende   sub-

paragrafen zal blijken dat het feit dat B en C een paulianeuze overeenkomst
gesloten hebben van belang is in verband met de regresvordering die C
op B kan uitoefenen. Naar huidig recht gelden dezelfde rechtsregels300

met de volgende aanvullingen. Het regresrecht vloeit voort uit art.  6: 10
BW: de hoofdelijk verbonden schuldenaren moeten in hun interne
verhouding het gedeelte van de schuld dragen dat hen 'aangaat'.  Voor de
hoofdelijke verbondenheid van art. 6: 102 BW wordt deze regel uitgewerkt
in de tweede zin van laatstgenoemd artikel. Hierin wordt o.a. bepaald:
'Voorzover de bepaling van hetgeen zij krachtens artikel 10 in hun
onderlinge verhouding jegens elkaar moeten bijdragen, wordt de schade
over hen verdeeld met overeenkomstige toepassing van artikel  101'.  Hoe
het systeem van art.  6: 101 BW wordt toegepast zal hierna toegelicht worden
aan de hand van diverse casusposities waarin verschillende paulianeuze
rechtshandelingen verricht worden.

8.1 Casuspositie 1. Het instellenvande onrechtmatige daadvordering
door een benadeelde crediteur resp. de curator ten aanzien van
de paulianeuze verkoop van een zaak beneden de marktwaarde.
Een vergelijking van de rechtsgevolgen van de Pauli(ma met die
van de onrechtmatige daadvordering

8.1.1 Casuspositie  1  buiten faillissement

301Zoals reeds eerder werd opgemerkt, gaat Eggens in de door hem
geschetste casuspositie ervan uit dat B niet gebaat is door het bedrag van
fl. 9.000,-. In dit kader is het echter interessant om vanuit een ander
perspectief te kijken naar de door Schoordijk genoemde en reeds eerder302

besproken variant van de door Eggens geschetste casuspositie, nl. die waarin
het vermogen van schuldenaar B op het moment dat crediteur A zijn rechten
ex art.  3:45 BW doet gelden met f 9.000,- gebaat is omdat dit bedrag
gebruikt is ter aflossing van een schuldeiser D, hetgeen een noodzakelijke
uitgave betreft en er nog een waarde van f 9.000,- in B's vermogen
aanwezig   is. Dit betekent  dat  A nog slechts   voor  f  5.000,-   in   zijn
verhaalsmogelijkheden benadeeld is. Wanneer A dan met succes ex art.

299 Vergelijk A. Wolfsbergen, Onrechtmatige daad, 1946, p. 241; Hofmann-Drion-Wiersma,
Het Nederlandse Verbintenissenrecht, Tweede gedeelte, 1971, p. 161.

300 Zie Asser-Hartkamp I, 1988, nr. 460, p. 406.
301 Zie p. 258.
302 Zie p. 270.

293



Hoofdstuk 3

3:45 BW afgifte van de paulianeus vervreemde zaak vordert,  dan zal hij
de resterende f 9.000,- aan C moeten uitkeren, omdat de nietigheid
ingevolge lid 4 van laatstgenoemd artikel niet verder gaat dan nodig is ter
opheffing van zijn benadeling. Nu C de onroerende zaak aan A ter
beschikking heeft gesteld, is de benadeling in verhaalsmogelijkheden
opgeheven. Zoals gezegd, eisen m.i. de redelijkheid en billijkheid dat C
zijn verdere rechten uit overeenkomst (dus voor fl. 5.000,-) slechts kan
effectueren wanneer en voorzover het bedrag aan de activa in het vermogen
van B dat van de schulden in zoverre overtreft dat C door het uitoefenen
van deze rechten de overige crediteuren van B niet opnieuw benadeelt in
hun verhaalsmogelijkheden.

Stel dat schuldeiser A geen beroep doet op art. 3:45 BW maar een
onrechtmatige daadvordering tegen C instelt omdat hij in zijn verhaalsmoge-
lijkheden benadeeld is. Zoals gezegd, is C ex art. 6:102 BW met B
hoofdelijk verbonden tot vergoeding van de schade die bestaat in de
benadeling van A in zijn verhaalsmogelijkheden en worden de regresmo-
gelijkheden van C op B op grond van de tweede zin van laatstgenoemd
artikel beheerst door art. 6:101 BW.303 In dit geval komt de spanning
tussen de hoofdregel van art. 6:101 BW en de zgn. billijkheidscorrectie
van het slot van art. 101 lid 1 duidelijk naar voren. De hoofdregel houdt
in dat de schade over de medeaansprakelijken B en C allereerst wordt
verdeeld  ' in evenredigheid met de mate waarin de aan ieder toe te rekenen
omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen'. Omdat C wist dat hij
door het meewerken aan de paulianeuze overeenkomst de crediteuren van
B in hun verhaalsmogelijkheden benadeelt, hebben aan hem toe te rekenen
omstandigheden  (nl.  de  door hem met B gesloten overeenkomst)  tot de
schade (nl. genoemde benadeling) bijgedragen. Op basis van deze
overwegingen zou hij dan uiteindelijk voor een gedeelte in de interne
verhouding tussen hen en B draagplichtig zijn. Een veel zwaarder gewicht
heeft  m. i. hier echter de billijkheidscorrectie,  die de schadeverdeling  op
grond van de causale maatstaf in hoofdregel wijzigt, 'indien de billijkheid
dit wegens de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten of de andere
omstandigheden van het geval eist'. Onder de 'andere omstandigheden van
het geval' valt m.i. het feit dat B en C een paulianeuze overeenkomst hebben
gesloten. Kort hierna zal ik op dit punt verder ingaan. Onder de 'uiteenlo-
pende ernst van de gemaakte fouten' valt m.i. het feit dat aan schuldenaar
B een veel zwaarder verwijt te maken valt vanwege het feit dat hij een

303 Omdat, zoals reeds eerder werd opgemerkt, de relevante rechtsregels van het oude recht
geincorporeerd zijn in art. 6: 102 BW, wordt hier enkel over het BW gesproken.
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paulianeuze handeling verricht heeft dan aan C. B wist of kon immers weten
dat hij door middel van de paulianeuze rechtshandeling zijn eigen crediteuren
benadeelt. C heeft weliswaar 66k wetenschap van benadeling maar hij
benadeelt niet zijn eigen crediteuren. Van Wassenaar van Catwijck en Jonge-
nee1304 tekenen aan dat het mogelijk is dat volgens de billijkheidscorrectie
de omstandigheden aan 66n van beide zijden zozeer overwegen dat die aan
de andere zijde daarvoor moeten wijken, zodat deze correctie kan bereiken
dat de schade geheel wordt verplaatst naar 66n van de partijen. Dit heeft
m.i. tot gevolg dat, evenals bij de Pauliana305, de schade uiteindelijk dient
te worden gedragen door de debiteur B. Aan de andere kant valt, zoals
gezegd, onder 'de omstandigheden van het geval' het feit dat B en C een
paulianeuze overeenkomsthebbengesloten. Wanneer C aan A dehierboven
genoemde schadevergoeding van f 5.000,- heeft betaald, dan heeft hij
hiermee de benadeling in verhaalsmogelijkheden opgeheven. De gewraakte
overeenkomst is in stand gebleven en C heeft de onroerende zaak behouden.
C heeft nu in principe regres op B voor het bedrag van f 5.000,-. M.i.
mag hij op grond van de redelijkheid en billijkheid, waarnaar in de tweede
zin van art.  6: 101  BW 66k verwezen wordt, zijn regresvordering slechts
uitoefenen wanneer en voorzover op een gegeven moment het totaalbedrag
van de activa van B dat van zijn schulden in zodanige mate overtreft dat
C door het uitoefenen van zijn regresvordering de overige crediteuren van
B niet opnieuw benadeelt in hun verhaalsmogelijkheden. Dit garandeert
dat zij niet opnieuw een vordering ex art. 6:162 BW kunnen instellen ter
zake  van de benadeling.

Er is een opvallende parallel met het arrest Van Maarsseveen/Ontvanger
(HR 28 juni 1996, NJ 1997, 102). De casuspositie daarvan hield het
volgende in. Van Maarsseveen c.s. (de 'M-groep') handelden in B.V.'s
en waren gewoon om in dit kader een samenstel van handelingen met deze
B.V.'s uit te voeren. Dit hield o.a. in dat, nadat ze de activa uit de B.V.'s
hadden verwijderd, deze doorverkochten aan stromannen die geen enkel
verhaal boden voor de in de vennootschap achtergebleven belastingschulden.
De Hoge Raad sanctioneerde het oordeel van het Hof dat de M-groep
tegenover de ontvanger ex  art.  6: 162 BW aansprakelijk was  voor de  niet
ingevorderde belastingschulden van de verhandelde vennootschappen. Hij

304 Zie: Eigen schuld en mede-aansprakelijkheid,  p.  23.
305 Ankum (monografie, p. 181) benadrukt dat de nietigheid nooit tot voordeel voor de debiteur

mag strekken. Dit wordt 66k benadrukt in de Franse literatuur en rechtspraak: zie bijv. G.
Marty et al. (Droit Civil, Les Obligations, Tome 2, 1989, p. 169 en de in noot 2 genoemde
rechtspraak) en C. Bratiano, Les effets compares de l'action paulienne, de l'action oblique
et de l'action en simulation, 1913, p. 118.
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voegde hieraan toe 'dat vergoeding van de schade als de onderhavige door
een derde die op dezelfde wijze als de M-groep onrechtmatig handelde,
in het algemeen zal leiden tot een regresvordering van die derde op de
belastingplichtige, welke vordering van belang kan worden bij het niet bij
voorbaat geheel uit te sluiten geval dat de belastingplichtige naderhand toch
nog enig verhaal blijkt te bieden, afhankelijk zal zijn van hun onderlinge
verhouding en zonodig kan worden gegrond op art. 6:212 BW'.

In een casuspositie  als  die  van dit arrest  kan  men  m. i. stellen  dat  de
belastingplichtige ongerechtvaardigd verrijkt 06 is ten koste van de derde
wanneer en voorzover het totaalbedrag van zijn activa dat van zijn schulden
in zodanige mate overtreft dat de derde zijn regresvordering kan uitoefenen
zonder de overige crediteuren van de belastingschuldige opnieuw in hun
verhaalsmogelijkheden te benadelen. Wanneer het bedrag van de activa
dat van zijn schulden in een geringere mate overtreft, is hij gerechtvaardigd
verrijkt omdat hij die vermogenswaarden nodig heeft om zijn overige
crediteuren te betalen. Significant is dat A-G Bloembergen onder punt 5.3.
van zijn conclusie voor het arrest stelt dat een aanknopingspunt van de
regresvordering van de derde op de belastingschuldige te vinden is in art.
6: 102 BW. Opvallend is echter verder dat de Hoge Raad hier een verwijzing
naar laatstgenoemd artikel achterwege laat, terwijl het wel van toepassing
is. Wellicht was hij van mening dat, nu de billijkheidscorrectie van art.
6: 101  BW met behulp van normen van art. 6:212 BW ingevuld wordt, een
verwijzing naar art. 6:101 BW overbodig was. Betekent dit nu voor een
casuspositie als de hier onder 8.1.1. geschetste dat men als grondslag voor
de regresvordering van C tegenover B per se moet verwijzen naar art. 6:212
BW?  M. i.  is  dit  niet per se noodzakelijk307, zolang  men  maar  voor  ogen
houdt  dat de billijkheidscorrectie  van  art.  6: 102  BW hier ingevuld  moet
worden aan de hand van art. 6:212 BW.308

306 De verrijking is gelegen in het feit dat vanwege de door de derde betaalde schadevergoeding
zijn belastingschulden zijn tenietgegaan.

307 De casuspositie van het hier ter bespreking zijnde arrest is ook verschillend van degene die
hier  onder 8.1.1. geschetst wordt (en tevens  van de pendant daarvan die onder  7.3.1.1.
genoemd wordt). In dit arrest gaat het, in tegenstelling tot de laatstgenoemde twee casuspo-
sities, immers om een samenstel van onrechtmatige handelingen, die niet allemaal paulianeus
zijn, zoals bijv. de verkoop van de vennootschap door de M-groep. (De M-groep is immers
niet de hier bedoelde schuldenaar van de fiscus). Wel benadrukt de Hoge Raad in r.o. 3.3.1.
de verwantschap met Pauliana-gevallen door crop te wijzen dat in ddze casuspositie de gestelde
onrechtmatigheid daarin bestaat dat door toedoen van de aangesprokene inning van de
vordering niet meer of niet meer volledig mogelijk is.

308 M.i. geldt in principe hetzelfde voor de casuspositie besproken onder  7.3.1.1..  Zie  noot
228. Het verschil is echter dat het in dat geval gaat om normen van redelijkheid en billijkheid
die geincorporeerd worden in het uitoefenen van een regresvordering uit overeenkomst.
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8.1.2 Casuspositie 1  binnen en na faillissement:

Als voorbeeld neem ik dezelfde casuspositie als hierboven genoemd onder

8.1.1.  We gaan hier echter ervan uit dat B failliet is verklaard. Omdat de
boedel gebaat is met f 9.000,-, terwijl de marktwaarde van het goed
f  14.000,- is op het moment dat de curator q.q. zijn rechten ingevolge art.
42 Fw doet gelden, zijn de gezamenlijke schuldeisers voor f 5.000,-
benadeeld in hun verhaalsmogelijkheden. Wanneer de curator met succes

ex art. 42 Fw afgifte van de paulianeus vervreemde zaak heeft gevorderd,
dan zal hij ingevolge art. 51 lid 3 Fw f 9.000,- aan C moeten uitkeren,
omdat de boedel hiermee is gebaat. Nu C de onroerende zaak aan de curator
ter beschikking heeft gesteld, is de benadeling in verhaalsmogelijkheden
opgeheven. Omdat C zodoende de gehele tegenprestatie van f 9.000,- al
geretourneerd heeft gekregen, heeft hij uiteraard voor dit bedrag geen
verhaal meer op de boedel. Verder heeft hij voor zijn restantvordering uit
overeenkomst (hier U f 5.000,-) geen verhaal op het vermogen dat ingevolge
art. 21 Fw buiten faillissement blijft. In principe is het voor hem mogelijk
om na faillissement zijn rechten uit overeenkomst geldend te maken.
Wanneer het faillissement geeindigd is, kan hij bijv. de overeenkomst
ontbinden en schadevergoeding vorderen.   M. i. eisen de redelijkheid  en
billijkheid echter dat C zijn rechten uit overeenkomst slechts kan uitoefenen
wanneer en voorzover het totaalbedrag van de activa in het vermogen van
B dat van de schulden in zoverre overtreft dat C door het uitoefenen van
deze rechten de overige crediteuren van B niet opnieuw benadeelt in hun

verhaalsmogelijkheden.
Dezelfde principes gelden wanneer de curator zich niet beroept op art.

42 Fw maar op art. 6: 162 BW en vanwege de benadeling in verhaalsmoge-
lijkheden  f  5.000,- aan schadevergoeding verkrijgt. C heeft  dan  een

regresvordering  ex  art.  6.101  BW  maar  kan  die  niet  in  het  faillissement
geldend maken.309 Dit is niet alleen het gevolg van de analogie met art.
51 lid 4 (oud) Fw/ 51 lid 3 Fw maar ook omdat binnen faillissement
eveneens geldt dat hij op grond van de redelijkheid en billijkheid zijn rechten
uit overeenkomst slechts kan effectueren voorzover het totaalbedrag aan
activa in het vermogen van B dat van diens schulden in zoverre overtreft
dat hij door het uitoefenen van deze rechten de overige crediteuren van

Hier gaat het om de billijkheid genoemd in art. 6:101 BW. De regresvordering genoemd
in dit artikel is, gezien haar schadevergoedingskarakter, nauwer verwant aan die ex art.
6:212 BW dan C's regresvordering uit overeenkomst genoemd  in 7.3.1.1,  De Hoge Raad
volstaat in het hier ter bespreking zijnde arrest dan ook met het noemen van art. 6:212 BW.

309 Zie P.C. Vofite, t.a.p., NTBR 1994, p. 235.
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B niet opnieuw benadeelt. Deze situatie doet zich, praktisch gesproken,
in faillissement natuurlijk vrijwel nooit voor. Hij kan dit ook niet doen op
het vermogen dat ingevolge art. 21 Fw buiten faillissement blijft.
Uitoefening van zijn vordering is wel mogelijk nA het faillissement maar
ook hier geldt voornoemde beperkende werking van de redelijkheid en
billijkheid.

Tot slot wil ik nog 66n variant op casuspositie 1 binnen faillissement noemen
die in de praktijk belangrijk is. Stel dat de boedel door de paulianeuze
rechtshandeling geenszins is gebaat. Dan kan C ingevolge art. 51 lid 3 Fw
een concurrente vordering geldend maken. Wanneer de curator geen
faillissementspauliana maar een onrechtmatige daadvordering instelt, dan
zal C f 14.000,- schadevergoeding moeten betalen.  M.i. moet men op grond
van billijkheidsoverwegingen in een dergelijke situatie analoog aan de
regeling van de Pauliana C het recht geven om voor f 9.000,- (de waarde
van de tegenprestatie) een concurrente vordering in te dienen. Volgens het
arrest Quint-te Poel (HR 30 januari 1959, NJ 1959, 548)310 moet in
gevallen die niet bepaaldelijk door de wet zijn geregeld de oplossing worden
aanvaard die past in het stelsel van de wet en aansluit bij w61 in de wet
geregelde gevallen.  M.i.  kan C analoog hieraan  ex  art.   6: 101  BW  een
concurrente vordering van f 9.000,- indienen. Wanneer dit niet mogelijk
zou zijn, dan zou de curator, als hij er zeker van is dat C de volledige
schadevergoeding kan betalen, altijd een vordering ex art. 6:162 BW tegen
C instellen omdat hij zou weten dat hij dan niet geconfronteerd zou kunnen
worden meteen concurrente vordering totterugbetaling vandetegenpresta-
tie. Dit zou erop neerkomen dat in wezen gelijke gevallen niet gelijk
behandeld worden. Om deze onbillijkheid te voorkomen dient men m.i.
aan C toe te staan om genoemde concurrente vordering uit te oefenen.

310 Asser-Hartkamp (4-1, 1996, p. 43) merkt op dat met art. 6.1 BW aansluiting is gezocht
op het arrest Quint-te Poel.
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8.2 Casuspositie 2. Het instellenvan de onrechtmatige daadvordering
door een benadeelde crediteur resp. de curator ten aanzien van
een paulianeuze schenking.  Een vergelijking van de  rechtsgevolgen
van de Pauliana met die van de onrechtmatige daadvordering

8.2.1 Casuspositie 2 buiten faillissement

B  schenkt op paulianeuze wijze een bedrag  vanf 100.000,-  aan C,  die te
kwader trouw is. (Teneinde de vergelijking met de situatie waarin de
onrechtmatige daadvordering wordt ingesteld gemakkelijker te maken neem
ik hier aan dat C te kwader trouw is). B's benadeelde crediteur vordert
ex  art. 3:45 BW/1377  (oud)  BW met succes dit bedrag terug.  Hoe  moet
de relatie tussen C en B verder worden afgewikkeld? De schenkingsover-
eenkomst blijft in stand aangezien zij in haar kwaliteit van eenzijdige
overeenkomst niet ontbonden kan worden. Verder is B ingevolge art.
7A: 1711 BW niet verplicht om C tegenuitwinning te vrijwaren. Dit neemt

m.i. echter niet weg dat C tegenover B nog zijn rechten uit de schenkings-
overeenkomst mag uitoefenen. Allkum311 wijst er terecht op dat de
paulianeus handelende debiteur B in geen enkel opzicht voordeel mag
genieten van de vernietiging. Dit betekent m.i. dat C zijn rechten uit de
schenkingsovereenkomst voor de volle f 100.000,- geldend mag maken,
maar dat de uitoefening van deze rechten ingeperkt wordt door de
redelijkheid enbillijkheid. Ookhier eisen de redelijkheid en billijkheid m.i.
namelijk dat C zijn rechten uit de schenkingsovereenkomst slechts mag
effectueren wanneer en voorzover op een gegeven moment het totaalbedrag
van de activa in het vermogen van B dat van de schulden in zodanige mate
overtreft 12 dat C door het uitoefenen van deze rechten niet opnieuw B's
overige schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden benadeelt. Stel bijv.

311 Ankum, monografie, p. 181.
312 Zowel Ankum (monografie, p.  181) als Mellema-Kranenburg (Losbladige Vermogensrecht,

aant. 91 bij art. 45 en Contractenrecht V, no. 1889) stellen dat C een vordering uit ongerecht-
vaardigde verrijking kan uitoefenen. Dit is juist wanneer men B als ongerechtvaardigd verrijkt
beschouwt voorzover het totale bedrag van de activa in het vermogen van B dat van de
schulden in zodanige mate overtreft dat C door het uitoefenen van deze rechten B's overige
schuldeisers niet opnieuw in hun verhaalsmogelijkheden benadeelt. B heeft hier niet de vrijwa-

ringsplicht die in art. 7A: 1711 BW uitgesloten wordt; hij hoeft aan C in het kader van de

schenkingsovereenkomst slechts datgene af te staan waarmee hij ongerechtvaardigd verrijkt
is. De redelijkheid en billijkheid bij het uitoefenen van de rechten uit de schenkingsover-
eenkomst door C worden zodoende ingevuld aan de hand van art. 6: 212 BW. Zoals in noot
228 reeds werd gesteld (met verwijzing naar literatuur), is dit binnen contractuele

verhoudingen het meest geeigend.
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dat B's enige activa v66r de paulianeuze handeling de f 100.000,- waren
die hij op paulianeuze wijze aan C geschonken heeft en dat er twee
concurrente schuldeisers, nl. A en D, zijn, die ieder een vordering vanf 100.000,- hebben. A heeft, na het succesvol verlopen beroep op de
Pauliana, zich verhaald op de door C afgedragenf 100.000,-. Stel dat een
familielid vervolgens B f 150.000,- schenkt. C kan dan op grond van de
schenkingsovereenkomst zich slechts voorf 50.000,- op het vermogen van
B verhalen.

Stel dat A als benadeelde schuldeiser ex art. 6:162 BW voorf 100.000,-
schadevergoeding van C vordert omdat B dit bedrag op paulianeuze wijze
aan hem heeft geschonken. Ingevolge de tweede zin van art.  6: 102 BW
heeft C volgens de maatstaven van art.  6: 101  BW een regresvordering op
B. Ook hier geldt de voornoemde werking van de redelijkheid en billijkheid
die  C  beperken  in de uitoefening  van zijn rechten ex  art.  6: 101  BW.

8.2.2 Casuspositie 2 binnen en na faillissement

De casuspositie is hetzelfde als onder 8.2.1. vermeld, afgezien van het feit
dat B failliet is gegaan en de curator ter zake van de schenking een beroep
doet op art. 42 Fw. De schenkingsovereenkomst kan in zijn kwaliteit van
eenzijdige overeenkomst niet ontbonden worden en B is ingevolge art.
7A : 1711  BW niet verplicht om C tegen uitwinning te vrijwaren. Evenals
buiten faillissement geldt, dat C zijn rechten uit deze overeenkomst voor
de volle fl. 100.000, - mag uitoefenen, maar dat dit slechts mogelijk is
wanneer en in zoverre het totaalbedrag van de activa in het vermogen van
B dat van de schulden in voldoende mate overtreft om te garanderen dat
B's overige schuldeisers niet opnieuw benadeeld worden. Deze situatie doet
zich in faillissement, praktisch gesproken, uiteraard nooit voor, hetgeen
betekent dat C zijn rechten niet in het faillissement mag uitoefenen. Hij
kan deze rechten ook niet geldend maken ten aanzien van het vermogen
dat ingevolge art. 21 Fw buiten het faillissement blijft, omdat hij dan een
ongeoorloofde voorsprong zou krijgen op de overige schuldeisers in het
faillissement en de boedelschuldeisers, die hun vordering op dit gedeelte
van het vermogen immers niet kunnen verhalen. Wanneer het faillissement
getindigd is, gelden dezelfde beperkingen voor C bij het uitoefenen van
de rechten uit de schenkingsovereenkomst als zoeven zijn genoemd.

Stel dat de curator ex art. 6:162 BW voorf 100.000,- schadevergoeding
van C vordert. Zoals gezegd, blijft de schenkingsovereenkomst dan in stand.
Ook hier heeft C volgens o.a. de maatstaven van art. 6:101 BW een
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regresvordering. Hij mag deze slechts uitoefenen binnen de beperkingen
zoals die zoeven in verband met de Pauliana-variant zijn genoemd.

8.3 Casuspositie 3.  Het instellenvande onrecht,natige daadvordering
door een benadeelde crediteur resp. de curator ten aanzien van
een paulianeuze overeenkomst tot vestiging van een zekerheids-
recht. Een vergelijking van de rechtsgevolgen van de Pauliana
met die van de onrecht,natige daadvordering

8.3.1 Casuspositie 3 buiten faillissement

Allereerst wordt de casuspositie besproken waarin B met C een paulianeuze
obligatoire overeenkomst tot vestiging van een zekerheidsrecht sluit. (Omdat
deze overeenkomst paulianeus is, is zij tevens een onrechtmatige handeling).
Ik neem hierbij als uitgangspunt de casuspositie die geschetst   is   in  par.
7.3.2.2.   A,   C,  D  en E hebben ieder een vordering  van f 80.000,-  op  B.
C heeft in zijn kwaliteit van bank op paulianeuze wijze een bezitloos
pandrecht verkregen op de auto, die f 60.000,- waard is. De vorderingen
van A, D en E zijn concurrent. Zoals gezegd, zullen A, D en E allen een
beroep op art. 3:45 BW doen, met als gevolg dat C jegens hen zijn
pandrecht niet geldend kan maken tegenover hen en 66k als concurrent
schuldeiser geldt. A, C, D en E verkrijgen ieder dus f 15.000,- uit de
opbrengst  van  de auto (wanneer we abstraheren van executiekosten).

Vervolgens dient de afwikkeling van de relatie tussen B en bank C
bezien te worden. Aangezien C al op het punt stond om te gaan executeren,
zal hij de kredietovereenkomst al opgezegd hebben. Wanneer art. 21 van
de Algemene Bankvoorwaarden van toepassing is, dan is de bank C onder
bepaalde voorwaarden bevoegd om haar vorderingen op de client door
opzegging onmiddellijk opeisbaar te maken. Wanneer die opzegging op
rechtsgeldige wijze is geschied, dan heeft de bank C zodoende een aantal
concurrente vorderingen, die normaliter uit de kredietovereenkomst
voortvloeien, zoals die tot rente en aflossing. C heeft echter ook een
vordering tot vergoeding van de schade die het gevolg is van de vernietiging
van de paulianeuze zekerheidstelling. Het effect van deze vernietiging is
immers dat C minder verhaal bij B vindt en het langer zal duren voordat
zijn gehele vordering  op B terzake van rente en aflossing voldaan  is.  Ook
hier eisen m.i. de redelijkheid en billijkheid dat C dit recht op schadevergoe-
ding slechts mag uitoefenen wanneer en voorzover op een gegeven moment
het totaal van de activa dat van de schulden in zodanige mate overtreft dat
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B's overige schuldeisers vanwege het uitoefenen van dit recht door  C  niet
opnieuw in hun verhaalsmogelijkheden benadeeld worden.

Stel  dat  A,  D  en  E  ter  zake  van de paulianeuze zekerheidverschaffing
geen beroep op art. 3:45 BW doen maar een onrechtmatige daadvordering
instellen. C heeft hier  ex  art.  6: 101  BW een regresvordering tot betaling
van dezelfde schadevergoeding als zoeven genoemd. Met betrekking tot
de uitoefening van dit recht oefenen redelijkheid en billijkheid dezelfde
beperkende werking uit als degene die zoeven in verband met de Pauliana-
variant is genoemd.

8.3.2 Casuspositie 3 binnen en na faillissement

Stel dat de casuspositie dezelfde is als die welke onder 8.3.1. is genoemd,
maar dat het de curator is die ten bate van de gezamenlijke schuldeisers
A, D en E een beroep doet op art. 42 Fw. Ook hier verkrijgen A, C, D
en  E  ieder f 15.000,-  uit de opbrengst  van  de auto (executiekosten  niet
in aanmerking genomen).  Ook hier heeft  bank  C  na de opzegging  van  de
kredietovereenkomst een aantal concurrente vorderingen313, zoals die tot
rente en aflossing. Evenals buiten faillissement geldt dat C zijn recht op
vergoeding van de schade die het gevolg is van de vernietiging van de
zekerheidstelling slechts mag uitoefenen wanneer en in zoverre het
totaalbedrag van de activa in de boedel dat van de schulden in voldoende
mate overtreft om te garanderen dat B's overige crediteuren niet opnieuw
in hun verhaalsmogelijkheden benadeeld worden. Deze situatie doet zich
in faillissement, praktisch gesproken, nooit voor, hetgeen betekent dat C
derhalve dit recht niet in faillissement geldend mag maken. Zoals in 8.2.2.
bij een vergelijkbaar geval werd aangevoerd, mag hij dit recht ook niet
geldend maken ten aanzien van het vermogen dat ingevolge art. 21 Fw
buiten het faillissement blijft. Wanneer het faillissement geeindigd is, gelden
dezelfde beperkingen voor C bij het uitoefenen van dit recht als zoeven
werd genoemd.

Stel dat de curator ten bate van de gezamenlijke schuldeisers geen beroep
doet op art. 42 Fw, maar ex art. 6:162 BW schadevergoeding van C vordert
(bijv.  omdat hij  v66r het faillissement al op basis van zijn pandrecht heeft
geExecuteerd). Ook hier heeft C volgens o.a. de maatstaven van art. 6:101
BW een regresvordering.   Hij  mag deze vordering echter slechts geldend

313   Dit zijn echter geen vorderingen in de zin van art.  51 lid 4 (oud) Fw/51  lid 3 Fw, aangezien
de  kredietovereenkomst  niet  met  de Pauliana vernietigd  is.
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maken binnen de beperkingen zoals die zoeven in verband met de Pauliana-
variant zijn genoemd.

9         Conclusies over het begrip crelatieve nietigheid'

In dit hoofdstuk is gebleken dat het vaststellen van de rechtsgevolgen van
de relatieve nietigheid gddn eenvoudige zaak is. Het lag derhalve voor de
hand dat men in de literatuur zou pogen om tot een eenvoudiger systeem
te komen waarmee de problemen even adequaat opgelost kunnen worden.
In zijn dissertatie314 doet Hilma een voorstel voor een dergelijke oplossing.
Hij wil niet van relatieve nietigheid spreken indien de rechtshandeling
rechtsgevolg mist ten aanzien van bepaalde derden, zoals de crediteur die
zich op de Pauliana beroept. Hij315 gaat ervan uit dat het zuiverder is
om niet te spreken van relatieve nietigheid maar van niet-inroepbaarheid
oftewel niet-tegenstelbaarheid van een volledig geldige rechtshandeling.
Hij stelt dat de contractspartijen B en C hun nieuwe rechtsposities niet aan
crediteur A kunnen tegenwerpen zodat deze zijn verhaalsrecht op de
paulianeus vervreemde zaak kan blijven uitoefenen. In zijn leer blijft de
koopovereenkomst geldig en C blijft dus eigenaar. Omdat C aan A de titel
van zijn verkrijging niet kan tegenwerpen, blijft A bevoegd om de
paulianeus vervreemde zaak executoriaal te verkopen en te leveren.

Hartkamp316 brengt - m.i. terecht - hiertegen in dat het volkomen
geoorloofd is om van nietigheid te spreken voorzover een handeling de
beoogde rechtsgevolgen mist. Hij wijst verder erop dat de leer van de
relatieve nietigheid tot het uit praktisch oogpunt wenselijke resultaat leidt
dat de rechtsgevolgen door titel 3.2. van het nieuwe BW - met name de
regeling vande artt. 3:49 e.v. betreffende vernietiging-beheerst worden.
Brunner wijst in zijn bespreking317 van Hijma's dissertatie op de zwakste
plek in Hijma's leer, nl. dat deze geen oplossing biedt wanneer een of
meerdere schuldeisers benadeeld worden doordat giraal geld van het
vermogen van de debiteur naar dat van de wederpartij vloeit en zich met
de rest van diens girale geldvoorraad vermengt. Wanneer de debiteur op
paulianeuze wijze giraal geld schenkt of een exorbitante koopprijs voor
een zaak betaalt, dan geeft het enkele negeren van de schenking of koop
op  grond  van het argument  dat deze niet-tegenstelbaar  aan  hem  is,  de

314 Hijma, diss., p. 227 e.v..
315 Hijma, diss., p. 232.
316 Asser-Hartkamp II, nr. 464.
317 WPNR 5941 (1989), p. 780.

303



Hoofdstuk 3

schuldeiser nog geen verhaalsobject bij de wederpartij. Binnen het kader
van de dogmatiek betreffende de Pauliana is het bestaan van een nietigheid
van de aanvankelijk geldige relevante rechtshandeling een noodzakelijke
voorwaarde voor de aanname dat een verbintenis bestaat om het onver-
schuldigd betaalde geld aan de curator q.q. of buiten faillissement aan de
benadeelde crediteur af te geven.  Nu zou men dit probleem kunnen oplossen
door te kiezen voor de mogelijkheid die ik in paragraaf 3.4. reeds noemde,
nl. om de Pauliana het karakter van nietigheidsactie, dat zij sinds de
negentiende eeuw318 heeft weer te ontnemen en haar zodanig vorm te
geven dat zij het karakter van een vordering tot schadevergoeding heeft.
Dan zou in de genoemde gevallen van schenking en aankoop tegen een
exorbitante prijs een verbintenis van de wederpartij tot schadevergoeding
aangenomen kunnen worden. Zoals 66k inpar. 3.4. werd opgemerkt, heeft
de Pauliana zodoende echter weinig zelfstandige betekenis naast de
onrechtmatige daadvordering.  In deze paragraaf heb ik ook erop gewezen
dateengeslaagde schadevergoedingsactie inprincipe319 slechtspersoonlijke
rechten in het leven roept terwijl een geslaagd beroep op de Pauliana
goederenrechtelijke gevolgen kan cretren, hetgeen ter bescherming van
benadeelde crediteuren nuttig is.

Het nuttige van de relativiteit van de nietigheid is m.i. het flexibele
karakter ervan. De benadeelde crediteur vernietigt immers slechts ten
behoeve van zichzelf en de curator q.q. ten bate van de benadeelde
schuldeisers. Verder gaat de nietigheid niet verder dan nodig is ter opheffing
van de benadeling in verhaalsmogelijkheden. Zodoende ondervinden derden
zo weinig mogelijk de nadelige gevolgen van een beroep op de Pauliana.
Anderzijds mogen zij geen beroep doen op de vernietigbaarheid, aangezien
deze niet in het leven geroepen is om hun belang te dienen. Ook is op
p. 253 uiteengezet dat het systeem van de relatieve nietigheid bijzonder
goed aansluit bij de meest wezenlijke eigenschap van het faillissement,  nl.
dat het een gerechtelijk beslag op en executie van het gehele vermogen van
de schuldenaar ten bate van zijn gezamenlijke schuldeisers is. Terecht is
het derhalve heersende leer dat een succesvol beroep op de Pauliana een
relatieve nietigheid met zich meebrengt. Het feit dat er in Nederland een
hoge mate van overeenstemming over de rechtsgevolgen van de Pauliana
bestaat moet m.i. als positief beoordeeld worden, zeker gezien het feit dat

318   Zie  noot  28.
319 Dit tenzij de rechter bereid  is  om te verklaren  dat  ex  art.   6: 103 BW schadevergoeding

toegekend wordt in de vorm van een relatieve nietigheid  van de gewraakte rechtshandeling.
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in de ons omringende landen de meningsverschillen over de rechtsgevolgen
groot zijn. 320

Een en ander leidt tot de conclusie dat het niet raadzaam is om de
Pauliana haar karakter van nietigheidsactie te ontnemen.

320 Zie Ankum, monografie, pp.  167 en 174, die dit stelt voor een aantal landen. In het Franse
recht  is de heersende leer ongetwijfeld dat de paulianeuze rechtshandeling 'inopposable',
d.w.z. niet-inroepbaar is tegenover de crediteur die zich op de Pauliana beroept. Zie voor
een overzicht Encyclopt(lie de Droit Civil, Dalloz onder het hoofdje 'Action Paulienne'
(Gautier), o.a. nr. 99. Aan de andere kant komt men ook de stelling tegen dat de Pauliana
gericht is op een vernietiging van de gewraakte rechtshandeling waarmee enkel beoogd wordt
het herstel van nadeel (zie B. Starck, Droit Civil, Obligations, 1972, p. 791). Het voert
m. i.   te  ver  om deze meningsverschillen  in het kader  van dit proefschrift te behandelen
aangezien men dan uitgebreid het verschil tussen de Franse 'nullitd' en 'inopposabilitt' moet
behandelen. Zie verder over de complexe aard en rechtsgevolgen van de Pauliana naar Frans
recht: C. Guelfucci-Thibierge, Nullite, restitutions et responsabilitt, 1992, p. 261 (met
verwijzingen naar afwijkende meningen  in de literatuur).

305



HOOFDSTUK 4

De rechterlijke uitspraken in de Sigmacon-procedure

1          Inleiding

In dit hoofdstuk worden de rechterlijke uitspraken in de Sigmacon-
procedure' behandeld. Dit gebeurt vrij uitgebreid aangezien in het Sigmacon
II-arrest zeer expliciet naar het verband tussen de Pauliana en onrechtmatige
daadvordering wordt verwezen. Ik heb er bewust voor gekozen om de
uitspraken in de procedure in een apart hoofdstuk te bespreken aangezien
ze een vrij bijzondere casuspositie betreffen en de bespreking van de
complexe problematiek nogal wat ruimte vergt. De casuspositie is zo
bijzonder omdat hier een schuldeiser, die voor een vordering op de
gefailleerde verhaal heeft op goederen van een ander GO dan de gefailleerde,
de Pauliana kan inroepen tegen deze ander (X) en zijn wederpartij (Y),
zoals in dit geval de curator. Dit houdt hier in dat deze ander (X) moet
worden gelijkgesteld met de schuldenaar, bedoeld in art. 1377 (oud) BW
en  de  curator  met de wederpartij   (Y),   van  wie  bij een handeling anders
dan om niet mede wetenschap van benadeling moet worden aangetoond.
(In het huidige recht  is deze rechtsfiguur geregeld  in  art.   3:48  BW).  In
paragraaf 2 wordt een korte schets van de ontwikkeling van het voorrecht
en het bodemrecht van de fiscus in de wetgeving gegeven. In paragraaf3 zullen het Sigmacon I-arrest en de uitspraken in feitelijke instanties
besproken worden. In paragraaf 4 zullen het arrest van het Hof Arnhem
dat gewezen werd na verwijzing door de Hoge Raad in Sigmacon I alsmede
het Sigmacon II-arrest behandeld worden. In paragraaf 5 zullen enkele
opmerkingen over de paritas creditorum in faillissement worden gemaakt,
die aansluiten op hetgeen reeds in hoofdstuk 2 besproken is. In paragraaf
6 zullen bepaalde overwegingen uit de arresten Sigmacon II en Saint
Maclou/Curatoren N.V. Van Schuppen besproken worden. In paragraaf7 zal de vraag besproken worden wat naar huidig BW de betekenis van
de twee arresten in de Sigmacon-procedure is.

1          Het eerste arrest  van  de  Hoge  Raad  in deze procedure werd gewezen  op  12  mei   1989  (NJ
1990,  130) en wordt in deze dissertatie aangeduid als Sigmacon I-arrest. Het tweede dateert
van 24 februari  1995  (NJ   1996,  472) en wordt  hier het Sigmacon II-arrest genoemd.
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2         Een korte schets van de ontwikkeling van het voorrecht en
het bodemrecht van de fiscus in de wetgeving

Bij de hierna volgende beschrijving zal ik steeds stilstaan bij bepaalde
jaartallen die voor de ontwikkeling van het fiscale voorrecht en bodemrecht
van belang zijn geweest.2

1845: In de Invorderingswet 1845 werden het fiscale voorrecht en het fiscale
bodemrecht vastgelegd in respectievelijk artikel 12 en artikel 16, laatste
zin.

Artikel 12 luidde:
'    's Rijks schatkist heeft het regt van voorrang;
a   Wat de grondbelasting aangaat:
1    op de aan den belastingschuldige toebehoorende veld- en boomvruchten,

turf te velde en verdere opbrengst der goederen aan de belasting

onderworpen, mitsgaders op de verschuldigde en verschuldigd wordende
pacht- of huurpenningen, en op de tot zekerheid der belasting wegens
te verveenen gronden geconsigneerde waarborgspenningen;

2   op de goederen zelven aan de belasting onderworpen.
b  Wat de overige directe belastingen aangaat:

op al de roerende en onroerende goederen van den belastingschuldige.
Het regt van voorrang bij dit artikel toegekend, geldt boven alle andere,
zelfs boven pand en hypotheek, met uitzondering alleen van de
bevoorregte inschulden in de artt. 1185 no. 1 en 1195 no.1 van het
Burgerlijk Wetboek opgenoemd.'

Artikel 16, laatste zin luidde:
'Behoudens het regt van terugvordering, toegekend bij art. 2014 van het
Burgerlijk Wetboek, en bij art. 230 en volgende van het Wetboek van

Koophandel, kunnen derden geene bezwaren inbrengen, noch eenig verzet

in regten doen tegen de inbeslagneming ter zake van die belastingen, welker
voorrang bij letter B van art. 12 hiervoren geregeld is, wanneer de
ingeoogste of nog niet ingeoogste vruchten,of roerende goederen tot
stoffering van een huis of landhoef, of tot bebouwing of gebruik van het

2    Ik ontleen dit systeem aan de bespreking van het bodemrecht en het voorrecht door S.H.
de Ranitz, getiteld 'Faillissement, fiscus en (een klein beetje) bedrijfsvereniging', p. 53 e. v.
in het Preadvies   van de Vereeniging Handelsrecht  voor de jaarvergadering   1993,   'Het

faillissement in de tijd van Molengraaff en nu', pre-adviseurs D.H. Beukenhorst,  S.C. J. J.

Kortmann, H.P.J. Ophof,  S.H. de Ranitz.
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land, zich tijdens de inbeslagneming op den bodem van den belastingschuldi-
ge bevinden.'

Ondanks het feit dat deze wettelijke bepalingen in 1990 gewijzigd werden,
is het nuttig om hier deze oudere versies te noemen, aangezien deze van
toepassing zijn in de Sigmacon-procedure.

1923: In dit jaar werd het fiscale voorrecht, dat in rang boven pand,
hypotheek en bijna alle voorrechten ging, achtergesteld bij hypotheek.

1929: In 1929 werd in twee arresten3 de rechtsgeldigheid van de rechtsfi-
guur van eigendomsoverdracht tot zekerheid door de Hoge Raad vastgesteld.
Op een later punt in dit overzicht zal ik het belang van deze vaststelling
voor de uitoefening van het fiscale bodemrecht behandelen.

1941:  In  dit jaar  kwam  in het Wijnaccijnsarrest4 naar voren dat  de  artt.
57 tot en met 69 Fw (met name art. 57 Fw, dat 'den pandgever (lees:
pandhouder -FvK) de bevoegdheid verleent om zijn rechten uit te oefenen,
alsof er geen faillissement ware, dat is dus zijn bevoegdheid om voor zoveel
zijn verhaal betreft,het pand te houden buiten het op den boedel van zijn
schuldenaar rustend faillissementsbeslag') de pandhouder bij faillissement
van de pandgever een zodanige positie geven dat in feite het voorrecht van
de fiscus, hoewel hoger gerangschikt, doorbroken werd. Hiermee werd
het pandrecht in geval van faillissement ten dele boven het fiscale voorrecht
gesteld.

1990: De Invorderingswet 1990, waarin nieuwe versies van het fiscale
voorrecht  en het bodemrecht waren opgenomen,   trad in werking.
Artikel 21 met een bepaling over het voorrecht luidde als volgt:
'1  's Rijks schatkist heeft wat de rijksbelastingen aangaat het recht van

voorrang op al de roerende en onroerende goederen van de belasting-
schuldige.

2  Het recht van voorrang, bij dit artikel toegekend, geldt boven alle
andere, met uitzondering van de bevoorrechte schulden in de artikelen
1185,  1,  en  1195,  1, van het Burgerlijk Wetboek, opgenoemd. Echter
geldt het recht van voorrang niet boven hypotheek. '

3    HR 25 januari 1929, NJ 1929,616 en HR 21 juni 1929, NJ 1929, 1096.
4    HR 10 april 1941, NJ 1942, 22.
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Artikel 22 lid 3 met een bepaling over het bodemrecht luidde als volgt:
'3  Behoudens het recht van terugvordering, toegekend bij artikel 2014

van het Burgerlijk Wetboek en bij artikel 230 en volgende van het
Wetboek van Koophandel, kunnen derden echter nimmer verzet in rechte
doen tegen de beslagleggging ter zake van naheffingsaanslagen in:

a   de loonbelasting ten laste van inhoudingsplichtigen met uitzondering
van nalleffingsaanslagen ter zake van huispersoneel;

b    de omzetbelasting, de bijzondere verbruiksbelasting van personenauto's,
de bijzondere verbruiksbelasting van motorrijwielen;

c   de dividendbelasting;
d  de kansspelbelasting ten laste van inhoudingsplichtigen;
e  de assurantiebelasting; en
f      de beursbelasting indien de ingeoogste of nog niet ingeoogste vruchten,

of roerende goederen tot stoffering van een huis of landhoef, of tot
bebouwing of gebruik van het land, zich tijdens de beslaglegging op
de bodem van de belastingschuldige bevinden.'

Het meestbijzondere aspectvanhetbodemrecht is het volgende. Inprincipe
kan een schuldeiser zijn vordering slechts op het vermogen van zijn
schuldenaar verhalen: vergelijk  art.   3:276  BW  en   1177  (oud)  BW.   Een
belangrijke uitzondering op deze regel wordt gevormd door het bodemrecht
van de fiscus. De zaken waarop de fiscus bij de uitoefening van dit recht

beslag kan leggen zijn niet noodzakelijkerwijs eigendom van de belasting-
schuldige, maar kunnen ook aan derden toebehoren. Kort gezegd: de fiscus
kan bodembeslag leggen op alle bodemzaken. Laatstgenoemde zaken zijn,
kort gezegd, de roerende bedrijfsinventaris die in duurzaam gebruik is bij
de belastingschuldige op diens bodem: Gddn bodemzaken zijn daarentegen
zaken die niet voor blijvend gebruik op de bodem, maar voor de omzet
bestemd zijn, zoals alle soorten voorraden. Deze vallen dus niet onder het
bodemrecht. Niet alle bodemzaken kunnen door de fiscus uitgewonnen
worden. Dit kan nl. niet bij bodemzaken waarvan de derde re8el eigenaar
is. 'Reele eigendom' wil zeggen: eigendom die niet voornamelijk dient tot
juridische zekerheid voor vorderingen.6 Men denke hierbij bijv. aan
bodemzaken, die de belastingschuldige heeft geleend of gehuurd. De
Ontvanger ontziet dus niet eigendom die voornamelijk dient om de derde

(gewoonlijk een bank of andere financier) een voorrangspositie bij verhaal

5        Zie J.J. Vetter, P.J. Wattel, Hoofdzaken Invordering,   1996,  p.   109.
6    Zie J.J. Vetter, P.J. Wattel, Hoofdzaken Invordering, 1996, p. 170 en 171.
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te verschaffen. Dit geldt voor huurkoopovereenkomsten, financial
leasecontracteni en andere overeenkomsten waarbij de leverancier van
goederen een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Dit gold tot 1 januari
1992 ook voor goederen die in eigendom tot zekerheid werden overgedra-
gen.8 Bij huurkoopovereenkomsten, financial leasecontracten, andere
overeenkomsten met eigendomsvoorbehoud en fiduciaire eigendomsover-
drachten heeft de derde/financier weliswaar de juridische eigendom maar
niet tevens het economische belang bij de bodemzaken en loopt niet het
economisch risico. Kortom, hij heeft bij deze financieringsvormen geen
reele eigendom. 9 Het economische belang en risico liggen bij de belasting-
schuldige.  Voor een goed begrip van het bodemrecht en het voorrecht moet
men verder in het oog houden dat ze met elkaar samenhangen. '0 Het leggen
van bodembeslag is pas zinvol wanneer men zeker ervan is dat de beslagen
zaken kunnen worden uitgewonnen met voorrang boven andere schuldeisers,
terwijl het voorrecht niet veel waard zou zijn wanneer het bij gebreke van
een bodemrecht niet uitgeoefend zou kunnen worden op zaken van derden.

1992: In dit jaar bracht de invoering van de boeken 3,5 en 6 van het NBW
enkele veranderingen teweeg die hun weerslag hadden op de uitoefening
van het bodemrecht. De meest fundamentele verandering was nog wel dat
ingevolge art. 3:84 lid 3 van het nieuw ingevoerde BW eigendomsoverdracht
tot zekerheid geen geldige wijze van overdracht meer was.

Volgens het recht van v66r 1 januari 1992 was fiduciaire eigendomsover-
dracht nog toegestaan. In die periode verviel door de werking van art. 33
Fw het bodembeslag voor zover het rustte op zaken die tot de failliete boedel
behoorden maar niet waar het zaken betrof die zekerheidseigendom van
de kredietverlener waren. De Ontvanger behoefde zich vanwege hetbehoud
van zijn bodemrecht niets van de zekerheidseigendom aan te trekken: hij
kon de goederen buiten het faillissement om uitwinnen. Dit veranderde per

7     Het operational lease contract kenmerkt zich door een economische risicolast bij de lessor,
hetgeen wil zeggen: een risico van waardevermindering of zelfs tenietgaan. Hij heeft bij
operational lease de reale eigendom en wordt derhalve niet geconfronteerd met de uitoefening
van het bodemrecht doorde Ontvanger. Zie p. 2 van de MvT bij wetsvoorstel 22942 (Tweede
Kamer, vergaderjaar 1992-1993, nr. 3). Operational lease ligt civielrechtelijk het dichtst
bij de overeenkomst van huur en verhuur. Zie W.M. Kleijn in: 'Leasing', W.M. Kleijn
c.s., Preadvies Vereeniging Handelsrecht  1989,  p.  28.

8        Zie  paragraaf 5  lid  2  bij  art.  22  van de Leidraad  bij de Invorderingswet  1990  .
9        Zie  A.P.M.   van  Rijn, Het bijzondere verhaalsrecht als opvolger  van het bodemrecht,

Weekblad voor Fiscaal Recht 1993, p. 1268.
10  Zie G. Raaijmakers, Ontwikkelingen rond het fiscale bodemrecht en het fiscale privilge,

Ars Aequi 1993, pp. 235 en 236.
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1 januari 1992. In samenhang met art. 3:84 lid 3 B.W. werd in art. 86
van de Overgangswet NBW bepaald dat per 1 januari 1992 een goed dat
voor verpanding vatbaar was en aan een ander tot zekerheid was overgedra-
gen in eigendom overging op degene te wiens laste de zekerheid was gesteld
en belast werd met een pandrecht ten behoeve van de voormalige eigenaar
tot zekerheid. Deze omzetting van fiduciaire eigendom in bezitloos pandrecht
had allereerst tot gevolg dat de destijds tot zekerheid overgedragen zaken
vanaf genoemde datum weer in het vermogen van de vervreemder vielen,
zij   het  met pand bezwaard.   In het geval van faillissement  van de belas-
tingschuldige leidde art. 33 Fw dan onherroepelijk tot verval van het
bodembeslag op de verpande vermogensbestanddelen. Verder was ongunstig
voor de fiscus dat in art. 3:279 BW bepaald was dat pand en hypotheek
boven voorrecht gingen, tenzij de wet anders bepaalde. Dit had tot gevolg
dat de in plaats van fiduciair overgedragen, thans verpande bodemzaken
bij faillissement van de belastingschuldige tot verhaal voor de pandhou-
der/kredietverlener strekken. Zodoende leek in eerste instantie, bij gebreke
van nadere wettelijke voorzieningen, de situatie per 1 januari 1992 voor
zover het fiduciaire eigendomsoverdracht en bezitloos pandrecht betrof voor
de fiscus slechter te worden voorzover het de uitoefening van zijn
bodemrecht betrof. Aangezien de wetgever echter de verhaalsmogelijkheden
van de fiscus voor wat betreft het bodemrecht en voorrecht wilde handha-
venti  werd  bij de 'bezemwet',  d.w.z. het dertiende en laatste gedeelte
van de Invoeringswet boeken 3,5 en 6 NBW12, art. 21 Invorderingswet
1990 als volgt aangepast: 'Hetvoorrechtgaat tevens bovenpand, voorzover

het pandrecht rust op  een zaak als bedoeld in artikel 22, derde  lid  die  zich
op de bodem van de belastingschuldige bevindt en tegen inbeslagneming
waarvan derden zich op die grond niet kunnen verzetten.Het behoudt die

rang in geval van faillissement van de belastingschuldige, ongeacht of
tevoren inbeslagneming heeft plaatsgevonden'. Zodoende werd, zoals de
Ranitz13 het uitdrukt, via 'rangverhoging' op bodemzaken, de effectiviteit
van het fiscale voorrecht gedeeltelijk veilig gesteld.

In verband met het verbod van fiduciaire overdracht van art. 3:84 lid 3
BW dient echter nog het volgende opgemerkt te worden. In het belangrijke

11   Zie De Ranitz, t.a.p., p. 74 (eerste volzin van par. 4.2.)
12  Wet van 22 april 1991, Stb. 199
13     De Ranitz, t.a.p., p. 75. Vergelijk R.W.F. Hendriks, De invordering van belastingschulden

bij faillissement; de ontvanger (te) 'bevoorrecht'?, Iusta Causa (Wachter-bundel),red.
C.H.W.M. Sterk e.a., 1992, p. 21.
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arrest Keereweer/Sogelease (HR 19 mei 1995, NJ 1996, 118)14 geeft de
Hoge Raad een beperkte uitleg aan art.  3:84 lid 3 BW. Men kan uit dit
arrest concluderen15 dat de Hoge Raad het fiducia-verbod uitlegt als het
verbod om een goed 'over te dragen' wanneer in werkelijkheid slechts
beoogd wordt om de verkrijger de positie van een pand- of hypotheekhouder
te verschaffen, hetgeen het geval is indien de verkrijger slechts de
bevoegdheid krijgt om zich op het goed te verhalen onder de gehoudenheid
om een eventueel executie-overschot af te dragen. Men kan verder naar
aanleiding van het arrest tot de slotsom komen dat art. 3:84 lid 3 BW niet
in de weg staat aan op eigendomsoverdracht gerichte rechtshandelingen
tussen partijen, waarbij de overdracht tevens een belangrijk element van
zekerheidverschaffing heeft, zolang het uiteindelijke resultaat maar
'werkelijke overdracht' is. Of: wanneer men hetgeen hiervddr werd gezegd
positief formuleert: er is sprake van 'werkelijke overdracht' wanneer
genoemde rechtshandeling niet slechts ertoe strekt dat de verkrijger een
sterke verhaalspositie als schuldeiser bij wanbetaling door zijn wederpartij
verkrijgt. Belangrijk is dat dit de mogelijkheid onverlet laat dat onder
omstandigheden de fiscus bodembeslag kan leggen op zaken die in eigendom
zijn overgedragen, terwijl de rechtshandeling diede titel voor de overdracht
vormde w61 voornamelijk tot doel had om de verkrijger een sterke
verhaalspositie als schuldeiser te geven maar niet enkel daartoe strekte. 16

Het valt te verwachten dat men in de praktijk ter ontwijking van het
fiducia-verbod van art. 3:84 lid 3 BW bepaalde constructies zal bedenken
die onder de in de vorige zin genoemde categorie vallen,7, met als-
uiteraard onbedoeld- gevolg dat de fiscus bodembeslag kan leggen.

14 Zieoverdit arresto.a. J.B. Vegter ,Over de strekking vanhet fiduciaverbod bij een financidle
sale-lease back, WPNR 6190/6191 (1995), p. 534-536 en 555-557; R.D. Vriesendorp in
AA 1995, 872- 879: E.B. Rank-Berenschot in NTBR 1995, p. 207-211; S.C.J.J. Kortmann
en J.J. van Hees , Reincarnatie in het recht, NJB 1995, p. 991-996. Zie voor de gevolgen
van dit arrest voor uitoefening van het bodemrecht Vetter en Wattel, t.a.p., p. 171/172 en
200/201, R. D.Vriesendorp (zoeven genoemde vindplaats) en Kleijn onder punt  1  van zijn
noot onder het Sigmacon II-arrest.

15   De formulering van deze conclusie ontleen ik gedeeltelijk aan Rank-Berenschot, t.a.p., NTBR
1995, p. 210.

16   Dit was het geval bij het Keereweer/Sogelease-arrest. Hierbij was sprake van een financial
lease-constructie. Binnen het bereik van het bodemrecht vielen m.i. ook de zaken die door
de failliet in sale-and-lease-back ter zake van een financiering aan de financier waren
overgedragen. Dit standpunt wordt ook ingenomen door Kleijn onder punt 1 van zijn noot
onder het Sigmacon II-arrest   en   door   R. D. Vriesendorp   in zijn bespreking   van   het
Keereweer/Sogelease-arrest in Ars Aequi 1995, p. 879.

17   Zie de constructies die door Kleijn onder punt 8 van zijn noot onder het Sogelease-arrest
beschreven worden.
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Natuurlijk zal dit op zijn beurt weer ontwijkingsconstructies uitlokken. Het
voert echter te ver om in dit kader op een en ander in te gaan.

1997: Momenteells liggen bij de Tweede Kamer voorstellen tot wijziging
van de artikelen uit de Invorderingswet betreffende o.a. het bodemrecht
en het voorrecht van de fiscus.
Het voorgestelde wetsartikel betreffende het voorrecht,  art.  3:284  BW
(nieuw), luidt als volgt:
'De voorrechten van art. 280 onder 5, sub a-c, voor zover verbonden aan
vorderingen als bedoeld in art. 286, hebben voorrang boven een pandrecht
dat overeenkomstig art. 237 is gevestigd is op een roerende zaak die
bestemd is blijvend te worden gebruikt in de uitoefening van het beroep

of bedrijf van de schuldenaar.'
Het voorgestelde wetsartikel betreffende het bodemrecht,art.  3:287  BW
(nieuw), luidt als volgt:
'Voor de vorderingen bedoeld in art. 286 kan op de niet aan de schuldenaar
toebehorende roerende zaken die bestemd zijn blijvend te worden gebruikt
in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf verhaal worden genomen, zonder
dat een andere schuldeiser aan degene die verhaal neemt, een bedongen
overwegend totzekerheid strekkend recht op deze zaken kan tegenwerpen.'
Uit de omschrijvingen gebruikt in de artt. 3:284 en 287 BW blijkt dat het
hier niet meer echt een 'bodemreclit' betreft aangezien het begrip 'bodem'
niet langer een essentieel element is.  Het is immers volgens deze voorstellen
een bijzonder wettelijk verhaalsrecht op niet aan de schuldenaar toebehoren-
de zaken die bestemd zijn om blijvend te worden gebruikt in de uitoefening
van beroep ofbedrij f. Door de nieuwe formulering vallen ook vervoersmid-
delen, mits (mede) bestemd voor de beroepsuitoefening of bedrij fsvoering
onder de werking van het fiscale voorrecht en het reeds genoemde wettelijke
verhaalsrecht. Wanneer deze voorstellen ingevoerd zijn, kan de fiscus nog
steeds zijn verhaalsrecht geldend maken bij huurkoopovereenkomsten,
financial lease contracten en andere overeenkomsten waarbij de leverancier
een eigendomsvoorbehoud gemaakt heeft. 19

Zoals reeds gezegd, diende deze schets om bepaalde aspecten van de
Sigmacon-procedure, die hierna nog besproken zal worden, toe te lichten.
Voor verdere algemene informatie over het fiscale bodemrecht en voorrecht
verwijs ik naar de boeken van Vetter/Watte120, Dostil, Plas22, de aante-

18   D.w.z. eind oktober 1997. Momenteel is het meest recente stuk nog steeds het eindverslag
(Kamerstuk nr. 9) dat op 26 mei 1994 aan de Tweede Kamer is aangeboden.

19  Zie G. Raaijmakers, t.a.p. , Ars Aequi 1993, p. 240.
20     J.J.  Vetter en  P.J. Wattel, Hoofdzaken Invordering,  1996,  p.  170 e.v.
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keningen bij de artt. 21 en 22 in de losbladige Invorderingswet (Fiscale
Encyclopedie De Vakstudie, red. J.A.C.A. Overgaauw), de Leidraad bij
de Invorderingswet 199023, de bijdrage van De Ranitz aan het preadvies
van de vergadering  van de Vereeniging Handelsrecht 199324 en een artikel
van  Raaijmakers.25 Voor informatie over wetsvoorstel 22942  en  voor
verdere gegevens over bodemrecht en voorrecht in het algemeen26 verwijs
ik naar het themanummer over wetsvoorstel 22942 van het Weekblad voor
fiscaal recht van 10 november 1994, de MvT bij genoemd wetsvoorstel27,
de inaugurale rede van Van Mier1028 alsmede de artikelen van de Liagre
B(jhl29, Vriesendorp30, Rank-Berenschot31, Van Rijn 2 en Van Lok-

33ven.

3                Het Sigmacon I-arrest, de daaraan voorafgaande rechterlijke
uitspraken in feitelijke instanties en twee andere arresten van
de Hoge Raad over constructies waarmee bodembeslag
gefrustreerd wordt

3.1 De casuspositie en de  uitspraken in feitelijke instanties

De casuspositie die ten grondslag lag aan deze procedure luidde als volgt.
Op de dag van de uitspraak van het faillissement van Sigmacon B.V. liet
de Ontvanger der Directe Belastingen bodembeslag leggen op o.a. de
bedrijfsinventaris en de machines die in eigendom tot zekerheid toebehoor-

21   M.I. Dost, Het bodemrecht van de fiscus en de invordering in het algemeen, 1990.
22  J. Plas, Invordering 1992, p. 47 e.v.
23  Bijv. in Schuurman en Jordens-editie.
24  Zie voor vindplaats noot 2.
25    Zie voor vindplaats noot  10.
26   Er bestaat een vloed van informatie over de genoemde onderwerpen, vaak in bronnen die

civilisten bepaald niet dagelijks raadplegen. De Data Juridica op de Kluwer CD-ROM bieden
dan uitkomst.

27 Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22942, nr.3.
28     A. I.M. van Mierlo, De fiscus als schuldeiser tijdens faillissement,   1994.
29     E.W.J.H. de Liagre Buhl, Het destructieve effect van het bodem(voor)recht oude en nieuwe

stij!, Ned. Juristenblad 1993, p. 193 e.v.
30  R.D. Vriesendorp, Wetsvoorstel 22942, Bedrijfsjuridische Berichten 1994, p. 89 e.v.
31 E.B. Rank-Berenschot, Wetsvoorstel herziening voorrecht en bodemrecht ingediend,

Bedrijfsjuridische Berichten 1993, p. 53 e.v.
32  Zie voor vindplaats noot 9.
33   G.M.H. van Lokven, Leasing en bodemrecht, Weekblad voor fiscaal recht, 1993, pp. 567

e.v.
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den aan de Amro Bank en de Nationale Investeringsbank (hierna: N.I.B.).
De curator streefde naar een regeling die voor een deel van de ruim 400
werknemers van Sigmacon de werkgelegenheid veilig zou stellen. Die
regeling zou er, globaal gesproken, op neerkomen dat met behulp van door
buitenstaanders verstrekt risicodragend kapitaal en nieuwe kredieten van
Amro en NIB de activa van de tot de Sigmacon-groep behorende vennoot-
schappen zouden worden overgedragen  aan een nieuwe  B.V.  die  dan  in
'afgeslankte' vorm het bedrijf van Sigmacon zou kunnen voortzetten.

De vordering van de fiscus bedroeg toen f 3.097.378,-. Ondanks de
tegen het bodembeslag gerichte bezwaren lukte het niet het beslag opgeheven
te krijgen. De curator bood eerst aan om f 300.000,- aan de Ontvanger
te betalen wanneer hij het beslag op zou heffen. De Ontvanger wees dit
af,  evenals het latere aanbod  vanf 600.000,-. Verwonderlijk was dit niet
aangezien de getaxeerde waarde van de beslagen goederen ongeveer
f 3.000.000 - bedroeg. Om zijn plannen toch te realiseren voerde de curator
de volgende ingenieuze constructie uit, die wel de 'wisseltruc'34 of
'Sigmacon-constructie'35 genoemd wordt. Hij trok met toestemming van
de rechter-commissaris een boedelkrediet aan van Van Lanschot Bankiers
N.V.   Met dit krediet voldeed   hij de vorderingen   van  Amro   en   N.I.B.
Hierdoor verviel op grond van art. 33 Fw het bodembeslag van de
Ontvanger. Vervolgens verkocht en leverde de curator de machines aan
de bestaande doch op dat moment inactieve vennootschap Linden Manufactu-

ring B.V., die na naamswijziging onder de naam Aabe Fabrieken B.V.
het bedrijf van Sigmacon B.V. zou voortzetten. Met de opbrengst van deze
verkoop loste de curator het boedelkrediet af. Aabe was in het kader van
de getroffen regelingen gefinancierd door de banken en had de banken
dezelfde of soortgelijke zekerheden verschaft als zij v66r de transactie jegens
Sigmacon  B. V. hadden.

Het gevolg van het vervallen van het bodembeslag was dat de Ontvanger
zich niet op de opbrengst van de machines kon verhalen. De Ontvanger
dagvaardde vervolgens de curator Gerritse, Amro, NIB en Aabe voor de
Rechtbank Breda. Hij vorderde, kort samengevat, primair een verklaring
voor recht dat de door hem gelegde beslagen op de bodem van Sigmacon
op de aan Amro en NIB tot zekerheid overgedragen roerende zaken niet
waren komen te vervallen door inlossing van de schulden aan laatstgenoemde
banken. Daarnaast vorderde de Ontvanger primair ook een verklaring voor
recht dat hij gerechtigd was om het beslag te vervolgen en veroordeling

34 Zie J.J.Vetter, P.J. Wattel, Hoofdzaken Invordering, 1996, p. 191.
35   De Liagre B6hl, Sanering en faillissement, t.a.p., p. 195.
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van gedaagden tot medewerking aan openbare verkoop. Subsidiair vorderde
de Ontvanger om gedaagden te veroordelen tot betaling van fl.2.684.453,-,
omdat zij onrechtmatig jegens hem zouden hebben gehandeld. Deze onrecht-
matigheid zou zijn gelegen in het sluiten van de in de vorige alinea
genoemde overeenkomsten, die gezamenlijk deel uitmaakten van de
Sigmacon-constructie.

Wat betreft het eerste gedeelte van de hierboven genoemde primaire
vordering van de Ontvanger overwoog de Rechtbank, kortweg weergegeven,
dat door het enkele feit dat de banken als zekerheidseigenaren zich volledig
voldaan achtten dan wel hun zekerheden prijs gaven, de eigendom van die
goederen terugkeerde bij degene die deze tot zekerheid had overgedragen.
De Rechtbank stelde, onder verwijzing naar de uitspraak van de Hoge Raad
van 3 oktober 1980 (NJ 1981, 60), vast dat de terugkeer van de eigendom
in de  boedel  met zich meebracht dat het beslag  van de Ontvanger verviel.
De Ontvanger grondde zijn stelling dat hij gerechtigd was om het beslag
te vervolgen op het feit dat hij zowel buiten als in rechte de nietigheid van
de overeenkomsten van de curator met Amro, NIB en Aabe had ingeroepen.
De Rechtbank oordeelde daarentegen dat aan de Ontvanger niet de
bevoegdheid tot het inroepen van de Pauliana toekwam, nu art. 42 Fw deze
actie uitsluitend aan de curator ten bate van de boedel geeft en dat art.  1377
(oud) BW zag op het nietig verklaren van handelingen van de schuldenaar,
met wie noch de curator noch een van de gedaagden (o.a. de betrokken
banken) te vereenzelvigen waren, aangezien zij geen debiteuren ter zake
van de belastingvorderingen van de Ontvanger waren. Ik zal op een later
punt in deze bespreking op dit oordeel van de Rechtbank terugkomen.

Zijn subsidiaire vordering tot schadevergoeding had de Ontvanger
gebaseerd op het feit dat de curator en overige gedaagden onrechtmatig
tegenover hem hadden gehandeld door het sluiten van de hierboven bij de
beschrijving vande casuspositie genoemde overeenkomsten. De Rechtbank
stelde vast dat geen der door de curator en zijn medegedaagden gesloten
overeenkomsten op zichzelf ongeoorloofd was en dat de curator en de
overige gedaagden ook niet onrechtmatig jegens de Ontvanger hadden
gehandeld  op de wijze zoals  door deze overheidsfunctionaris was gesteld.
Daarom werd de subsidiaire vordering tot schadevergoeding ook niet
gehonoreerd.

Vervolgens werd hoger beroep aangetekend bij het Hof Den Bosch. De
Ontvanger dagvaardde dezelfde personen en instanties als geintimeerden
en vorderde, kortweg weergegeven o.a. het volgende: primair: 1. een
verklaring voor recht dat het bodembeslag niet was vervallen; 2: een

317



Hoofdstuk 4

verklaring voor recht dat hij daarom gerechtigd was om tot openbare

verkoop van de in beslag genomen goederen over te gaan; 2a: althans nietig-
verklaring van de in de inleidende dagvaarding omschreven handelingen
van geintimeerden die resulteerden in het vervallen van het beslag; 3: Aabe
te veroordelen aan de openbare verkoop van de in beslag genomen goederen
mee te werken;4: geintimeerden te veroordelen om schadeververgoeding
te betalen vanwege het feit dat geintimeerden niet mee hadden gewerkt aan
een openbare verkoop. Subsidiair vorderde de Ontvanger schadevergoeding
voor  het  feit  dat de geintimeerden o.a. onrechtmatig hadden gehandeld.

Het Hof kwam in zijn eindarrest tot de conclusie: 'dat het vonnis
waarvan beroep vernietigd moet worden; dat de primaire vorderingen onder
1, onder 2 (primair) en onder 3, zoals geformuleerd bij de memorie van
grieven toewijsbaar zijn  [en]..  dat het gevorderde voor het overige moet
worden afgewezen'. De rechtsgronden  die  het  Hof er toe brachten  om
genoemde primaire vorderingen toe te wijzen zal ik in het kort bespreken
bij mijn behandeling van het hierop volgende Sigmacon I-arrest van de Hoge
Raad aangezien genoemde gronden ook expliciet door de Hoge Raad
behandeld worden. In dit verband zal ik nog de twee afgewezen vorderingen
tot schadevergoeding bespreken die de Ontvanger indiende in het kader
van zowel zijn primaire als subsidiaire vordering. Bij de primaire vordering
vroeg hij schadevergoeding omdat de curator,Aabe, Amro en NIB geweigerd
hadden om mee te werken aan een openbare veiling van de in beslag

genomen goederen en bij de subsidiaire vordering vroeg hij om geinti-
meerden tot schadevergoeding te veroordelen omdat zij onrechtmatig
gehandeld zouden hebben. Opvallend was dat de Ontvanger bij de primaire
vordering de rechtsgrond voor de gestelde verbintenis om schadevergoeding
te betalen niet noemde.  Het Hof ging blijkens zijn uitspraak er van uit dat
de Ontvanger in de weigering om mee te werken aan de openbare verkoop
een onrechtmatige daad zag en stelde aan de hand van de feiten vast dat
geYntimeerden niet onrechtmatig gehandeld hadden. Verder overwoog het
Hof dat de Ontvanger de stelling dat geintimeerden in het algemeen
onrechtmatig hadden gehandeld slechts ten grondslag had gelegd aan de
subsidiaire vordering tot schadevergoeding voor het geval de primaire
vorderingen niet toegewezen konden worden. Aangezien de primaire
vorderingen in belangrijke mate wel toewijsbaar waren, kwam de subsidiaire
vordering niet aan de orde.

Vervolgens gingen de curator, Aabe, Amro en NIB in cassatie bij de Hoge
Raad.
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In rechtsoverweging 4 komt de Hoge Raad tot een beoordeling van de
middelen in het principaal cassatieberoep. Hij schetst allereerst de rechtsgang
van partijen langs de diverse rechterlijke instanties en stelt vervolgens:
'Opmerking verdient nog dat de Rechtbank heeft geoordeeld dat de
Ontvanger niet de bevoegdheid toekwam 'tot het inroepen van de Pauliana
'omdat 'de curator noch een van zijn medegedaagden' is te vereenzelvigen
met de schuldenaar ('immers, zij zijn geen debiteur ter zake van de
belastingvorderingen van de Ontvanger'). Daartegen richtte zich de tweede
appelgrief van de Ontvanger. Tegen de achtergrond van de gedingstukken
moet uit r.0.3 van 's Hofs tussenarrest worden afgeleid dat de Ontvanger,
wellicht op een dwaalspoor gebracht door HR 12 april 1985, NJ 1986,808,
deze grief heeft ingetrokken.'

Uiteraard rijst dan de vraag wat het dwaalspoor kan zijn geweest waarop
de Ontvanger werd gebracht. Het arrest van 12 april 1985, waarnaar de
Hoge Raad verwijst, is het eerste van twee arresten waarin geoordeeld werd
over constructies die ten doel hebben om het bodembeslag te doorkruisen.
Deze zullen in de volgende sub-paragraaf besproken worden. (Daarna zal
in sub-paragraaf 3.3. het belangrijkste onderdeel van het Sigmacon I-arrest
behandeld worden).

3.2 De  arresten  Ontvanger/NMB  (HR  12  april  1985,   NJ  1986,  808)

en  Kuijpers/Ontvanger   (HR  28  oktober  1988,   NJ  1989,   450)

Het arrest van de Hoge Raad van 12 april 1985 betrof, kortweg weergege-
ven, het volgende geval.  Een bank was fiduciair eigenaar van de inventaris
en bedrijfsmiddelen van een B.V. die failleerde. De fiscus legde tijdens
het faillissement beslag op de inventaris en de bedrijfsmiddelen. Hij meende
dat dit een bodembeslag was. V66r de beslaglegging had de curator teneinde
het bodemrecht te doorkruisen zijn toevlucht genomen tot de zgn.
'verhuurconstructie'.36 Dit hield in dat hij het fabrieksgebouw waarin de
inventaris en bedrijfsmiddelen zich bevonden aan de bank had verhuurd
en in gebruik afgestaan. Het geschil betrof de vraag of deze roerende zaken
zich ten tijde van de beslaglegging 'op de bodem van de belastingschuldige'
bevonden. De fiscus was van mening dat dit wel het geval was. Hij stelde
o.a. dat de huurovereenkomst een paulianeus karakter had waardoor de

36      Zie  voor meer informatie en jurisprudentie betreffende deze constructie De Liagre  B6hl,
t.a.p., NJB 1993, pp.  194 en 195; MvA bij wetsvoorstel 22942 (Tweede Kamer, 1993-1994,
nr. 6, pp. 12 en 13 met in bijlage II op p. 30 een overzicht van de gevallen waarin deze
constructie is toegepast; J.J. Vetter, P.J. Wattel, Hoofdzaken Invordering, pp . 162 t/m 164 ;
Losbladige Invorderingswet  (red. J. Overgaauw),  aant.  39  bij  art.  22.
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fabriek tegenover hem als niet verhuurd en dus als 'bodem van de belasting-
schuldige' gold. De NMB spande tegen de Ontvanger een kort geding aan
voor de President van de Rechtbank Middelburg.  Deze hief het bodembeslag
op   de fiduciair overgedragen goederen  op. De Ontvanger stelde hoger
beroep   in  bij   het   Hof  Den   Haag. Dit bekrachtigde het vonnis   van   de
President. Vervolgens ging de Ontvanger in cassatie bij de Hoge Raad,
waarbij hij aanvoerde dat onder 'schuldenaar' indezinvanart.  1377 (oud)
BW tevens te verstaan was de curator in het faillissement die de vermo-
gensrechten van de gefailleerde schuldenaar uitoefende. De Hoge Raad
was  het  hier  niet mee  eens en stelde:

'Met het stelsel van de Faillissementswet, zoals dit tot uiting komt in
art. 49 van die Wet en in de bepalingen betreffende bevoegdheden van de
curator ten aanzien van de boedel en goederen van derden die hij in de
boedel aantreft, strookt niet dat de individuele schuldeisers van de
gefailleerde die regeling zou kunnen doorkruisen door de handelingen van
de curator met een beroep op art. 1377 BW aan te tasten op de grond dat
de curator voor de toepassing van dat artikel met de schuldenaar gelijk zou
moeten worden gesteld'.

Hoe verhoudt deze uitspraak zich nu tot die van de Rechtbank Breda
in de Sigmacon-procedure? Hierbij overwoog de Rechtbank dat de
Ontvanger niet de bevoegdheid toekwam om de Pauliana in te roepen omdat
de curator noch een van zijn medegedaagden schuldenaar waren ter zake
van de belastingvorderingen van de Ontvanger. Dat de Rechtbank tot deze
uitspraak kwam is begrijpelijk. Immers, om vast te stellen dat de banken
met de curator een paulianeuze overeenkomst gesloten hadden zou zij
allereersthebben moeten aannemen datart. 3.2. llc NBW (het huidige 3:48
BW) reeds geldend recht was. (Toepassing van dat artikel zou in dit geval
tot de conclusie geleid hebben dat de banken schuldenaren in de zin van
de Pauliana-artikelen waren, op wier goederen voor de schuld van Sigmacon
verhaal genomen kon worden.) Wanneer de Rechtbank voornoemde
aanname gemaakt had, zou zij de literatuur ver vooruit geweest zijn,
aangezien, voor zover ik heb kunnen nagaan, Schoordijk37 in 1986 als
eerste verdedigde  dat  men de  in art. 3.2.llc NBW vervatte regel reeds
als geldend recht kon zien.

Ik acht het goed mogelijk dat de Ontvanger in de Sigmacon-procedure
na kennisneming van de uitspraak van de Rechtbank besloot om voor het
Hof de grief ter zake van het afwijzen van de Pauliana te laten vallen omdat

37 H.C.F. Schoordijk, Vermogensrecht in het algemeen naar boek 3 van het Nieuwe BW, p.
172.
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hij na de uitspraak van de HR van 12 april 1985 van mening was dat de
Rechtbank Breda het geldende recht weergegeven had. Verder had hij nog38

geen kennis kunnen nemen van het arrest van de Hoge Raad van 28 oktober
1988,  NJ  1989, 450 (Kuijpers q.q./Ontvanger).  Had  hij  dat wel gedaan
dan had hij wellicht niet zijn grief ingetrokken. De casuspositie van laatstge-
noemd arrest luidde als volgt. De Ontvanger had bodembeslag gelegd op
goederen van de belastingplichtige Van Schaik, die zijn bedrijfsinventaris
in eigendom tot zekerheid had overgedragen aan de NMB.  Na de faillietver-
klaring van Van Schaik had de bank- zonder dathaar vordering was voldaan
of werd prijsgegeven- om niet afstand gedaan van de zekerheidseigendom
en de goederen teruggeleverd aan de curator. (Dit wordt de zgn. 'afstands-

39constructie' genoemd).
De curator vorderde een verklaring voor recht dat door de afstand en

teruglevering het bodembeslag was vervallen. Het Hofwees deze vordering
af. Het oordeelde dat de afstand jegens de Ontvanger nietig was op grond
van art. 1377 (oud) BW. De curator ging in cassatie bij de Hoge Raad en
stelde dat in dit geval een beroep op art.  1377 (oud) BW voor de Ontvanger
niet   openstond.   De   Hoge Raad stelde   dat de curator hiermee blijkbaar
aansluiting probeerde tezoekenbij het Ontvanger/NMB-arrest vandeHoge
Raad   van 12 april   1985 (NJ 1986,808) 'voor zover daarin...   werd
geoordeeld dat met het stelsel van de Faillissementswet, zoals dit tot uiting
komt in art. 49 van die Wet en in de bepalingen betreffende bevoegdheden
van de curator ten aanzien van de boedel en de goederen die hij in de boedel
aantreft, niet strookt dat individuele schuldeisers van de gefailleerde die
regeling zouden kunnen doorkruisen door de handelingen van de curator
met een beroep op art.  1377 aan te tasten. Het aldus gegeven oordeel berust
op de gedachte dat de curator de voormelde bevoegdheden uitoefent voor
de gezamenlijke schuldeisers en dat een doorkruising van die uitoefening
door een individuele schuldeiser zou kunnen leiden tot gevolgen die niet
voor alle schuldeisers gelijk zijn, dus tot doorbreking van de gelijkheid

38 Dit blijkt uit het feit dat het eindarrest van het Hof in de Sigmacon-procedure op 27 januari
1987 gewezen werd.

39   Zie de MvA bij wetsvoorstel 22942 (Tweede Kamer 1993-1994, nr. 6, p. 13 met in bijlage
II een overzicht van de gevallen in de rechtspraak waarin de afstandsconstructie was
uitgevoerd. Zie verder J.J. Vetter, P.J. Wattel, Hoofdzaken Invordering,   1996,  p.   189.
Voor het geval de lezer zich afvraagt waarom de bank, zonder dat haar vordering is voldaan,
om niet afstand doet van haar fiduciaire of voorbehouden eigendom: zie N.E.D. Faber (t.a.p.,
TvI 1995, p. 58 (noot 6)) en Vetter/Wattel (vindplaats in deze noot, pp. 189 e.v.), die
verschillende motieven voor dit handelen beschrijven. Een heel simpele beweegreden is bijv.
dat een zekerheidseigenaar genegen zal zijn afstand te doen van de zekerheidseigendom
wanneer hij voldoende andere zekerheden heeft voor de voldoening van zijn vordering.
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van de schuldeisers van de gefailleerde. Anders is het evenwel wanneer
de Ontvanger in zijn hoedanigheid van gerechtigde tot verhaal van goederen
die niet tot een failliete boedel behoren- zoals in het onderhavige geval-
met een beroep op art. 1377 een handeling van de eigenaar van die goederen
met ofjegens een curator in een faillissement aantast, op de grond dat door
deze handeling hij, de Ontvanger, in de uitoefening van verhaal op die
goederen wordt benadeeld. Alsdan  is de gelijkheid  van de schuldeisers  in
het faillissement niet in het geding en is er derhalve geen reden een beroep
op art.  1377 op die grond uitgesloten te achten.'

Naar aanleiding van deze rechtsoverwegingen begint Vranken zijn
annotatie in de NJ onder het bewuste arrest met zich af te vragen waarom
de Hoge Raad in zijn arrest van 12 april 1985 (NJ 1986, 808) heeft
geoordeeld dat individuele schuldeisers van de gefailleerde niet met een
beroep op art.  1377 (oud) BW handelingen van de curator kunnen aantasten
en waarom in dit geval zo'n beroep van de Ontvanger jegens de curator
wel wordt toegestaan. Volgens Vranken is doorslaggevend voor de Hoge
Raad of de rechtshandeling van de curator betrekking heeft op goederen
die al dan niet tot de boedel behoren. Behoren zij hiertoe, dan gaat het om
een handeling ten bate van de gezamenlijke schuldeisers en daarmee zou
een aantastingsrecht van een individuele schuldeiser onverenigbaar zijn.
Het arrest van 12 april  1985 had op deze situatie betrekking, omdat het
daarbij ging om een tot de boedel behorende loods die door de curator
verhuurd werd. Bij het arrest van de Hoge Raad van 28 oktober 1988 had                            
de handeling van de bank daarentegen betrekking op goederen die niet tot
de failliete boedel behoorden, nl. de fiduciair verbonden inventaris. Hierop
rustte een verhaalsaanspraak van de Ontvanger die noch in noch buiten
faillissement ten behoeve van andere crediteuren strekte. Wanneer de curator
met een derde een rechtshandeling ten aanzien van deze goederen verricht
die mogelijk paulianeus is, dan raakt dit alleen de Ontvanger. Wanneer
deze laatste de bewuste rechtshandeling met behulp van de Pauliana aantast,
dan is dat om die reden nog niet in strijd met de paritas creditorum
aangezien er wat dat betreft geen paritas is. Vranken stelt verder dat uit
het zoeven genoemde principe voortvloeit dat het onverschillig is of de
bestreden rechtshandeling een handeling van of met de curator  is.40  Ree-
huis'1 1 daarentegen verklaart het verschil tussen het arrest van de Hoge
Raad van 12 april 1985 en dat van 28 oktober 1988 uit het feit dat het in

40   In dezen volgt hij A-G Hartkamp, die in zijn conclusie bij dit arrest onder punt 5 hetzelfde
stelt.

41 W.H.H. Reehuis, 'De fiscus ontwapend?', in Kwartaalbericht Nieuw BW 1990, nr. 3, pp.
99 en 100.
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het eerstgenoemde arrest ging om een handeling van de curator die niet
door een individuele schuldeiser met behulp van de pauliana aangetast kon
worden en in het tweede om een handeling door de zekerheidseigenaar met
ofjegens de curator. Ook Kortmann 2 lijkt van deze visie uit te gaan. Mijns
inziens is Vrankens benadering de meest juiste aangezien bij de problematiek
die hier speelt de vraag of goederen al dan niet tot de boedel behoren en
schuldeisers zodoende in principe daar al dan niet gelijke rechten op kunnen
uitoefenen belangrijker is dan de vraag van welke personen het initiatief
uitgaat om een rechtshandeling met betrekking  tot die goederen te verrichten.
Bovendien zal op een later punt43, Ill. bij de bespreking van het Sigmacon
II-arrest, blijken dat men met Reehuis' benadering bij de analyse van een
bepaald soort rechtshandelingen vastloopt.

Verder is in het kader van de bespreking van het arrest van 28 oktober
1988 een interessante vraag of uit deze uitspraak blijkt dat de Hoge Raad
art.   3.2. llc NBW (art.3:48 BW) toentertijd reeds als geldend recht
beschouwde.    In het cassatiemiddel    II    sub b bestreed de curator    de
toepasselijkheid van art. 1377 (oud) BW omdat de afstand door de bank
volgens hem geen handeling van de schuldenaar in de zin van laatstgenoemd
artikel zou zijn. Hier voegde de curator aan toe dat het Hof zich blijkbaar
had laten inspireren  door  art.   3.2. llc  NBW,  maar  dat dit artikel  geen
geldend recht vormde.  De Hoge Raad besprak echter eerst cassatiemiddel
II sub a en kwam zodoende tot het oordeel dat de Ontvanger hier niet met
succes art. 1377 (oud) BW in kon roepen. Zodoende hoefde hij niet meer
aan een bespreking van cassatiemiddel II sub b toe te komen. Mijns inziens
heeft de Hoge Raad in dit arrest niet expliciet maar wel impliciet een
uitspraak gedaan over de toepasselijkheid van art. 3.2.llc NBW doordat
hij bepaalde dat de Ontvanger met een beroep op art. 1377 (oud) BW een
handeling van de zekerheidseigenaar met een curator in een faillissement
kon aantasten wanneer aan alle vereisten voor toepassing van de pauliana
voldaan was.44 Dit is m.i. niet goed mogelijk zonder ervan uit te gaan
dat de zekerheidseigenaar een schuldenaar is in de zin van art. 3.2.llc NBW
op wiens goed voor de schuld van een ander verhaal kan worden genomen.
M.i.  moet men hieruit dan ook concluderen dat de Hoge Raad in navolging
van Hartkamp en Schoordijk 5 3.2.llc NBW toentertijd reeds als geldend

42 S.C.J.J. Kortmann, noot bij het Sigmacon I-arrest, Ars Aequi 1990, p. 110.
43  Zie p. 341.
44   Zie ook T.J. Mellema-Kranenburg, De Actio Pauliana, p. 10 en Kortmann, AA 1990, p.

110.

45 Hartkamp, annotatie bij H.R. 28 oktober 1988, NJ 1989, 450 onder punt 7. Zie voor
vindplaats bij Schoordijk noot 37.
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recht beschouwde. Verder kan men m.i. ook uit de hierna nog te bespreken
rechtsoverweging  3.5.  bij het Sigmacon I-arrest en uit  r.0.  3.3.  van het
Sigmacon II-arrest opmaken dat de Hoge Raad zelf ook in het arrest van
28  oktober   1988 een toepassing  van art. 3.2.llc NBW zag.46  In  het
laatstgenoemde arrest sprak de Hoge Raad uit dat hij tot r.0.3.5. van het
Sigmacon I-arrest gekomen was in het voetspoor van zijn arrest van 28
oktober 1988.

Zoals ik hierboven reeds heb opgemerkt, acht ik het goed mogelijk dat de
Ontvanger in de Sigmacon-procedure na de hierboven beschreven uitspraak
van deze Rechtbank van mening was dat deze Rechtbank het geldende recht
had weergegeven. Verder had hij nog geen kennis kunnen nemen van de
uitspraak van de Hoge Raad van 28 oktober 1988. Hierdoor ging hij wellicht
er van uit dat hij een rechtshandeling verricht door de curator onder geen
beding met de Pauliana aan zou kunnen tasten omdat de curator niet met
de schuldenaar in de zin van art. 1377 (oud) BW gelijk te stellen was en
ging hij er tevens van uit dat een zekerheidseigenaar ook niet als een
dergelijke schuldenaar beschouwd zou kunnen worden, aangezien art.
3.2. llc  NBW  in zijn gedachtengang  niet als geldend recht  te  zien  was.
Wellicht liet de Ontvanger om deze reden in de Sigmacon-procedure voor
het Hof zijn appelgrief vervallen tegen de uitspraak van de Rechtbank dat
de Pauliana niet ingesteld kon worden.

3.3 Het belangrijkste onderdeel van het Sigmacon I-arrest

Vervolgens zal ik het belangrijkste onderdeel van de uiteenzetting door
de Hoge Raad van de uitgangspunten bij de beoordeling van het principaal
cassatieberoep behandelen.

De Hoge Raad stelt hierbij in rechtsoverwegingen 3.4.  e. v. dat aan zijn
uitspraken van 3 oktober 1980, NJ 1981,60, 10 april 1987, NJ 1987,829
en 28 oktober 1988, NJ 1989,450 ten grondslag ligt
'dat het de fiscus in art. 16 lid 3 Invorderingswet toegekende bodemrecht
niet ertoe strekt hem, in geval van faillissement van de belastingschuldige,
de positie te verschaffen van een schuldeiser die, voorzover het de in dat
artikel bedoelde goederen betreft, buiten het faillissement staat in dier voege

46 Anders: Heemskerk. Deze stelt onder punt 4 van zijn noot bij het Sigmacon I- arrest dat
de Hoge Raad in zijn arrest van 28 oktober 1988 nog geen uitspraak over de toepasselijkheid
van art. 3.2. llc NBW deed. Hij is dus blijkbaar van mening dat de HR ook geen impliciete
uitspraak erover doet.
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dat hij het recht heeft om steeds zelf die goederen te gelde te maken en
aldus buiten de omslag van de algemene faillissementskosten te blijven.
3.5. Voormelde rechtspraak (waaraan  in dit verband  toe te voegen:   HR

9 jan.  1981, NJ 1981,656 en HR 13 jan. 1989,RvdW 1989,28) gaat ook
ervan uit dat het bodemrecht wel ertoe strekt, kort gezegd, te waarborgen
dat de fiscus zich op de in beslag genomen goederen overeenkomstig zijn
rang kan verhalen alsofzij aandebelastingschuldige toebehoorden.47 Indien
de fiscus in de uitoefening van dit verhaalsrecht wordt benadeeld door
handelingen van de (zekerheids)eigenaar van die goederen, kan de Ontvanger
- aangezien ook voor het bestaande recht moet worden aangenomen dat
voor de toepassing van art. 1377 BW mede is begrepen hij op wiens goed
voor de schuld van een ander verhaal kan worden genomen (Art. 3.2.llc
NBW) - tegen die handelingen van de (zekerheids)eigenaar op de voet
van art. 1377 BW opkomen. Dat geldt ook voor het geval het gaat om
handelingen verricht  met of jegens de curator  in het faillissement  van  de
belastingschuldige (zie voormeld arrest van 28 okt. 1988, RvdW 1988,
179).

3.6. In de gevallen waarop de in art. 3.4. genoemde rechtspraak betrekking
heeft, werd de fiscus doordat de bodemgoederen wederom eigendom werden
van de belastingschuldige en het bodembeslag verviel in zijn verhaalsrecht
op die goederen niet benadeeld: hij deelde immers, overeenkomstig zijn
rang, mee in de opbrengst van die goederen. Bij een gang van zaken als
hiervoor onder 3.1. geschetst  kan dat anders  zijn (bijv. wanneer - zoals
hier het geval is - de curator de opbrengst van de bodemgoederen geheel
of grotendeels bezigt tot allossing  van het tijdelijk boedelcrediet).   Voor
dat geval voert het voorgaande tot de slotsom dat indien en voor zover zulk
een gang van zaken inderdaad ertoe leidt dat de fiscus wordt benadeeld
in het door art.  16 lid 3 Invorderingswet gewaarborgde verhaalsrecht op
de door de belastingschuldige tot zekerheid overgedragen goederen, de
Ontvanger, indien aan de overige vereisten voor toepassing van art. 1377
B.W. is voldaan, op de voet van die bepaling de nietigheid van de
desbetreffende rechtshandeling(en) kan inroepen dan wel, aangenomen dat

47   De uitoefening van het bodemrecht en het beroep op de Pauliana hebben gemeen dat beide

de Ontvanger in zijn verhaalsmogelijkheden beschermen. In aantekening 3 bij art. 22 in
de  Leidraad  bij de Invorderingswet 1990 wordt gesteld  dat ook zonder toepassing  van  het
bodemrecht het mogelijk kan zijn om een belastingvordering te verhalen op goederen die
aan een derde zijn overgedragen, nl. door een beroep op de Pauliana. Tevens wordt
opgemerkt dat ten aanzien van zaken waarop met toepassing van het bodernrecht verhaal
kan worden genomen inhet algemeen geen gebruik wordt gemaakt van de Pauliana. Vergelijk
J.G.A. Linssen in Rechtspraakoverzicht april-mei 1994, WPNR 6150 (1994), p. 624.
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mede aan de vereisten voor toepassing van art. 1401 B.W. is voldaan,
desverkiezend uit hoofde van deze bepaling wegens die benadeling
schadevergoeding kan vorderen.' De laatste overweging was een herlialing
van de leer van het Erba I-arrest, die inhoudt dat in voorkomende gevallen
een benadeelde schuldeiser zich zowel kan beroepen op art. 1377 (oud)
BW als op art. 1401 (oud) BW.

Zoals Kortmann 8 stelt, heeft deze uitspraak een enigszins belerend
karakter. De Hoge Raad lijkt het Hof, de Ontvanger en de raadslieden uit
te leggen hoe dit soort zaken moet worden aangepakt.  De kern van het in
r.0.3.4.  t/m 3.6. overwogene  komt m. i.  op het volgende neer.49 AlS de
curator de schuld  aan de zekerheidseigenaar inlost ten laste  van de boedel,
wordt de Ontvanger door dat enkele feit nog niet benadeeld in zijn
verhaalsmogelijkheden op die goederen (d.w.z. er is een aanzet tot
benadeling  maar  deze  is  nog niet voltooid). De goederen keren immers
terug in de boedel, zodat de Ontvanger overeenkomstig zijn rang kan delen
in de opbrengst. Het bodemrecht strekt, zoals de Hoge Raad overweegt,
er niet toe om de fiscus, bij faillissement van de belastingschuldige, de
positie te verschaffen van een schuldeiser die met betrekking tot de
bodemgoederen buiten het faillissement staat. Hij behoeft niet te worden
beschermd in de feitelijke separatistenpositieso die hij heeft verkregen op
grond van de omstandigheid dat de goederen tot zekerheid waren overge-
dragen. Van benadeling kan volgens de Hoge Raad echter w61 sprake zijn
wanneer, zoals hier het geval is, de curator de opbrengst van de bodemgoe-
deren geheel of gedeeltelijk gebruikt voor de aflossing van het boedelkrediet.

In de rechtsoverwegingen 4.3.  en 4.4. bespreekt de Hoge Raad middel III,
dat zich keert tegen enkele gronden die in de visie van het Hof elk voor
zich voldoende zijn voor zijn oordeel dat in de omstandigheden van dit geval
tegenover de Ontvanger geen beroep kan worden gedaan op de algehele
voldoening van de vorderingen van de zekerheidseigenaren door de curator
en het daarmee beoogde verval   van het bodembeslag.    De   Hoge   Raad
overweegt: 'Bij de behandeling van middel III moet uitgangspunt zijn dat
uit hetgeen het Hof overweegt na het vijfde gedachtenstreepje van r.0.8.3.4.

48  Kortmann, t.a.p., p. 105.
49 Zie Kortmann,  t.a.p.,  p.  110.
50   Zie de scherpe kritiek die op dit gevolg van het systeem van de wettelijke regeling van het

bodernrecht wordt gegeven in o.a. het rapport 'Voorrecht en bodemrecht' van de Inter-
departementale Werkgroep Voorrecht en bodemrecht, 1990, p. 85. Zie ook de MvA bij
de Invorderingswet 1990 (Tweede Kamer, 1988-1989, 20588, nr. 6, p. 23) en Reehuis,
t.a.p., p. 99.
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(("(...) is door de curator, de aspirant-koper (...) gezamenlijk de (...)
beschreven constructie gekozen')) moet worden afgeleid dat het blijkbaar
aan de vaststaande feiten de gevolgtrekking heeft verbonden dat de algehele
voldoening van de vorderingen van de zekerheidseigenaren is geschied
overeenkomstig en ingevolge een tussen alle betrokkenen, de curator,
Amro,NIB en Aabe tot stand gekomen overeenkomst. Het is deze
overeenkomst welke het Hof op het oog heeft als het later, in r.0.  8.3.8.,
spreekt van 'de overeenkomst tot verkoop van de bedrijfsactiva'. De Hoge
Raad oordeelt dat deze overeenkomst niet nietig is. Hetgeen het Hof had
vastgesteld omtrent o.a. de strekking van deze overeenkomst moest volgens
de Hoge Raad leiden tot de conclusie dat de partijen bij deze overeenkomst
zich daarmede noch uitsluitend, noch zelfs in de eerste plaats ten doel
hadden gesteld het gelegde bodembeslag te frustreren. Verder oordeelde
de Hoge Raad dat de vaststellingen van het Hof evenmin zijn oordeel
wettigden dat de voldoening door de curator slechts in schijn had plaatsge-
vonden. In de vaststellingen vanhet Hoflag volgens de Hoge Raad integen-
deel besloten dat sprake was van een voldoening die feitelijk heeft
plaatsgevonden en door alle betrokkenen werkelijk was gewild, omdat zij
deel  uitmaakte  van een tussen hen overeengekomen serie transacties,  die
ertoe strekte de zekerheidseigenaren in plaats van de gefailleerde vennoot-
schappen een nieuwe debiteur te verschaffen. Derhalve vernietigt de Hoge
Raad het arrest van het Hof Den Bosch en verwijst het geding ter verdere
behandeling naar het Hof Arnhem.

4          Het arrest van het Hof Arnhem en het Sigmacon II-arrest

4.1 Het arrest van het Hof Arnhem

Na de verwijzing naar het Hof Arnhem stelde de Ontvanger dat het Hof
art. 1377 (oud) BW met aanvulling van rechtsgronden ambtshalve moest
toepassen. Het Hof Arnhem stelde echter vast dat de Ontvanger voor het
Hof Den Bosch in de procedure die zou leiden tot het arrest van de HR
van  17  mei   1989, de tweede appelgrief, waarin een beroep gedaan  werd

op de Pauliana, had ingetrokken. Het Hof stelde dat dusdoende nog ter
bespreking restte de stelling van de Ontvanger dat de curator, Aabe, NIB
en ABN Amros 1 onrechtmatig jegens hem (de Ontvanger) hadden gehan-

51 Het betreft hier ABN Amro omdat inmiddels de fusie tussen de ABN Bank en de Amro
Bank had plaatsgevonden.
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deld. Het Hof stelde zich voor ogen om, gelet op de mogelijkheid dat het
plegen van een rechtshandeling die door art. 1377 (oud) BW vernietigd
kon worden tevens een onrechtmatige daad opleverde, eerst na te gaan of
aan alle elementen van het genoemde artikel was voldaan. Deze gedachten-
gang is niet verwonderlijk, aangezien, zoals in hoofdstuk 1 (p. 15) reeds
aan de orde gekomen is, art.  1377 lid 1 (oud) BW, dat hier eventueel van
toepassing zou kunnen zijn, een lex specialis van art. 1401 (oud) BW is.
Zodoende beziet het Hof in r.0. 8 t/m 13 de vraag of de curator, ABN
Amro en NIB door paulianeus handelen een onrechtmatige daad hebben
gepleegd. Het komt in r.0. 13 tot de conclusie dat er geen sprake is van
onrechtmatig handelen in de zin van art. 1377 (oud) BW omdat de
handelingen van partijen waarvan gesteld wordt dat zij onrechtmatig zijn
niet onverplicht verricht zijn in de zin van art. 1377 (oud) BW. Het Hof
maakt hierbij een fundamentele fout. Het gaat er in r.0. 12 al vanuit dat
een individuele schuldeiser ex art. 1377 (oud) BW kan opkomen tegen
rechtshandelingen verricht door de curator met derden in dier voege dat
de curator onder omstandigheden gelijk kan worden gesteld met de
schuldenaar in de zin van art.  1377 (oud) BW (ondanks het feit dat de Hoge
Raad deze mogelijkheid van de hand heeft gewezen in het arrest Ontvan-
ger/NMB (12 april 1985, NJ 1986, 808). Dat het Hof dit doet blijkt uit
de zinsnede dat niet kan worden geoordeeld dat in dit geval de curator,
door de vorderingen van ABN Amro en NIB te voldoen met behulp van
een daartoe aangetrokken boedelkrediet, onverplicht in de zin van art.  1377
(oud) BW heeft gehandeld.  In de onderdelen C,  F e n H van het cassatiemid-
del poogt de Ontvanger aan te tonen dat de curator onverplicht heeft
gehandeld. Dit betekent dat het cassatiemiddel evenals het Hof in wezen
ervan uit gaat dat het in principe mogelijk is om de curator op een lijn te
stellen met de schuldenaar in de zin van art.  1377 (oud) BW.  In de volgende
sub-paragraaf zal besproken worden hoe de Hoge Raad hierover oordeelt.

4.2 Rechtsoverweging   3.3.   van  het  Sigmacon  II-arrest

De Hoge Raad maakt in een fundamentele overweging (r.0.3.3.) duidelijk
datdeze benadering afgewezen dient te worden, zoals hij reeds inzijn arrest
van 12 april 1985 overwogen had. Zonder in deze rechtsoverweging direct
naar een bepaald onderdeel van het cassatiemiddel te verwijzen stelt hij
dat in de eerste plaats de zoeven genoemde hoofdregel van het arrest
Ontvanger/NMB voor de beoordeling van het middel van belang is, en dat
een individuele schuldeiser van de gefailleerde dus geen Pauliana in kan
stellen tegen rechtshandelingen door de curator met derden verricht in dier

328



De rechterlijke uitspraken in de Sigmacon-procedure

voege dat de curator gelijk wordt gesteld met de schuldenaar in de zin van
art.  1377 (oud). Hij vervolgt: 'Wel is mogelijk dat een schuldeiser die voor
een vordering op de gefailleerde verhaal heeft op goederen van een ander
dan de gefailleerde, art. 1377 (oud) kan inroepen tegen deze ander en
degene met wie deze heeft gehandeld, zoals in dit geval de curator, in dier
voege dat deze ander moet worden gelijk gesteld met de schuldenaar,
bedoeld  in art.   1377,  en de curator met degene met wie deze heeft gehandeld
en van wie, bij een handeling anders dan om niet, mede wetenschap van
benadeling moet worden aangetoond.  In het huidige recht heeft deze figuur
uitdrukking gevonden in art.  3:48 BW.  Een en ander is reeds als uitgangs-
punt vermeld in het eerste arrest van de Hoge Raad in deze zaak, rov. 3.5,
zulks op het voetspoor van HR 28 oktober 1988, NJ 1989, 450. Een en
ander is tevens van belang voor de vraag in hoeverre de curator en daardoor
ook de boedel ter zake van benadeling van een individuele schuldeiser

aansprakelijk kan worden gesteld op grond van onrechtmatige daad. Waar
toepassing van art. 1377 op handelingen van de curator als schuldenaar
in de zin van dat artikel is uitgesloten, kan op dezelfde handelingen evenmin
een aansprakelijkheid van de boedel wegens onrechtmatige daad van de
curator worden gegrond.'  Met name de laatste volzin van de eerste alinea
van r.0.3.3 dient grondig bestudeerd te worden teneinde  vast te stellen

waarop hij nu precies betrekking heeft. Hiermee heeft de Hoge Raad het
oog op de volgende situaties. In gevallen waar toepassing van art. 1377
(oud) BW op handelingen van de curator als schuldenaar in de zin van dat
artikel is uitgesloten, gaat het m.i. om handelingen die verricht zijn met
betrekking tot goederen die tot de failliete boedel behoren en ter zake
waarvan aan alle vereisten van de Pauliana is voldaan op 66n na: het is
niet mogelijk om de curator gelijk te stellen met de schuldenaar in de zin
van art. 1377 (oud) BW. Een dergelijke situatie doet zich voor ill de
casuspositie van het Ontvanger/NMB-arrest (HR 12 april 1985, NJ 1986,
808). De curator had een tot de boedel behorende loods, waarin de
inventaris en bedrijfsmiddelen zich bevonden, aan de bank verhuurd52
en in gebruik afgestaan. Het sluiten van de huurovereenkomst was een

52 Onder huidig BW zou deze constructie in faillissement zinloos zijn. De fiduciaire eigenaar
van de goederen zou nu een bezitloos pandhouder zijn en op het moment van het fail-
lissementsbeslag  zou op grond  van  art.  21  lid 2, laatste volzin Invorderingswet  1990  de
voorrang van de fiscus boven de bezitloos pandhouder worden gefixeerd. Latere veranderingen
in het feitelijk gebruik van de bodem of een huurovereenkomst kunnen daar niets meer aan
veranderen.  Zie J.J. Vetter, P.J. Wattel, Hoofdzaken Invordering,  1996,  p.  188.  Dat deze
constructie naar huidig BW in faillissement zinloos zou zijn, neemt echter niet weg dat het
zinvol is om bepaalde aspecten die in het kader van de Pauliana en onrechtmatige daadvorde-
ring van belang zijn aan de hand hiervan te illustreren.
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onverplichte rechtshandeling, die zowel door de curator als de bank hoogst-
waarschijnlijk met wetenschap van benadeling van de fiscus was verricht.
Zoals Vranken in zijn annotatie onder Kuijpers q.q./Ontvanger (HR 28
oktober 1988, NJ 1989, 450) stelt: in het arrest Ontvanger/NMB heeft de
handeling van de curator, nl. de huurovereenkomst t.a.v. de loods,
betrekking op een goed dat tot de boedel behoort, hetgeen impliceert dat
hij ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers handelt. Daarmee is een
recht van een individuele schuldeiser om een beroep te doen op art. 1377
(oud) BW (of 3:45 BW) onverenigbaar. Zowel A-G Mok als annotator
Heemskerk voeren in resp. de conclusie voor en de noot bij het Ontvan-
ger/NMB-arrest ter motivering van hun stelling dat de individuele schuldei-
ser hier geen Pauliana mag instellen aan dat de curator ten bate van de
collectiviteit van schuldeisers wel eens rechtshandelingen moet verrichten
die voor een bepaalde schuldeiser nadelig kunnen zijn. Dit geldt a fortiori
voor rechtshandelingen die de curator verricht met betrekking tot goederen
die tot de boedel behoren.

Men kan zodoende uit de combinatie van de arresten Ontvanger/NMB,
Kuijpers/Ontvanger en Sigmacon II de volgende rechtsregel destilleren:
in gevallen waar toepassing van art. 1377 (oud) BW op handelingen van
de curator als schuldenaar in de zin van dat artikel is uitgesloten, gaat het
om handelingen die verricht zijn met betrekking tot boedelgoederen, ter
zake waarvan aan alle vereisten van de Pauliana is voldaan op 66n na: het
is niet mogelijk om de curator gelijk te stellen met de schuldenaar in de
zin van art. 1377 (oud) BW. Deze gelijkstelling is niet mogelijk omdat de
curator deze rechtshandelingen ten aanzien van boedelgoederen moet
verrichten ten bate van de gezamenlijke schuldeisers en daarbij conform
zijn taak ook weI eens rechtshandelingen moet uitvoeren die een bepaalde
schuldeiser benadelen. Het is indeze gevallen evenmin onrechtmatigjegens
de in de vorige zin genoemde schuldeiser dat de curator deze rechtshandelin-
gen verricht. Een vordering ex art.  6: 162 BW is in deze gevallen dan ook
uitgesloten. Dit hangt natuurlijk samen met het feit dat art.  1377 lid 1 (oud)
BW een lex specialis van art. 1401 (oud) BW is. Waar voldaan is aan alle
vereisten van de Pauliana op 66n na, nl. dat het niet mogelijk is om de
curator met de schuldenaar in de zin van dit artikel gelijk te stellen, is het
op bovengenoemde gronden ook logisch om de curator niet te beschouwen
als een onrechtmatig handelend persoon.

De reden waarom de Pauliana niet toegelaten wordt is 66k gelegen in
het rechtsgevolg van het slagen van een beroep op de Pauliana.De Hoge
Raad geeft dit ook aan in het Kuijpers q.q./Ontvanger-arrest. Onder
verwijzing naar het Ontvanger/NMB-arrest stelt de Hoge Raad daarin nl.
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dat het in dat arrest gegeven oordeel o.a. berust op de overweging dat een
doorkruising  van de bevoegdheden die de curator m.b. t. boedelgoederen
voor de gezamenlijke schuldeisers uitoefent, zou kunnen leiden tot gevolgen
die niet voor alle schuldeisers gelijk zijn, dus tot doorbreking van de
gelijkheid van schuldeisers van de gefailleerde. Genoemde doorkruising
zou plaatsvinden wannneer het individuele schuldeisers toegestaan zou zijn
om   zich   op   art.    1377   (oud)   BW te beroepen. Wanneer   bijv.    in   de

casuspositie van het Ontvanger/NMB-arrest door de Ontvanger als schuldei-
ser de huurovereenkomst met betrekking tot de loods zou zijn vernietigd,
dan zou dit geleid hebben tot het moeilijk voorstelbare en zelfs onaanvaard-
bare resultaat 3 dat ten aanzien van de Ontvanger de loods niet verhuurd
was en ten aanzien van de andere crediteuren wfl. Vanwege de onaan-
vaardbaarheid van dit rechtsgevolg is het niet verwonderlijk dat de Hoge
Raad de mogelijkheid van het instellen van een Pauliana door een individuele
crediteur ten aanzien van deze handelingen van de curator van de hand wijst.
De ongewenstheid van dit rechtsgevolg zou nog duidelijker blijken wanneer
de curator een handeling verricht zou hebben waardoor een vermogensbe-
standdeel vervreemd is. Het zou immers zeer wonderlijk zijn wanneer
slechts ten aanzien van de vernietigende schuldeiser het vermogensbestand-
deel nog tot het vermogen van de failliet zou behoren en ten aanzien van
de andere crediteuren niet. Dit zou in strijd zijn met het wezen van het
faillissement als gerechtelijk beslag op en executie van (vrijwel) het gehele
vermogen van de schuldenaar ten bate van zijn gezamenlijke schuldeisers.
Kortom: de reden dat toepassing van art. 1377 (oud) BW ter zake van
handelingen van de curator als schuldenaar in de zin van dat artikel niet
is toegelaten is niet alleen gelegen in de gedachte dat de curator zijn
bevoegdheden ten aanzien van boedelgoederen uitoefent ten bate van de
gezamenlijke schuldeisers maar ook in de onaanvaardbaarheid van het
rechtsgevolg dat toepassing van de Pauliana hier zou hebben. Dit rechtsge-

53   Op p. 144 schetste ik de situatie van een crediteur die wenst dat een onwillige curator een
faillissementspauliana instelt. Ik stelde dat wanneer de crediteur de curator niet langs de
weg  van  art.  69 Fw (eventueel aangevuld met het hoger beroep van art. 67 Fw) er toe kon
brengen om een faillissementspauliana in kon stellen, hij zelf een Pauliana ex art.  3:45 BW
in mocht stellen. Ik stelde tevens op p. 145 dat wanneer duidelijk is dat de Pauliana van
de individuele crediteur slaagt, de curator de faillissementspauliana in dient te stellen en
dat de individuele crediteur dan zijn recht om ex art. 3:45 BW te ageren verliest. De
achtergrond hiervan is dat het in strijd met de paritas creditorum is wanneer slechts ten
aanzien van hem het goed nog tot het vermogen van failliet behoort en ten aanzien van de
curator of de andere crediteuren niet. Wanneer het hem gelukt om de gewraakte rechtshande-

ling met de Pauliana te vernietigen, dan kan dit rechtsgevolg niet aanvaard worden en dient
de curator onmiddellijk de faillissementspauliana in te stellen.
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volg kan, los van het feit dat het hier gaat om een beroep op art.  1377 (oud)
BW/3:45  BW  gaat, niet aanvaard worden.  Dat wil zeggen:  het  zou  als
gevolg van geen enkel soort vordering aanvaardbaar zijn. Dit ligt anders
bij de onrechtmatige daadvordering.   Het  is niet vanwege  het  feit  dat  het
rechtsgevolg,  Ill. de verplichting  voor de boedel om schadevergoeding  te
betalen, op zichzelf genomen (d.w.z.  los van het feit dat het hier gaat om
een onrechtmatige daadvordering die valt binnen de termen van art. 1377
(oud) BW) onaanvaardbaar zou zijn. In bepaalde casusposities kan immers
een vordering tot schadevergoeding jegens de boedel ex art. 6:162 BW
zeer wel aanvaardbaar zijn. Stel bijv. dat een curator, die een faillissement
van een B.V. af moet wikkelen en het bedrijf voorlopig nog voortzet, de
aankoop van een bedrijfsauto overweegt en bij een proefrit in een dergelijke
auto deze door onachtzaamheid beschadigt. De eigenaar van deze auto heeft
dan in ieder geval een vordering jegens de boedel. 54 De onrechtmatige
daadvordering is in de gevallen die genoemd worden in de laatste volzin
van de eerste alinea  van r.0.3.3. slechts niet toegestaan omdat de curator
m.b. t.  boedelgoederen  ten  bate  van de collectiviteit van crediteuren  wel
eens rechtshandelingen moet verrichten die een bepaalde schuldeiser
benadelen.

Ik  zal nu verder uiteenzetten waarom  men  m. i. 'handelingen  van  de
curator  in de  zin van dat artikel' niet ruimer moet interpreteren dan ik hier
gedaan heb. Wellicht zou men op de gedachte kunnen komen om de gehele
laatste volzin  van de eerste alinea  van r.0.3.3. aldus te lezen  dat,  waar
toepassing van de Pauliana op handelingen van de curator in het algemeen
is uitgesloten, op dezelfde handelingen evenmin een aansprakelijkheid van
de boedel wegens onrechtmatige daad van de curator kan worden gegrond.
Dit zou betekenen dat, nu de toepassing van de Pauliana op wat voor
handeling van de curator dan ook - of dat nu een feitelijke of een
rechtshandeling is en of deze nu schuldeisers benadeelt of niet - is
uitgesloten, op deze al evenmin een aansprakelijkheid van de boedel wegens
onrechtmatige daad van de curator gegrond kan worden. Deze lezing blijkt
bij nadere beschouwing echter tot ongewenste resultaten te leiden. Wanneer
bijv. de curator  bij de behartiging  van de belangen  van de gezamenlijke
schuldeisers door een feitelijke handeling aan een derde schade toebrengt
op een wijze zoals die omschreven wordt in art.  6: 162 BW, dan moet het
immers onder omstandigheden mogelijk zijn om de boedel uit onrechtmatige
daad aansprakelijk te houden. (Zie het zoeven genoemde voorbeeld van
de curator die een proefritje maakt in een bedrijfsauto). Het is verder

54   De vraag of de curator hier dan ook in prive aansprakelijk is, laat ik verder rusten.
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mogelijk dat de curator op onrechtmatige wijze een derde schade toebrengt
door een ander soort rechtshandeling dan degene die genoemd wordt in
de laatste volzin  van de eerste alinea  van  r.0.   3.3.   Stel  bijv.   dat  een
gefailleerde slechts drie schuldeisers heeft en de curator met medeweten
van deze crediteuren een voor de boedel voordelig contract afsluit waarbij
hij misbruik maakt van de wanprestatie van zijn wederpartij zodat diens
medecontractant schade zoals bedoeld in art. 6:162 BW lijdt. M.i. moet
het dan mogelijk zijn om de boedel ex art.  6: 162 BW aan te spreken.  Ook
is het mogelijk dat de curator op onrechtmatige wijze iets nalaat: nu in art.
6:162 BW een nalaten 66k als een 'daad' wordt gezien, kan men dit m.i.
in dit verband ook onder het begrip 'handeling' brengen. Zo oordeelde de
Rechtbank Rotterdam in 192455 dat de boedel aansprakelijk was wegens

onrechtmatig handelen van de curator q.q. jegens een erkende crediteur
door na te laten om hem op de uitdelingslijst te plaatsen en hem de
schriftelijke kennisgeving als genoemd in art. 183 lid 3 Fw toe te zenden.

Nu al deze mogelijkheden bestaan, moet men m.i. 'handelingen van
de curator als schuldenaar in de zin van dat artikel' niet ruimer lezen dan
ik gedaan heb, teneinde  niet  te veel onrechtmatige daadvorderingen uit  te
sluiten.

De  rechtsregel  die  in de laatste volzin  van de eerste alinea  van  r.0.3.3.
genoemd wordt laat onverlet de mogelijkheid die door de Hoge Raad in
de tweede volzin van diezelfde rechtsoverweging beschreven wordt. Het
is mogelijk dat een schuldeiser die voor een vordering op de gefailleerde
verhaal heeft op goederen van een ander dan de gefailleerde, een beroep
kan doen op de Pauliana tegen deze ander en zijn wederpartij, zoals in dit
geval de curator, in dier voege dat deze ander moet worden gelijkgesteld
met de schuldenaar, bedoeld in art.  1377 (oud) BW, en de curator met de
wederpartij van wie bij een rechtshandeling anders dan om niet o.a. weten-
schap van benadeling moet worden bewezen. De Hoge Raad stelt dat hij
een en ander al had vermeld als uitgangspunt in het Sigmacon I-arrest, in
het voetspoor van het Kuijpers q.q./Ontvanger - arrest (HR 28 oktober
1988, NJ 1989, 450). In zijn annotatie bij laatstgenoemd arrest geeft
Vranken aan waarom een individuele schuldeiser in casusposities als die
van het Kuijpers q.q./Ontvanger-arrest een beroep op de Pauliana kan doen.
De door Vranken verwoorde gedachte geldt evenzeer voor de casuspositie

55 Rechtbank Rotterdam 24 maart 1924, W. 11210. Zie verder S.O.H. Bakkerus, De
aansprakelijkheid voor onrechtmatige gedragingen van de curator in: De curator, een octopus,
p. 176. Zie hier ook voor andere voorbeelden van onrechtmatig handelen van de curator
in  kwaliteit.
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in de Sigmacon-procedure. Omdat de bodemgoederen van de bank niet tot
de failliete boedel behoren raakt een handeling van de fiduciaire eigenaar
met de curator ter zake van de fiduciair verbonden inventaris alleen de
Ontvanger. Wanneer de Ontvanger met de Pauliana de gewraakte rechtshan-
deling aantast, is dat om die reden ook met in strijd met de paritas credito-
rum, omdat de schuldeisers ter zake van de goederen niet gelijk zijn. De
vernietiging op basis van de Pauliana herstelt veeleer de ongelijkheid die
vdar de paulianeuze handeling bestond: de Ontvanger blijft zijn voorrecht
behouden bij het uitoefenen van verhaal op de bodemgoederen en deze
goederen blijven buiten het faillissement. In het verlengde van deze
redenering kan men de volgende opmerkingen maken. Wanneer de
Ontvanger de rechtshandeling van de bank als verhaalsdebiteur vernietigd
heeft, dan treden een objectief-relatieve en subjectief-relatieve nietigheid
in. De objectief-relatieve nietigheid houdt in dat de rechtshandeling niet
verder nietig is dan nodig is om zijn benadeling op te heffen. De benadeling
bestaat hier in het feit dat hij vanwege de paulianeuze handeling geen verhaal
kan nemen op de bodemgoederen. Na vernietiging op grond van de Pauliana
kan hij zich slechts op de bodemgoederen verhalen voorzover dat nodig
is voor opheffing  van zijn benadeling. (Hij heeft verder hoogstens recht
op waardevergoeding of schadevergoeding56 wanneer het voor de banken
na de vernietiging niet mogelijk is om hem de bodemgoederen ter
beschikking te stellen). De subjectief-relatieve nietigheid heeft hier m.i.
een vrij bijzondere inhoud: de benadelende rechtshandeling is slechts nietig
jegens de Ontvanger in zijn kwaliteit van schuldeiser van de gefailleerde
voorzover hij verhaalsgerechtigd is t.a.v. de bodemgoederen vande banken
als de verhaalsdebiteur  in  de  zin  van  art.   3:48  BW. De rechtshandeling
is niet nietig jegens hem in zijnkwaliteit van schuldeiser van de gefailleerde
voorzover hij verhaalsgerechtigd is t.a.v. goederen die aan de gefailleerde
toebehoren. Wanneer dit wel zo was, dan zou dit in strijd met de paritas
creditorum zijn. Stel dat in de casuspositie van het Ontvanger/NMB-arrest
de Ontvanger erin zou slagen om de huurovereenkomst met een beroep
op art. 1377 (oud) BW te vernietigen door te stellen dat de NMB zijn
verhaalsdebiteur is en de curator diens wederpartij. De huurovereenkomst
is dan nietig tegenover hem in zoverre dat hij de bewuste goederen nog
steeds als bodemgoederen mag beschouwen. Hij mag binnen het faillissement
zich er echter niet op beroepen dat ten aanzien van hem de loods niet
verhuurd is. De huurovereenkomst is immers niet nietig tegenover hem
in zijn kwaliteit van schuldeiser van de gefailleerde voorzover hij

56  Zie p. 218 e.v.
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verhaalsgerechtigd is op goederen die aan de gefailleerde toebehoren. Deze

invulling van het begrip 'subjectief-relatieve nietigheid' is bijzonder maar
niet uniek: er zijn min of meer analoge voorbeelden van te vinden. Zo is
bijv. na een succesvol beroep op de faillissementspauliana de paulianeuze
handeling nietig tegenover de curator in zijn kwaliteit als beheerder van
de boedel maar niet ten aanzien van hem als privt-persoon. Een ander,
enigszins vergelijkbaar voorbeeld is de casuspositie van HR 15 maart 1940

(NJ 1940, 848)57, waarin een hypotheekhouder bij de executie van het
verhypothekeerde goed dit zelf had ingekocht. Hierbij kwam aan het licht
dat de schuldenaar vddr de executie vele handelingen had verricht, die tot
doel hadden om het goed in geval van executie waardeloos te maken. De

hypotheekhouder riep vervolgens met een beroep op art. 1377 (oud) BW
de nietigheid van de handelingen in, maar de Hoge Raad besliste dat dit
niet mogelijk was, omdat hij na de executie slechts in zijn kwaliteit van
eigenaar belang had bij de nietigheid van die handelingen, en niet meer
in zijn kwaliteit als schuldeiser. Deze invulling van het begrip 'subjectief-
relatieve nietigheid' vertoont enige verwantschap met de zoeven genoemde
aspecten van het Sigmacon II-arrest.

Wanneer de Ontvanger met succes art.  1377 (oud) BW heeft ingeroepen
tegen de banken als verhaalsdebiteur en tegen de curator als wederpartij,
dan is zowel tegen de banken als tegen de boedel een vordering ex art.
6: 162 BW mogelijk. Zoals reeds gezegd58, is immers het rechtsgevolg
van een vordering ex art. 6:162 BW, nl. een verplichting voor de boedel

om schadevergoeding te betalen, op zichzelf genomen, aanvaardbaar. Verder

gaat het hier om rechtshandelingen die een verhaalsdebiteur in de zin van
art. 3:48 BW verricht met goederen die niet tot de boedel behoren en niet
om de situatie genoemd in de laatste volzin van de eerste alinea van r.0.
3.3.  Daarin ging het om rechtshandelingen met betrekking tot boedelgoede-
ren die de curator conform zijn taak moest verrichten ten bate van de
gezamenlijke schuldeisers, en waarbij het om deze reden niet onrechtmatig
was wanneer hij daarbij een bepaalde crediteur benadeelde. Kortom: dit
beletsel om onrechtmatigheid aan te nemen is er hier niet.

Tot nu toe is o.a. over de eerste alinea van r.0. 3.3. gesproken. De
Hoge Raad overweegt in de tweede alinea daarvan volkomen terecht dat
het in de onderhavige zaak slechts van belang is of de rechtshandelingen

57      Zie de heldere samenvatting  van dit arrest  door J.H. Beekhuis  in zijn Preadvies  voor  de

Vereniging voor vergelijkende studie van het recht van Belgie en Nederland, De regeling
van de zgn. 'actio Pauliana' in het Belgische en het Nederlandse BW, 1959, p. 7 (ook
afgedrukt  in het jaarboek  van deze Vereniging VII (1958/59),   1961,  p.   291).

58  Zie p. 333.
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aan de zijde van de banken als verhaalsdebiteuren in de zin van art. 3:48
BW onverplicht zijn geweest terwijl de vraag of de curator als wederpartij
onverplicht in de zin van art. 1377 (oud) BW heeft gehandeld belang mist.
Dat dit geheel juist is, blijkt bijv. uit de MvT bij art. 1377 (oud) BW59,
waarin gesteld werd dat door de schuldenaar onverplicht verrichte handelin-
gen zijn handelingen door de schuldenaar verricht 'tot het verrichten
waarvan geene in rechte bindende verplichting op hem [mijn cursivering-

FvK]  rustte'.

4.3 Rechtsoverweging   3.4.  van  het  Sigmacon  II-arrest

Nadat  de  Hoge  Raad  in  r.0.3.3. een fundamenteel uitgangspunt heeft
benadrukt, brengt hij  in r.0.3.4. naar voren dat de klachten tegen  's  Hofs
oordeel dat ABN Amro en NIB niet onverplicht hebben gehandeld falen.
Hij overweegt dat de klachten zich niet richten 'tegen de kern van 's Hofs
oordeel op dit punt, nl. dat ABN Amro en NIB verplicht waren mee te
werken aan de aflossing door de curator van hun vorderingen op de
gefailleerde. De vraag of, in weerwil van het beginsel dat ten grondslag
ligt aan de huidige artt. 6:58 e.v. BW en de samenhang van deze aflossing
met het voormelde samenstel van volgens het middel onverplichte
overeenkomsten, een dergelijke verplichting kan worden aanvaard, kan
in cassatie derhalve niet aan de orde komen'. Wanneer de Hoge Raad de
bewuste rechtshandeling die verricht is door de banken beschrijft als 'mee
te werken aan de aflossing door de curator van hun vorderingen', bedoelt
hij het in ontvangst nemen van de betaling. M.i. dient het in ontvangst
nemen van een betaling als een rechtshandeling te worden aangemerkt.60
Vervolgens rijst de vraag wat het beginsel is dat ten grondslag ligt aan de
huidige artt. 6:58 e.v. BW over schuldeisersverzuim. In de Toelichting
Meijers61 wordt aan het begin van de afdeling over de artt. 6:58 e.v. BW
gesteld dat een schuldeiser in de regel niet tot het in ontvangst nemen van

59 Zie Belinfante, Ontwerp van Wet op het faillissement en de sursdance van betaling,  1891,
V, p. 30 en Van der Feltz I, editie Kortmann/Faber, p. 530.

60 Zie Asser-Hartkamp, 4-I, 1996, nr.  187 (p.  139), die hiermee de heersende leer weergeeft.
Hij wijst erop dat blijkens art. 1423 (oud) BW en art. 6:31 BW de wetgever het in ontvangst
nemen van betaling als een rechtshandeling beschouwt en dat de praktijk dit 66k doet met
betrekking tot art.  1377 (oud) BW.  Zie ook N.E.D. Faber (Paulianeus en/of onrechtmatig
handelen van de curator?, Tijdschrift voor Insolventierecht 1995, p. 63, noot 16). Het in
ontvangst nemen van de betaling moet als een eenzijdige rechtshandeling gezien worden
aangezien de wilsuiting van Wn persoon voldoende is om het rechtsgevoIg tot stand te
brengen.

61 Parl. Gesch. Boek 6, pp. 219 en 220.
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het verschuldigde verplicht is.62 Dit is hoogstwaarschijnlijk het principe
waarnaar de Hoge Raad verwijst. Hiernaast stelt Hartkamp63 dat men in
principe voor de geldschuldeiser geen verplichting erkent om de hem
verschuldigde geldsom te aanvaarden. Dus: in principe geschiedt het in
ontvangst nemen van een dergelijke betaling onverplicht.64 De vraag of
in weerwil van dit beginsel een verplichting om mee te werken aan de
aflossing door de curator van de vorderingen in de gefailleerde kan worden
aanvaard, kan echter in cassatie niet aan de orde komen omdat de klachten
van het middel zich niet richten tegen 's Hofs oordeel dat ABN Amro en
NIB verplicht waren om mee te werken aan de aflossing door de curator.
Om dezelfde reden kan volgens de Hoge Raad evenmin de vraag aan de
orde komen of een verplichting zoals hierboven genoemd kan worden
aanvaard in weerwil van de samenhang van de aflossing door de curator
met het samenstel van volgens het middel onverplichte overeenkomsten.
Dit samenstel wordt beschreven aan het begin van r.0. 3.1. en houdt in
feite de gehele 'wisseltruc' of 'Sigmacon-constructie' in. Op een later
punt , nl. bij de bespreking van de vraag of de rechtshandelingen van
de banken paulianeus en onrechtmatig zijn zal ik de vraag bespreken of
een verplichting van de banken om mee te werken aan de aflossing door
de curator w61 aangenomen had moeten worden. Vervolgens overweegt
de Hoge Raad dat de vraag of de curator onverplicht heeft gehandeld
evenmin aan de orde kan komen en tot cassatie kan leiden, nu dit voor de
toepassing van de Pauliana niet van belang is.

Tot nu toe zijn reclitsoverwegingen 3.3. en 3.4. besproken. In de
volgende sub-paragraaf zal r.0. 3.5. besproken worden.

4.4 De  twee   'kemen'  van  rechtsoverweging  3.5.  van  het  Sigmacon

II-arrest.  Een bespreking van de rechtshandelingen verricht door
de banken, de curator en Aabe

R.0.3.5.  bevat twee belangrijke 'kernen'. De eerste houdt in dat de Hoge
Raad in de vierde volzin in een tussenzin overweegt dat het uitgangspunt
van het Hof dat aan de vereisten van art.  1377 (oud) BW niet is voldaan,
in cassatie niet afdoende is bestreden en op een later punt dat, anders dan
onderdeel C betoogt, niet onjuist is 's Hofs opvatting dat er, nu aan de

62   Zie ook Asser-Hartkamp, 4-1, nr. 282 (p. 206) en J.B.M. Vranken, Afdeling 6.1.7 : het
verzuim van de schuldeiser, WPNR 5789 (1986), p. 419.

63 Zie Asser-Hartkamp 4-I, nr. 282, p. 206.
64 Anders: Kortmann in zijn annotatie bij het Sigmacon I-arrest, AA 1990, p. 110, noot 15.
65  Zie p. 342.
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vereisten van art. 1377 niet is voldaan, geen grond is voor een op de
omstandigheden van het geval berustende aansprakelijkheid uit onrechtmatige
daad. Dat de laatstgenoemde overweging puur en alleen de vraag betreft
of ABN Amro, NIB, de curator en Aabe onrechtmatig hebben gehandeld
door hun aandeel in paulianeuze handelingen blijkt uit het feit dat in
onderdeel C van het cassatiemiddel enkel over dit laatste geklaagd wordt.
De tweede 'kern' van r.0.3.5. is te vinden in een overweging naar
aanleiding van onderdeel A van het middel: deze houdt in dat het oordeel
van het Hof dat, bij het in cassatie niet afdoende bestreden uitgangspunt
dat aan de vereisten van art. 1377 (oud) BW niet was voldaan, de
omstandigheden van het onderhavige geval de Ontvanger ook overigens
geen grond geven voor een vordering uit onrechtmatige daad, in stand kon
blijven.

Bij  de nu volgende bespreking  van  deze twee 'kernen'  van  r.0.  3.5.
zullen de diverse rechtshandelingen verricht door ABN Amro, NIB, de
curator en Aabe de revue passeren. Slechts de banken kunnen, in hun
kwaliteit van verhaalsdebiteuren in de zin van art. 3:48 BW, aangemerkt
worden als schuldenaren in de zin van art. 1377 (oud) BW. De curator
en Aabe kunnen slechts beschouwd worden als 'degene met of te wiens
behoeve' de schuldenaar in de zin van dat artikel (i.c. ABN Amro en/of
NIB) handelde. Toepassing  van  art.   1377  (oud)  BW  (en  3:45  BW)  op
handelingen van de curator als schuldenaar in de zin van dat artikel is
immers uitgesloten en Aabe kan niet aangemerkt worden als verhaalsdebiteur
in de zin van art.  3:48 BW.  Wdl is het mogelijk dat de curator en/of Aabe
ex   art.   6: 162 BW aangesproken worden wanneer zij hetzij beschouwd
kunnen worden als wederpartij in de zin van art. 1377 (oud) BW hetzij
op andere wijze onrechtmatig gehandeld hebben. Uit het hierboven
opgemerkte volgt dat allereerst in verband met de rechtshandelingen van
de  banken de eerste  kern  van  r.0.  3.5.  aan  de  orde zal komen omdat  zij
als verhaalsdebiteuren met de curator of Aabe als wederpartij gehandeld
hebben. Wanneer de rechtshandelingen verricht door de curator en Aabe
behandeld worden, zal derhalve naar de bespreking van deze rechtshan-
delingen verricht met de banken verwezen worden. De tweede kern van
r.0.   3.5. zal voornamelijk in verband  met het handelen  van de curator
besproken worden omdat in het cassatiemiddel daarover geklaagd wordt.

4.4.1 De rechtshandelingen verricht door de banken

Allereerst zullen de rechtshandelingen van de banken de revue passeren.
Teneinde vast te stellen of rechtshandelingen van de banken vernietigd
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kunnen worden dient men zich er allereerst rekenschap van te geven dat
het  samenstel van overeenkomsten  dat  aan het begin  van r.0.3.1. wordt
beschreven en dat de 'wisseltruc' inhoudt gebaseerd is op een eerder
gesloten overeenkomst, waarvan het Hof Den Bosch in het arrest a quo
bij het Sigmacon I-arrest het bestaan al constateerde. Zie r.0.4.4. van
laatstgenoemd arrest: zakelijk weergegeven, heeft het Hof geconcludeerd
dat de algehele voldoening van de vorderingen van zekerheidseigenaren
en de verkoop van de bedrijfsactiva - eigenlijk: de gehele 'wisseltruc'- is geschied ingevolge66 een eerder tussen de curator, ABN Amro, NIB
en Aabegeslotenovereenkomst.67 Eenessentitle vraag isoflaatstgenoemde
overeenkomst met de Pauliana vernietigd kan worden. Reeds eerder werd
gesignaleerd dat de benadeling van de fiscus erin gelegen was dat de
verhaalsmogelijkheden  die hij op basis van zijn voorrecht heeft geringer
zijn dan wanneer de paulianeuze handelingen achterwege waren gebleven.
De paulianeuze handelingen hebben immers uiteindelijk tot benadeling geleid
doordat de curator de opbrengst van de bodemgoederen geheel of
grotendeels heeft aangewend voor de aflossing van het boedelkrediet. Het
gevolg hiervan is dat de fiscus uiteindelijk op basis van zijn voorrecht
minder verhaalsmogelijkhedenheeft dan hij anders gehad zou hebben. M.i.
is het niet goed denkbaar dat de gehele 'Sigmacon-constructie' zoals
beschreven in r.0.3.1.  van het arrest van 24 februari 1995 uitgevoerd zou
worden zonder dat deze gebaseerd was op deze eerder gesloten overeen-
komst. Volgens de leer van de middellijke benadeling zoals die werd
neergelegd in het Boendermaker/Schopman-arrest is het niet nodid dat de
paulianeuze handeling op het ogenblik van haar plaatsvinden onmiddellijk
nadeel meebrengt maar is het slechts nodig dat op het moment van instellen
van de Pauliana het nadeel aanwezig is. Derhalve moet men m.i. deze eerder
gesloten overeenkomst als benadelend in de zin van de Pauliana beschouwen.

66 Deze conclusie wordt ook getrokken door Kortmann, t.a.p. AA 1990, p. 111 en Faber,
TvI, 1995, p. 63.

67     Ik ga ervan uit dat het samenstel van overeenkomsten genoemd in r.0.3.1. van het SigmaconII-arrest niet hetzelfde is als deovereenkomst genoemd in r.0.4.4. van het Sigmacon I-arrest.
Als dat zo was, had de Hoge Raad in r.0. 3.1. van het Sigmacon II-arrest moeten sprekenover den overeenkomst, omdat in feitelijke instantie het Hof het bestaan daarvan had
vastgesteld en de Hoge Raad gebonden is aan de feiten.  M.i.  is dit ook in overeenstemming
met de realiteit: hoogstwaarschijnlijk is eerst een principe-akkoord gesloten dat vervolgens
zeer spoedig in een samenstel van overeenkomsten is uitgewerkt. Zie ook r.0.4.4. van het
Sigmacon I-arrest, waarin de Hoge Raad spreekt over de rechtshandelingen die ingevolgede oorspronkelijk tussen de banken, curator en Aabe gesloten overeenkornst hebben plaatsge-
vonden tussen telkens verschillende partijen bij die overeenkomst. M.i. verwijst de Hoge
Raad hiermee naar het ook in r.0.3.1.  van het Sigmacon II-arrest genoemde samenstel van
overeenkomsten.
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Wetenschap van deze benadeling bij partijen zal m. i. vrij gemakkelijk te
bewijzen zijn. Aangezien de overeenkomst onverplicht gesloten is, is het
m.i. mogelijk om te bewijzen dat aan alle vereisten voor een succesvol
beroep op de Pauliana is voldaan. Faber 8 is van mening dat dit niet het
geval is aangezien het volgens hem hier gaat om een overeenkomst die door
de curator met anderen is gesloten. Hij ziet het niet als een overeenkomst
die de banken met de curator hebben gesloten. Hij ziet hierbij echter om
te beginnen over het hoofd dat een overeenkomst een meerzijdige rechtshan-

deling is en geen eenzijdige, waarbij de wilsverklaring van 66n persoon
voldoende is om hem tot stand te brengen. Bovendien moet men m.i. deze
overeenkomst zien als een ondeelbare rechtshandeling die door de banken
als verhaalsdebiteuren in de zin van art. 3:48 BW/1377 (oud) BW is verricht
met de curator als wederpartij. Weliswaar is deze overeenkomst gebaseerd
op een aanbod en een aanvaarding, die in principe beschouwd worden als
eenzijdige rechtshandelingen, maar in dit verband is relevant dat naar huidig
recht voor de toepassing van de Pauliana aanbod en aanvaarding niet als
afzonderlijke rechtshandelingen opgevat worden, maar als onzelfstandige
onderdelen van een als eenheid opgebouwde meerzijdige rechtshandeling.

69

De heersende leer voor het oude recht o, dat op dit arrest van toepassing
was, lijkt te zijn dat na het tot stand komen van de overeenkomst aanbod

en aanvaarding nog slechts als onzelfstandige onderdelen van de overeen-
komst gezien kunnen worden. Dit houdt tevens in dat zij volgens de
heersende leer niet als afzonderlijke rechtshandelingen met behulp van de
Pauliana vernietigd kunnen worden. Ook wanneer men in afwijking van
de  heersende leer samen  met Van Dunn671  voor  het oude recht ervan

uitgaat dat aanbod en aanvaarding op elk moment als zelfstandige
rechtshandelingen gezien moeten worden, dan nog levert dit voor toepassing
van de Pauliana geen problemen op. Wanneer de benadeling en wetenschap
van benadeling vaststaan, dan kan immers de door de banken verrichte
rechtshandeling vernietigd worden, of dat nu een aanvaarding van het
aanbod van de curator is of een aanbod dat door de banken aan de curator
gedaan wordt. Ik voel er echter - in tegenstelling tot Van Dunnt - meer
voor om ook voor het oude recht de heersende leer te volgen, die beter
aansluit op het huidige BW, ook gezien het feit dat de Hoge Raad in het
Sigmacon I-arrest bereid was om in verband met art. 3:48 te anticiperen

68  Faber, t.a.p., TvI 1995, p. 63.
69  Zie Parl. Gesch. Boek 6, p. 878.
70 Dit concludeer ik uit Asser-Hartkamp 4-II, 1989, nr. 149, p. 132.
71     J.M. van Dunn6, Verbintenissenrecht in ontwikkeling,  1985, p. 75 e.v. en Normatieve uitleg

van rechtshandelingen (diss.), p. 181 e.v.

340



De rechterlijke uitspraken in de Sigmacon-procedure

op het huidige BW, volgens welk systeem voor de toepassing van de
Pauliana aanbod en aanvaarding slechts als onzelfstandige onderdelen van
een als eenheid opgebouwde meerzijdige rechtshandeling gezien worden.

Reeds bij de vergelijking van het Kuijpers/Ontvanger-arrest (HR 28
oktober 1988, NJ 1989, 450) met het Ontvanger NMB-arrest (HR 12 april
1985,  NJ   1986, 808) stelde  ik  dat ik Vrankens mening onderschrijf dat
doorslaggevend is of de rechtshandeling van de curator betrekking heeft
op goederen die al dan niet tot de boedel behoren en dat onverschillig is
of de bestreden rechtshandeling een handeling van of met de curator is.
Ik tekende ook aan dat m.i. deze benadering juister was dan die van
Reehuis, die het verschil tussen het arrest van 12 april 1985 en dat van
28 oktober 1988 verklaarde uit het feit dat het in het eerstgenoemde arrest
ging om een handeling van een curator die niet door een individuele
schuldeiser met behulp van de Pauliana aangetast kon worden en in het
tweede om een handeling door de zekerheidseigenaar niet of jegens de
curator. Reehuis suggereert dat doorslaggevend is van welke personen het
initiatief uitgaat om bepaalde rechtshandelingen te verrichten. Met deze
benadering loopt men echter vast wanneer zoals hier, naar huidig recht
volgens de wetgever en naar oud recht volgens de heersende leer, de
gewraakte rechtshandeling als een ondeelbare meerzijdige rechtshandeling
gezien wordt, waarbij de vraag van wie het initiatief tot het verrichten van
de handeling uitging, belang mist. De werkelijke oplossing wordt hier
geboden door, zoals Vranken doet, te bezien of het goederen betreft die
al dan niet tot de failliete boedel behoren. Slechts wanneer het goederen
betreft die eigendom zijn van een ander dan de gefailleerde (X) en waarop
de fiscus verhaal heeft in de zin van art. 3:48 BW, dan kan deze laatste
de Pauliana inroepen ter zake van een hem benadelende rechtshandeling
tussen  X  en de curator als wederpartij.   Uit het voorgaande volgt  m. i.  dat
het mogelijk is om te bewijzen dat voor wat betreft de oorspronkelijk tussen
de curator, de banken en Aabe gesloten overeenkomst aan de vereisten van
de Pauliana is voldaan.

Op laatstgenoemde overeenkomst  is  weer  het  in r.0.3.1. genoemde
samenstel van overeenkomsten gebaseerd. Wanneer het voor wat betreft
de oorspronkelijk tussen de banken, curator en Aabe gesloten overeenkomst
gelukt is om te bewijzen dat aan de vereisten van het doen slagen van de
Pauliana is voldaan, dan zal dit hoogstwaarschijnlijk ook mogelijk zijn voor
een aantal van de rechtshandelingen die behoren tot het samenstel van
overeenkomsten dat genoemd wordt aan het begin van r.0.3.1. voorzover
het gaat om rechtshandelingen die de banken verricht hebben als verhaalsde-
biteur in de zin van art. 3:48 BW. De Hoge Raad zegt niet precies welke
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overeenkomsten dit 'samenstel' omvat maar beschrijft slechts via een
opsomming van rechtshandelingen (i t/m iv) wat op basis hiervan gebeurde.
We zullen nu bezien welke van deze handelingen paulianeus zijn en kijken
allereerst naar het in ontvangst nemen van de betaling door de banken.

In dit verband is een interessante vraag die welke door de Hoge Raad
z6lf opgeworpen wordt, nl. of in weerwil van het aan art. 6:58 e.v. BW
ten grondslag liggende principe en de samenhang van deze aflossing met
het voormelde samenstel van volgens het middel onverplichte overeenkom-
sten een verplichting tot meewerken aan de aflossing kan worden aanvaard.
Zoals reeds gezegd72 houdt het meewerken aande aflossing door de curator
in: het in ontvangst nemen van de betaling. Nu zal bezien worden of het
in ontvangst nemen  van de betaling een paulianeuze rechtshandeling   is.
Allereerst zal nagegaan worden of deze handeling, ondanks het basisprincipe
van de artt. 6:58 e.v. BW, verplicht verricht is en of om deze reden de
Pauliana ter zake van deze rechtshandeling zou stranden. Op de reeds
genoemde73 heersende leer, volgens welke een schuldeiser in het algemeen
niet tot het in ontvangst nemen van het verschuldige verplicht is, wordt
gewoonlijk de volgende nuancering aangebracht. Wanneer de schuldenaar
een zelfstandig positief belang bij de aflossing heeft, is de schuldeiser
verplicht om de betaling in ontvangst te nemen.74 ,positief belang' houdt
in dat de schuldenaar een voordeel nastreeft dat slechts gerealiseerd kan
worden door het daadwerkelijk verrichten van de eigen prestatie, en dat
dus niet gelegen is in het louter bevrijd worden van zijn verbintenis (negatief
belang) - wat ook door kwijtschelding of ontbinding zou kunnen - of
in het verkrijgen van de tegenprestatie. Een voorbeeld is: een groep van
artiesten die met een optreden op een wereldwijd op TV uitgezonden festival
hoopt 'door te breken'.75 Wanneer het criterium van positief belang enkel
dit zou inhouden, dan zou er in dit geval aan voldaan zijn. In zijn
overwegingen onder 3.5. over onderdeel H stelt de Hoge Raad immers
dat niet onjuist is het oordeel van het Hof dat de curator ook het belang
dat gelegen is in de continuiteit van de onderneming en de werkgelegenheid
in zijn beleidsafweging moet betrekken. Echter: Streefkerk 6 stelt terecht

72  Zie p. 336.
73  Zie p. 336.
74 Zie Asser-Hartkamp 1, 1996, nr. 281 (p. 204); C.A. Streelkerk, Opschortingsrechten en

schuldeisersverzuim, Monografieen Nieuw BW 32-b, 1987, p. 83 en 84: Losbladige Verbin-
tenissenrecht (Nadorp- van der Borg), aant. 3 bij art. 6:58; J. Willeumier, Het verzuim
van den schuldeischer, 1903, p. 288 e.v.

75     Zie voor andere voorbeelden: Streefkerk,  t.a.p., p.  84 en Willeurnier,  p.  289.
76    Streefkerk, t.a.p., p. 84 en Losbladige Verbintenissenrecht, aant. 3 bij art 6:58 BW (beiden

onder verwijzing  naar  de Parl. Gesch.,  p.  230).
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dat, wil er sprake zijn van een verplichting om aan de prestatie van de
schuldenaar mee te werken, dat 'positieve belang' niet alleen aanwezig moet
zijn maar ook in de overeenkomst moet zijn verdisconteerd, bijv. omdat
de aard van de overeenkomst dat in verband met de redelijkheid en
billijkheid met zich meebrengt. De vraag is in dit geval wat hier 'de
overeenkomst' inhoudt. Dit is hoogstwaarschijnlijk zowel de oorspronkelijke
versie van de kredietovereenkomst tussen de banken en Sigmacon als de
aangepaste versie daarvan, die behoort tot het samenstel van overeenkom-
sten, gesloten tussen de curator en de banken waarnaar aan het begin van
r.0.3.1.  van het Sigmacon II-arrest verwezen wordt. Wanneer hier enkel
de oorspronkelijke kredietovereenkomst, nl. die tussen de banken en
Sigmacon, gesloten zou zijn, dan zou de aard ervan inderdaad in verband
met de redelijkheid en billijkheid met zich mee hebben gebracht dat er
sprake was van een verplichting voor de banken om de betaling in ontvangst
te nemen. Deze overeenkomst is immers destijds gesloten zonder dat de
banken enige wetenschap van benadeling77 hadden of anderszins te kwader
trouw handelden. Er is echter ook sprake van van de reeds genoemde
aangepaste versie van de kredietovereenkomst. De aangepaste versie bevatte
hoogstwaarschijnlijk de voorwaarde  dat de gehele vordering  van  Amro,
A f 10.465.065,- en die van NIB A f 3.704.893,02 eerder werd afbetaald
dan op grond van de oorspronkelijke kredietovereenkomst tussen de banken
en Sigmacon het geval geweest zou zijn. De oorspronkelijke versie van
de kredietovereenkomst verplichtte hoogstwaarschijnlijk niet tot het
desgewenst opnemen van deze voorwaarde, aangezien nu juist de zekerheden
bedoeld waren voor de situatie van een ddconfiture. Deze voorwaarde in
de aangepaste versie was ongetwijfeld gebaseerd op de eerder door de
banken, curator en Aabe gesloten overeenkomst, die vermeld wordt in r.o.
4.4. van het Sigmacon I-arrest. Zoals gezegd, is het hoogstwaarschijnlijk
mogelijk om te bewijzen dat deze overeenkomst paulianeus is. De hierboven
genoemde voorwaarde is dan onverplicht opgesteld. Hij benadeelt verder
de fiscus op middellijke wijze omdat diens verhaalsmogelijkheden nu slechter
zijn dan ze zouden zijn geweest wanneer de voorwaarde niet was gesteld.
De curator zou dan immers niet op dit tijdstip volledig hebben afgelost en
de goederen zouden dan niet in de boedel zijn teruggevallen zodat de curator
ze ook niet zou hebben kunnen verkopen teneinde het boedelkrediet af te
lossen. Wetenschap van benadeling bij de banken en de curator is dan ook
niet moeilijk te bewijzen, zodat het opstellen van de voorwaarde een

77 Wanneer immers de banken geweten hadden dat Sigmacon er uiteindelijk zE slecht voor
zou staan, dan zouden zij geen kredietrelatie zijn aangegaan.
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paulianeuze handeling is. Bij het zoeken naar het antwoord op de vraag
of het ontvangen van de betaling door de banken wellicht een verplicht
verrichte handeling is, komt men zodoende dus al een paulianeuze handeling
op het spoor. Dan moet echter nog steeds geoordeeld worden over de vraag
of het in ontvangst nemen van de betaling z6lf, ondanks het aan de artt.
6:58 e.v. BW ten grondslag liggende principe, een verplicht verrichte
handeling is, als gevolg waarvan de Pauliana niet zou kunnen slagen.

Zoals de  Hoge Raad stelt,  is  er een samenhang tussen het  in r.0.3.1.
genoemde samenstel van overeenkomsten en het in ontvangst nemen van
de  betaling. Die samenhang  is  m. i. de volgende.   Men  moet  in  het  oog
houden dat het aan de artt. 6:58 e.v. ten grondslag liggende principe, dat
de hoofdregel vormt, inhoudt dat een crediteur niet tot het in ontvangst
nemen  van de hem verschuldigde geldsom verplicht  is.  M. i.  moet niet al
te spoedig worden aangenomen dat het positieve belang, dat vereist  is  om
uit  te  gaan  van een verplichting tot ontvangst, aanwezig  is.

Hierboven merkte ik op dat wanneer hier enkel de oorspronkelijke
kredietovereenkomst, nl. die tussen de banken en Sigmacon, gesloten zou

zijn, de aard ervan in verband met de redelijkheid en billijkheid met zich
mee zou hebben gebracht dat er sprake is van een verplichting van de
banken tot ontvangst. Nu echter de oorspronkelijke kredietovereenkomst
met een paulianeuze voorwaarde is aangevuld, kan men m.i. niet zeggen
dat de aard ervan in verband met de redelijkheid en billijkheid meebrengt
dat de banken verplicht waren  tot het in ontvangst nemen  van de betaling.
Dit is volledig in overeenstemming met het basisprincipe van de artt. 6:58
e.v.    BW.    Verder   zal   het niet moeilijk   zijn   om te bewijzen   dat   dit   in
ontvangst nemen de Ontvanger op middellijke wijze78benadeelde en dat
zowel de banken als de curator wetenschap van deze benadeling hadden.
Dus:  het in ontvangst nemen van de betaling is inderdaad een paulianeuze
rechtshandeling. De vernietiging van de ontvangst van de betaling heeft
ten aanzien van de Ontvanger het rechtsgevolg dat de goederen niet in het
vermogen van de gefailleerde zijn teruggekeerd, waardoor het door hem
gelegde bodembeslag zou blijven bestaan.

Nu zullen de overige door de banken verrichte rechtshandelingen bezien

worden. Deze zijn: het sluiten van een kredietovereenkomst met Aabe en
het zich laten verschaffen van zekerheidsrechten met Aabe als zekerheidge-

78    Door het in ontvangst nemen van de betaling vervalt het bodembeslag, zodat de curator de

bodemgoederen kan verkopen en de opbrengst voor aflossing van het boedelkrediet kan gebrui-
ken.
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ver. Laatstgenoemde rechtshandeling benadeelt de Ontvanger niet en is dus
noch  paulianeus noch onrechtmatig.  M. i.  valt  w61 te verdedigen  dat het
sluiten en uitvoeren van genoemde kredietovereenkomst de Ontvanger
benadeelt. Immers, de verhaalsmogelijkheid voor de Ontvanger is nu
geringer dan zij geweest zou zijn wanneer de kredietovereenkomst niet was
gesloten.  Uit r.0.  8.1.10.  van het eindarrest a quo van het Hof Den Bosch
bij Sigmacon I blijkt immers dat wanneer de bank geen krediet zou hebben
verleend, het voor Aabe uit de toen aanwezige middelen niet mogelijk zou
zijn geweest om de bodemgoederen van de curator te kopen. Wetenschap
van benadeling zal vermoedelijk niet erg moeilijk aan te tonen zijn. De
kredietovereenkomst is gebaseerd op de oorspronkelijk tussen de curator,
ABN Amro, NIB en Aabe gesloten overeenkomst. Wanneer deze overeen-
komst met de Pauliana vernietigd wordt, dan is de kredietovereenkomst
tussen enerzijds Aabe en anderzijds ABN Amro en NIB onverplicht gesloten.
Vernietiging van de kredietovereenkomst is dus mogelijk maar het nut ervan
is voor de Ontvanger in zoverre betrekkelijk dat hij daardoor zijn enige
verhaalsobject bij de banken, nl. de bodemgoederen, niet terugkrijgt. Wel
kan de Ontvanger, door aan te tonen dat de banken op een zodanige wijze
paulianeus gehandeld hebben, tevens bewijzen dat zij in die zin onrechtmatig
jegens hem gehandeld hebben. Eendergelijke onrechtmatige daadvordering
zou hem dan meer soelaas bieden.

Samenvattend kan men stellen dat het- wanneer (wellicht niet geringe)
bewijsproblemen opgelost zouden worden - mogelijk zou zijn geweest
om de Pauliana te laten slagen ter zake van de volgende rechtshandelingen
van de banken: de aanvankelijk tussen de curator, ABN Amro, NIB en
Aabe gesloten overeenkomst, waarnaar wordt verwezen in r.0.4.4. van
het Sigmacon I-arrest, de voorwaarde in de aangepaste versie van de krediet-
overeenkomst tussen de banken en de curator, op grond waarvan de banken
op dat moment volledig afgelost werden, het in ontvangst nemen van de
betaling door de curator en het sluiten van de kredietovereenkomst met
Aabe fabrieken. Wanneer deze rechtshandelingen als paulianeus beschouwd
zouden worden, zou het niet alleen mogelijk zijn om ex art. 6:162 BW
de banken aan te spreken, maar ook de respectievelijke wederpartijen. Ter
zake van de aanvankelijk gesloten overeenkomst en de hierboven genoemde
voorwaarde in de aangepaste versie van de kredietovereenkomst zouden
dan ook de curator q.q. (dus: de boedel) en Aabe aangesproken kunnen
worden. Ter zake van het in ontvangst nemen van de betaling zou dat dan
mogelijk zijn ten aanzien van de curator q.q. en voor wat betreft het sluiten
van de kredietovereenkomst ten aanzien  van  Aabe.
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Alle tot nu toe genoemde rechtshandelingen zijn de revue gepasseerd
in het kader van een bespreking van de eerste 'kern' van r.0.3.5., nl. dat
de Hoge Raad in de derde volzin in een tussenzin overweegt dat het
uitgangspunt van het Hof dat aan de vereisten van art.  1377 (oud) BW niet
is voldaan niet afdoende is bestreden en op een later punt dat, anders dan
onderdeel C betoogt,  's Hofs opvatting juist is dat er, nu aan de vereisten
van art. 1377 (oud) BW niet is voldaan, geen grond is voor een op de
omstandigheden van het geval berustende aansprakelijkheid uit onrechtmatige
daad.  De Hoge Raad overweegt dat dit met feitelijke waarderingen verweven
onderdeel ook geen nadere motivering behoefde. Uit deze overweging van
de Hoge Raad blijkt m. i. dat Vrankens stelling in zijn annotatie onder HR
28 oktober 1988 (NJ 1989, 450) dat de Hoge Raad geen zware eisen stelt
aan de geldigheid van overeenkomsten die tot gevolg hebben dat het
bodembeslag vervalt juist is.79 Weliswaar is de juistheid van de vaststelling
van feiten in het bestreden arrest van het Hof in cassatie in principe
onaantastbaarso, maar dit neemt niet weg dat hij bij de beoordeling van
de door het cassatiemiddel opgeworpen rechtsvraag niet gebonden is aan
de argumentatie die in het middel gegeven wordt. Zoals reeds aan de orde
is geweest, zou het eventueel - wanneer bewijsproblemen overwonnen
worden-mogelijk zijn geweest om de Pauliana te laten slagen ten aanzien
van enkele rechtshandelingen verricht door de banken en hun medecontrac-
tanten. Wanneer de Pauliana zou zijn geslaagd, dan hadden deze partijen
ook ex art. 6: 162 BW aangesproken kunnen worden.  De Hoge Raad zou
m.i. in dit geval nd zijn afwijzing van toepassing van de artt. 1377 en 1401
(oud) BW op handelingen van de curator als schuldenaar in de zin van art.
1377 (oud) BW, z6lf de argumentatie ter ondersteuning van deze stelling
van de Ontvanger in onderdeel C van het cassatiemiddel dat de curator,
ABN Amro, NIB en Aabe paulianeus hadden gehandeld, hebben kunnen
aanvullen wanneer hij van oordeel geweest was dat dit tot een billijker
resultaadi zou hebben geleid. Blijkbaar dacht hij daar echter niet zo over.

79   Zie ook Vranken, Mededelings-, informatie- en onderzoeksplichten, t.a.p., p. 172 en 173.
80 Zie Burgerlijke Rechtsvordering (losbladig), E. Korthals Altes, aant. 5 bij art. 419.
81   Zie de volgende uitspraak van G.J. Wiarda, oud-president van de Hoge Raad ('Dient de

regeling van cassatie in burgerlijke zaken te worden gewijzigd en zo ja, in hoeverre en op
welke wijze?, Preadvies Nederlandse Juristenvereniging 1978, p. 91), zoals geciteerd door
J.J. Vriesendorp (Ambtshalve aanvullen van rechtsgronden, 1981, pp. 98 en 99); 'de Hoge
Raad is weliswaar aan de voorgedragen cassatiemiddelen gebonden, d.w.z. dat hij zich alleen
mag bezig houden met het gedeelte van de bestreden uitspraak waartegen wordt opgekomen
en de daarin door het middel aangewezen juridische fout, maar bij de beoordeling van die
door het middel aangegeven rechtsvraag strekt die gebondenheid zich niet uit tot de
argumentatie die in het middel voor de daarin gebruikte rechtsopvatting wordt gegeven;
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Verder wordt  in dit verband  nog  even de tweede  'kern'  van  r.0.3.5.
genoemd, nl. het in stand laten van het oordeel van het Hof dat, nu aan
de vereisten van art. 1377 (oud) BW niet zou zijn voldaan, de betrokkenen
ook niet anderszins onrechtmatig hebben gehandeld.  Op de vorige pagina
is bij de behandeling van de eerste  'kern'  van r.0. 3.5., reeds opgemerkt
dat het hoogstwaarschijnlijk mogelijk is om enkele rechtshandelingen
verricht door de banken met hun medecontractanten als paulianeus en
onrechtmatig te beschouwen. Het valt inderdaad niet in te zien hoe de
banken anders dan door deze paulianeuze rechtshandelingen onrechtmatig
zouden hebben kunnen gehandeld. (De vraag naar eventuele aansprakelijk-
heid  van de curator  en  Aabe zal later behandeld worden).

4.4.2 De rechtshandelingen verricht door de curator

Vervolgens worden de rechtshandelingen verricht door de curator bezien.
Zoals reeds gezegd, moeten de rechtshandelingen die in de laatste volzin
van de eerste alinea van r.0.3.3. genoemd worden aan de volgende eisen
voldoen. Het moet handelingen betreffen die verricht zijn met betrekking
tot boedelgoederen en ter zake waarvan aan alle vereisten voor de Pauliana
is voldaan op 66n na: de curator kan niet met de schuldenaar in de zin van
art. 1377 (oud) BW gelijk gesteld worden. Dit is o.a. niet mogelijk omdat
de curator ten bate van de gezamenlijke schuldeisers rechtshandelingen met
betrekking totboedelgoederenverrichtenlaatstgenoemdehandelingen voor
een bepaalde schuldeiser wel eens nadelig kunnen zijn. Verder zou het
toestaan van een beroep op art. 1377 (oud) BW om handelingen van de
curator aan te tasten kunnen leiden tot doorbreking van de gelijkheid van
schuldeisers van de gefailleerde. In r.0.3.3. werd overwogen dat waar
toepassing van art. 1377 (oud) BW op handelingen van de curator als
schuldenaar in de zin van artikel is uitgesloten, evenmin een aansprakelijk-
heid van de boedel wegens onrechtmatige daad van de curator kan worden
gegrond. Zoals ook reeds werd gezegd, is het echter niet onmogelijk dat
een curator bij de behartiging van de belangen van de gezamenlijke
schuldeisers een ander soort rechtshandeling dan de hierboven genoemde
of een feitelijke handeling verricht waardoor hij aan een derde schade
toebrengt op een wijze zoals die omschreven wordt in art. 6:162 BW en
waarvoor de boedel uit dien hoofde aansprakelijk is. Derhalve is het nuttig
om te bezien welke rechtshandelingen van de curator handelingen zijn als
bedoeld in de laatste volzin van de eerste alinea van r.0.3.3. teneinde een

te dien aanzien .. heeft  de  Hoge Raad zonodig  ook een eigen inbreng'.
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scheiding te maken tussen deze groep en de categorie van rechtshandelingen
en feitelijke handelingen waarop eventueel, wanneer voldaan is aan de eisen,

aansprakelijkheid van de boedel gegrond zou kunnen worden. Niet alleen
rechtshandelingen en feitelijke handelingen vallen onder laatstgenoemde
categorie: ook zal blijken dat de klachten van de Ontvanger voor een
gedeelte erop neer komen dat de curator bij het verrichten van bepaalde
handelingen zou hebben nagelaten om te kiezen voor een oplossing die voor
de Ontvanger voordeliger was en dat de Hoge Raad bereid is om te
onderzoeken  o f dit nalaten onrechtmatig  is.

Overigens betekent de overweging van de Hoge Raad dat de vraag of
de curator onverplicht in de zin van art. 1377 (oud) BW heeft gehandeld,
belang mist, slechts dat de Ontvanger als eiser er geen enkel processueel
belang bij heeft om in rechte aan te voeren dat de curator bij bepaalde

handelingen onverplicht heeft gehandeld als schuldenaar in de zin van dat
artikel omdat hij daarmee niet gelijk gesteld kAn worden. Het betekent echter
niet dat het nutteloos voor de Ontvanger als eiser zou zijn om, alvorens
een onrechtmatige daadvordering tegen de boedel ter zake van een
rechtshandeling van de curator in te stellen, na te gaan of het een handeling
is als bedoeld in de laatste volzin van de eerste alinea van r.0.3.3. Wanneer
het een dergelijke rechtshandeling is, dan is het immers zinloos voor hem
om  de  Pauliana  in te stellen  of de boedel  ex  art.  6: 162 BW wegens
onrechtmatig handelen van de curator aan te spreken. Het nagaan of een

bepaalde rechtshandeling een handeling als bedoeld in de laatste volzin van
de eerste alinea  van  r.0.  3.3.  is,  is  ook van belang  voor de vraag  of de
wederpartij van de curator bij een dergelijke handeling kan worden aange-
sproken. Men moet in dit kader goed in het oog houden dat bij de
rechtshandelingen van de curator waarop art.  1377 (oud) BW niet toegepast
kon worden omdat hij niet gelijk gesteld kon worden met de schuldenaar
in  de  zin  van dat artikel, de reden hiervoor  o.a.  is  dat de curator  ten  bate
van de gezamenlijke schuldeisers wel eens rechtshandelingen met betrekking
tot boedelgoederen m6et verrichten die voor een bepaalde schuldeiser nadelig
zijn. Deze rechtshandelingen zijn derhalve niet paulianeus en ook een
onrechtmatige daadvordering jegens de boedel zal op grond hiervan niet
slagen. Gezienhet voorafgaande, zal m. i. een onrechtmatige daadvordering
die gegrond is op deze rechtshandeling tegen de wederpartij (d.w.z. de
banken of Aabe) ook niet mogelijk zijn. Wanneer het in een bepaalde situatie

opportuun en niet onrechtmatig is dat de curator ten bate van de gezamenlij-
ke schuldeisers een bepaalde rechtshandeling met betrekking tot boedelgoe-
deren verricht die nadelig is voor een bepaalde schuldeiser, dan zou het
m.i. onlogisch zijn om te stellen dat de wederpartij van de curator bij deze
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rechtshandeling w61 onrechtmatig handelt. Weliswaar heeft hij, wanneer
de situatie van de laatste volzin van de eerste alinea van r.0. 3.3 zich
voordoet, wetenschap van benadeling, maar het feit dat de curator ten bate
van de gezamenlijke schuldeisers deze rechtshandeling verricht, heeft tot
gevolg dat ook zijn wederpartij geacht wordt niet onrechtmatig te handelen.
Hiermee is hopelijk voldoende aangegeven waarom het nuttig is om na te
gaan of een bepaalde rechtshandeling een handeling van de curator als
bedoeld  in de laatste volzin  van de eerste alinea  van  r.0.  3.3.  is.

Allereerst zal echter bezien worden welke handelingen van de curator
zulke handelingen zijn. De rechtshandelingen verricht door de curator zijn
o.a. :de overeenkomst tot het aangaan van de kredietfaciliteit, het allossen
van de vorderingen van de zekerheidseigenaren ABN Amro en NIB, de
verkoop en levering van de machines o.a. aan Aabe en het aflossen van
het boedelkrediet.

De eerste te bespreken rechtshandeling is de aflossing van de vorderin-
gen  van de zekerheidseigenaren oftewel: de betaling   door de curator.
Vooropgesteld zij dat deze betaling geen tweezijdige rechtshandeling is82,
evenmin als alle andere betalingen, omdat zijn werking niet berust op een
wilsovereenstemming die gericht  is  op het tenietgaan  van de verbintenis.
De aflossing van de vorderingen van de zekerheidseigenaren door de curator
moet naar heersende leer83 beschouwd worden als een eenzijdige rechtshan-
deling. Zoals reeds gezegd84, is 66k het in ontvangst nemen van de betaling
door de banken een eenzijdige rechtshandeling. Bij de bespreking van de
rechtshandelingen van de banken is reeds aan de orde gekomen85, dat het
in ontvangst nemen van de betaling door de banken een rechtshandeling
is die met de Pauliana vernietigd kan worden. Wanneer deze vernietigd
is, heeft de Ontvanger zijn doel bereikt: de bodemgoederen zijn niet in het
vermogen van de gefailleerde teruggekeerd, maar nog steeds aanwezig in
het vermogen van de zekerheidseigenaren, als gevolg waarvan het door
de Ontvanger gelegde bodembeslag gehandhaafd blijft. In dit kader is het
echter ook nuttig om na te gaan of de betaling door de curator, die een
eenzijdige rechtshandeling is, een handeling is als bedoeld in de laatste
volzin van de eerste alinea van r.0.3.3. Hiervoor moet derhalve nagegaan
worden of aan alle vereisten voor toepassing van de Pauliana is voldaan
(op 66n na, nl. dat de curator niet gelijk gesteld kan worden met de
schuldenaar). Het voldoen van de vorderingen van de zekerheidseigenaren

82 Zie Asser-Hartkamp I. 1996, nr. 186, p. 138.
83 Zie Asser-Hartkamp I, 1996, nr. 187, p. 139.
84  Zie noot 60.
85  Zie p. 344.
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benadeelt de Ontvanger op middellijke wijze aangezien hierdoor zijn
bodembeslag vervalt en de curator als gevolg hiervan vervolgens de
bodemgoederen kan verkopen en de opbrengst geheel kan gebruiken voor
aflossing van het boedelkrediet. Wetenschap van benadeling zal hier
vermoedelijk niet moeilijk te bewijzen zijn. Zoals gezegd, berustte de
aflossing van de volledige vorderingen van de zekerheidseigenaren op dit
moment hoogstwaarschijnlijk op een paulianeuze voorwaarde in de
aangepaste versie van de kredietovereenkomst, zodat de aflossing als
onverplicht verricht kan worden aangemerkt. Een en ander heeft tot gevolg
dat de aflossing hoogstwaarschijnlijk een handeling van de curator is als
bedoeld in de laatste volzin van de eerste alinea van r.0.3.3. Ter zake van
deze handeling kan dus noch een Pauliana noch een onrechtmatige
daadvordering ingesteld worden.

Wat betreft de rechtshandeling van het aflossen van het boedelkrediet:
deze moet in nauwe samenhang met de overeenkomst tot het aangaan van
de kredietfaciliteit bezien worden. Immers, het boedelkrediet wordt afgelost
omdat laatstgenoemde overeenkomst daartoe verplicht. De rechtshandeling
van de aflossing van het boedelkrediet benadeelt de fiscus direct in zijn
verhaalsmogelijkheden. De overeenkomst tot het aangaan van de kredietfaci-
liteit benadeelt hoogstwaarschijnlijk de fiscus, en wel op middellijke wijze,
aangezien men met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid mag
aannemen dat, wanneer deze overeenkomst niet zou zijn gesloten, de curator
niet de gehele vorderingen van de zekerheidseigenaren had kunnen voldoen.
Dus: vanwege het aangaan van deze overeenkomst zijn de verhaalsmogelijk-
heden voor de Ontvanger hoogstwaarschijnlijk minder dan ze zouden zijn
geweest wanneer de overeenkomst niet was gesloten. Om de zoeven
genoemde reden zal wetenschap van benadeling bij het sluiten van de
laatstgenoemdeovereenkomstook niet moeilijk tebewijzenzijn. Aangezien
deze overeenkomst onverplicht is gesloten, valt deze hoogstwaarschijnlijk
onder de laatste volzin  van de eerste alinea  van  r.0.   3.3.   Dus:   deze
overeenkomst, Ill. die tot het aangaan van de kredietfaciliteit, kan niet met
art. 1377 (oud) BW vernietigd worden.86 Dit heeft vervolgens weer tot
gevolg dat het aflossen van het boedelkrediet een verplicht verrichte
rechtshandeling is en blijft. Alleen al om deze reden87 kan een Pauliana
ter zake van de rechtshandeling van het aflossen van het boedelkrediet niet
slagen.

86   Zodoende kan ook een onrechtmatige daadvordering ter zake van deze rechtshandeling niet
ingesteld worden.

87    Dat wil zeggen - los van het gegeven dat toepassing van art.  1377 op handelingen van de
curator als schuldenaar in de zin van artikel is uitgesloten.
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In r.0.3.1. wordt verwezen  naar de overeenkomst waarbij machines
e.d.  aan Aabe werden verkocht en terstond geleverd. Deze benadeelde de
Ontvanger niet onmiddellijk in zijn verhaalsmogelijkheden omdat hij ex
art. 12 Invorderingswet 1845 een voorrecht had op alle activa van de
belastingschuldige, inclusief geldsommen. Hij werd hierdoor echter w61
middellijk benadeeld- hetgeen voor toepassing vande Pauliana voldoende
is - aangezien zonder het verrichten van deze rechtshandeling de curator
niet genoeg geld zou hebben gehad om het boedelkrediet af te lossen.  De
overeenkomst van verkoop van de machines e.d.  aan Aabe is gebaseerd
op de oorspronkelijk door de curator met o.a. Aabe gesloten overeenkomst
(waarnaar verwezen wordt in r.0.4.4. van het Sigmacon I-arrest). Zoals
gezegd88, is het hoogstwaarschijnlijk mogelijk om te bewijzen dat deze
overeenkomst paulianeus is. Dan is de overeenkomst waarbij de machines
e.d. verkocht en geleverd werden onverplicht verricht. Wetenschap van
benadeling zal hier vermoedelijk niet moeilijk te bewijzen zijn. De
overeenkomst van verkoop valt echter onder de laatste volzin van de eerste
alinea van r.0.3.3. en kan dus niet met de Pauliana vernietigd worden.
Ook een onrechtmatige daadvordering kan ter zake van deze rechtshandeling
niet ingesteld worden.

Tot nu toe is met betrekking tot de rechtshandelingen verricht door de
curator de vraag aan de orde geweest of zij vielen onder de formulering
van de Hoge Raad in de laatste volzin van de eerste alinea in r.0. 3.3.
Inderdaad bleken de volgende handelingen van de curator hoogstwaar-
schijnlijk tot die categorie te behoren: de aflossing van de vordering van
de zekerheidseigenaren, de overeenkomst tot het aangaan van de kredietfaci-
liteit en de overeenkomst van verkoop van de machines e.d. Zoals reeds
gezegd werd, is het verder niet onmogelijk dat een curator bij de behartiging
van de belangen van de gezamenlijke schuldeisers een ander soort
rechshandeling dan degene genoemd in de laatste volzin van de eerste alinea
van r.0.3.3. of een feitelijke handeling verricht of iets nalaat, waardoor
hij aan een derde schade toebrengt op een wijze zoals die omschreven wordt
in art.  6: 162 BW en waarvoor de boedel uit dien hoofde aansprakelijk is.
Ik zal nu nagaan of zulke handelingen of een dergelijk nalaten hier hebben
plaatsgevonden zodat er plaats is voor een dergelijke onrechtmatige
daadvordering.  In dit verband is relevant dat de verhouding tussen de laatste
volzin van de eerste alinea van r.0.3.3. en de twee 'kernen' van r.0.3.5.,
voor wat betreft de handelingen verricht door de curator, de volgende is.
Wanneer een rechtshandeling van de curator onder het zoeven genoemde

88  Zie p. 341.
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gedeelte  van  r.0.3.3.  valt,  dan kan deze niet  als een handeling verricht
door de curator als schuldenaar in de zin van art.  1377 (oud) BW vernietigd
worden en kan op dezelfde handeling evenmin een aansprakelijkheid van
de boedel wegens onrechtmatige daad van de curator worden gegrond. Het
is echter ook mogelijk dat de curator een handeling verricht die valt onder
de  eerste   'kern'  van  r.0. 3.5., hetgeen zou inhouden  dat de curator
onrechtmatig zou handelen door zijn aandeel in een paulianeuze handeling.
Dit zou dan mogelijke rechtshandelingen van de banken als verhaalsdebi-
teuren inde zin van 1377 (oud) BW jo art. 3:48 BW ende curator of Aabe
als hun wederpartij betreffen. Reeds bij de behandeling van de rechtshan-
delingen van de banken is gebleken dat de curator wederpartij is bij de
volgende waarschijnlijk paulianeuze rechtshandelingen verricht door de
banken als schuldenaren  in  de  zin  van  art.   3:45  BW jo  3:48  BW:  de
aanvankelijk tussen de curator, ABN Amro, NIB en Aabe gesloten
overeenkomst, de voorwaarde in de aangepaste versie van de kredietovereen-
komst tussen de banken en de curator, op grond waarvan de banken
voortijdig volledig afgelost werden en het in ontvangst nemen van de
betaling door de banken. Wanneer de Pauliana zou slagen, dan is bij al
deze handelingen de curator degene 'met of te wiens behoeve' de banken
handelden in de zin van art.  3:45 BW en kan de boedel uit hoofde van zijn
handelen  ex  art.  6: 162 BW aangesproken worden. Reeds eerder  89  heb

ik aangetekend dat het voor de Hoge Raad niet moeilijk zou zijn geweest
om de argumentatie die in het cassatiemiddel ter ondersteuning van de
stelling dat paulianeus en onrechtmatig gehandeld was, aan te vullen wanneer

hij van mening was geweest dat dat tot een billijker resultaat geleid zou
hebben. Dit geldt ook voor de genoemde rechtshandelingen, waarbij de
curator wederpartij is. Men kan hieruit concluderen dat de Hoge Raad geen
zware eisen stelt aan de geldigheid of rechtmatigheid van deze rechtshande-
lingen, die de fiscus benadelen.

De  tweede  'kern'  van r.0.3.5. houdt in dat ook het oordeel  van het
Hof dat, nu aan de vereisten van art.  1377 (oud) BW niet was voldaan,
de omstandigheden van het onderhavige geval de Ontvanger ook overigens
geen grond gaven voor een vordering uit onrechtmatige daad, in stand kan
blijven. Deze 'kern' betreft 66k mogelijke handelingen van de curator,
omdat het mogelijk is dat een curator aan een derde op onrechtmatige wijze
schade toebrengt door een feitelijke handeling, een nalaten of een andere

rechtshandeling dan die bedoeld in de laatste volzin van de eerste alinea
van r.0.3.3.  De Hoge Raad heeft bij de overwegingen die behoren tot de

89  Zie p. 346.
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tweede 'kern' van r.0. 3.5. 66k de mogelijkheid van een onrechtmatig
nalaten van de curator in zijn overwegingen betrokken, hetgeen blijkt uit
zijn  oordeel  over een gedeelte van onderdeel  H  van het cassatiemiddel.
Onder punt 3 wordt in dit onderdeel immers geklaagd dat het Hof miskend
had dat de overdracht van Sigmacon voor de boedel niet de gunstigste
oplossing was en dat het 'ongelimiteerd oplopen' van de boedelkosten niet
het gevolg behoefde te zijn van de door de Ontvanger bepleite alternatieve
oplossingen die per saldo voor de boedel - en zeker voor de Ontvanger
- voordeliger waren dan de door de curator feitelijk gerealiseerde
'oplossing'.  De  kern  van deze klacht  komt  erop  neer  dat de curator  op
onrechtmatige wijze heeft nagelaten om te kiezen voor de door de Ontvanger

bepleite alternatieve oplossing.  De Hoge Raad oordeelt dat het enkele feit
dat de Ontvanger 'alternatieve oplossingen' heeft bepleit die per saldo voor
de boedel en de Ontvanger voordeliger waren dan de door de curator
feitelijk gerealiseerde oplossing, de keuze van de curator niet onrechtmatig
maakt. In verband hiermee oordeelt de Hoge Raad ook dat het Hof terecht
tot het oordeel kwam dat de curator ook de continuiteit van de onderneming

en de werkgelegenheid voor de bij Sigmacon werkzame werknemers in
zijn beleidsafweging diende te betrekken. In paragraaf 6 zal ik op deze
problematiek nader ingaan.

4.4.3 De rechtshandelingen verricht door Aabe

Tot slot dient de vraag of Aabe paulianeus en/of onrechtmatig heeft
gehandeld aan de orde te komen. Allereerst is het nuttig om vast te stellen
wat de relevante door Aabe verrichte rechtshandelingen zijn. Deze zijn:
het meewerken aan de oorspronkelijk tussen de curator, ABN Amro, NIB
en Aabe gesloten overeenkomst, en NIB, het sluiten van de kredietovereen-
komst met ABN Amro en NIB en het sluiten van de koopovereenkomst
ten aanzien van de machines c.a. met de curator. Allereerst dient vastgesteld
te worden dat, zoals gezegd, de rechtshandelingen verricht door Aabe niet
met een beroep op art. 3:45 BW kunnen worden aangetast op de grond
dat  Aabe een schuldenaar  van de Ontvanger  in  de  zin  van  art.  3:45  BW
of verhaalsdebiteur in de zin van laatstgenoemd artikel jo art. 3:48 BW
zou zijn. Hij kan immers niet als een zodanig schuldenaar aangemerkt
worden. Dit betekent echter niet dat men niet zou kunnen stellen dat Aabe
als wederpartij van de banken, die w61 als zodanige verhaalsdebiteuren
aangemerkt kunnen worden, aan een paulianeuze handeling heeft meege-
werkt en zodoende onrechtmatig heeft gehandeld.
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Wat betreft het sluiten van de kredietovereenkomst met ABN Amro
en NIB: op p. 345 is reeds besproken dat dit hoogstwaarschijnlijk een
paulianeuze rechtshandeling was. De benadeling is er omdat de verhaalsmo-
gelijkheid voor de Ontvanger nu geringer is dan zij geweest zou zijn
wanneer de kredietovereenkomst niet was gesloten. Wanneer de bank geen
krediet zou hebben verleend, zou het voor Aabe niet mogelijk zijn geweest
om de bodemgoederen van de curator te kopen. Wetenschap van benadeling
zal vermoedelijk nietergmoeilijkte bewijzenzijn. Dekredietovereenkomst
is gebaseerd op de oorspronkelijk tussen de curator, ABN Amro, NIB en
Aabe gesloten overeenkomst. Wanneer deze overeenkomst met de Pauliana
vernietigd wordt, is de kredietovereenkomst tussen Aabe enerzijds en ABN
Amro en NIB anderzijds onverplicht gesloten. Zowel een Pauliana ter zake
van de kredietovereenkomst als een onrechtmatige daadvordering tegen
Aabe zouden hier hoogstwaarschijnlijk kunnen slagen. De Hoge Raad
overweegt echter dat het Hof, kennelijk ervan uitgaande dat aan de vereisten
van art. 1377 (oud) BW niet was voldaan, de gestelde omstandigheden mede
onvoldoende achtte voor aansprakelijkheid van Aabe, hetgeen gegeven
genoemd uitgangspunt, geen blijk gaf van een onjuiste rechtsopvatting.
Kortom: de Hoge Raad acht de gedachtengang van het Hof, die inhoudt
dat, nu niet paulianeus was gehandeld, er ook niet onrechtmatig gehandeld
kon zijn, niet onjuist. Daarv66r had de Hoge Raad al overwogen dat het
uitgangspunt van het Hot nl.  dat aan de vereisten voor toepassing van art.
1377 (oud) BW niet was voldaan, in cassatie niet afdoende was bestreden.
Ook hier geldt weer dat het voor de Hoge Raad niet moeilijk zou zijn
geweest om de argumentatie die in het cassatiemiddel gebezigd wordt ter
ondersteuning van de stelling dat paulianeus en onrechtmatig gehandeld
was, aan te vullen wanneer hij van mening was geweest dat dat tot een
billijker resultaat geleid zou hebben. Dit geldt ook voor de kredietovereen-
komst tussen enerzijds Aabe en anderzijds ABN Amro en NIB. Ook hieruit
kan men concluderen dat de Hoge Raad geen zware eisen stelt aan de
geldigheid of rechtmatigheid van deze rechtshandelingen, die de fiscus
benadelen.

Wat  betreft de rechtshandeling  van de verkoop  van de machines  c.a.
aan Aabe: reeds eerdergo is opgemerkt  dat deze haildeling valt onder  de
laatste volzin van de eerste alinea van r.0.3.3.  en dus niet met de Pauliana
vernietigd kan worden. Zoals reeds gezegd91 is een onrechtmatige daadvor-

90  Zie p. 351.
91   Zie p. 351.
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dering tegen een wederpartij als Aabe bij een dergelijke rechtshandeling
ook niet mogelijk.

Samenvattend kan men m.b.t. de door Aabe verrrichte rechtshandelingen
stellen dat slechts ter zake van de oorspronkelijk tussen de curator, ABN
Amro, NIB en Aabe gesloten overeenkomst en de kredietovereenkomst
die ABN Amro en NIB met Aabe gesloten hadden hoogstwaarschijnlijk
een Pauliana of onrechtmatige daadvordering ingesteld had kunnen worden.
Deze reclitshandelingen vallen derhalve onder de eerste 'kern' vanr.0.3.5.
Wat betreft de tweede'kern' hiervan: er is verder geen aanwijzing dat Aabe
hier anderszins onrechtmatig heeft gehandeld dan door deelname aan een

paulianeuze handeling.

Conclusie

Samenvattend kan men stellen dat de Ontvanger het uitgangspunt van het
Hof dat niet voldaan was aan de vereisten van art. 1377 (oud) BW had
kunnen pogen te bestrijden door op een meer adequate wijze aan te tonen
dat de volgende rechtshandelingen paulianeus waren: de oorspronkelijk
tussen de curator, ABN Amro, NIB en Aabe gesloten overeenkomst, de
voorwaarde in de aangepaste versie van de kredietovereenkomst tussen de
banken en de curator, op grond waarvan de banken in 66n keer volledig
afgelost werden,het in ontvangst nemen door de banken van de betaling
van de curator en het sluiten van de kredietovereenkomst tussen de banken
en Aabe. Ter zake van deze rechtshandelingen kunnen, wanneer de Pauliana

slaagt, onrechtmatige daadvorderingen ingesteld worden tegen de partijen
die erbij betrokken zijn. Uiteraard moeten allerlei bewijsproblemen hierbij
overwonnen worden.

5 Enkele opmerkingen over de paritas creditorum

Op dit punt is het m.i. nuttig om enkele opmerkingen te maken over de
werking van het principe van de paritas creditorum in faillissement en in
dit  kader het verband  aan te geven tussen  het in sub-paragraaf  4.2.   van
dit hoofdstuk behandelde onderwerp en de in hoofdstuk 2 geponeerde stelling
dat de curator o.a. de bevoegdheid om de faillissementspauliana of de
Peeters-Gatzenvordering in te stellen niet aan 66n of meerdere schuldeisers
kan cederen. In sub-paragraaf 4.2. van dit hoofdstuk is de eerste volzin
van r.0.3.3.  van het Sigmacon II-arrest besproken. Hierin herhaalt de Hoge
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Raad zijn overweging uit het Ontvanger/NMB-arrest dat een individuele
schuldeiser van de gefailleerde niet met een beroep op art. 1377 (oud) BW
kan opkomen tegen rechtshandelingen door de curator met derden verricht
in dier voege dat de curator gelijk wordt gesteld met de schuldenaar in de
zin van dat artikel. Zoals gezegd, is de reden waarom de Pauliana niet
toegelaten wordt o.a. gelegen  in het rechtsgevolg  van het slagen  van  een
beroep op de Pauliana. De Hoge Raad heeft dit ook aangegeven in het
Kuijpers q.q./Ontvanger-arrest, waarin hij onder verwijzing naar het
Ontvanger/NMB-arrest stelt dat het in dat arrest gegeven oordeel o.a. berust
op de overweging dat een doorkruising van de bevoegdheden die de curator
met betrekking tot boedelgoederen voor de gezamenlijke schuldeisers
uitoefent, zou kunnen leiden tot gevolgen die niet voor alle crediteuren gelijk
zijn, dus tot doorbreking van de gelijkheid van schuldeisers van de
gefailleerde. Als voorbeeld is reeds aangevoerd dat wanneer in de
casuspositie van het Ontvanger/NMB-arrest door de Ontvanger de
huurovereenkomst met betrekking tot de loods zou zijn vernietigd, dit geleid
zou hebben tot het moeilijk voorstelbare en onaanvaardbare resultaat dat
ten aanzien van de Ontvanger de loods niet verhuurd was en ten aanzien
van  anderen  wel.

De paritas creditorum was ook een belangrijk argument ter ondersteuning
van de in hoofdstuk 2w geponeerde stelling dat de curator o.a. de
bevoegdheid om de faillissementspauliana of de Peeters/Gatzen-vordering
in te stellen niet aan 66n of meerdere schuldeisers kan cederen. Het gaat
immers om vorderingen die worden ingesteld ten bate van de gezamenlijke
crediteuren. Wanneer de ingevolge art.  6: 162 BW gevorderde schadever-
goeding aan de curator is betaald of het paulianeus vervreemde vermogens-
bestanddeel aan hem is teruggegeven, dan bevindt deze schadevergoeding
of dit vermogensbestanddeel zich uitsluitend in de boedel om zoveel
mogelijk aan de gezamenlijke schuldeisers te worden uitgekeerd respectieve-
lijk ten bate van laatstgenoemden te worden geliquideerd. Het zou in strijd
zijn met het principe van de gelijkheid van schuldeisers wanneer deze
schadevergoeding of het ex art. 42 Fwg3 teruggevorderde vermogensbe-
standdeel zich slechts ten aanzien van 66n bepaalde schuldeiser in de boedel
zou bevinden.

Zowel aan de hand van de casuspositie van het Ontvanger/NMB-arrest
als op grond van de zoeven genoemde overwegingen kan men dus vaststellen

92  Zie p. 132.
93     Hierbij ga ik uit van de fictieve situatie dat cessie van de bevoegdheid ex art. 42 Fw mogelijk

zou  zijn.
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dat iii faillissement het principe van de paritas creditorum eist dat een
individuele schuldeiser geen beroep  mag  doen  op  art.  6: 162  BW  of de
Pauliana-artikelen vanwege de rechtsgevolgen die dit met zich meebrengt.
Zoals  de  Hoge  Raad  in  r.0.3.3.  van het Sigmacon II-arrest stelt,  is  het
echter w61 mogelijk dat de fiscus in zijn kwaliteit van schuldeiser die voor
een vordering op de gefailleerde verhaal heeft op goederen van een ander
dan de gefailleerde, zoals bijv. een fiduciair verbonden inventaris, art.  1377
(oud) BW kan inroepen tegen deze ander en degene met wie deze gehandeld
heeft, zoals de curator. Zoals reeds op p. 322 vermeld werd, is het aantasten
van deze rechtshandeling om deze reden nog niet in strijd met de paritas
creditorum, aangezien er wat dat betreft geen paritas is.

6 Crediteurenbelang versus het maatschappelijk belang. 94

Relevante overwegingen uit de arresten Sigmacon II en Saint
Maclou/Curatoren N.V. Van Schuppen (HR 19 april 1996 (HR
19 april 1996, NJ 1996,727)

Aan het einde van r.0.3.5. van het Sigmacon II-arrest overweegt de Hoge
Raad dat het enkele feit dat de Ontvanger 'alternatieve oplossingen' heeft
bepleit, die per saldo voor de boedel en de Ontvanger voordeliger waren
dan  de  door de curator feitelijk gerealiseerde oplossing, de keuze  van  de
curator niet onrechtmatig maakt. In verband hiermee oordeelt de Hoge Raad
ook dat het Hof terecht tot het oordeel kwam dat de curator ook de
continuYteit van de onderneming en de werkgelegenheid voor de bij
Sigmacon werkzame werknemers in zijn beleidsafweging diende te
betrekken. Zodoende neemt de Hoge Raad, op zijn zachtst gezegd, enige
afstand van de opvatting waarvan de wetgever95 bij de totstandkoming
van de Faillissementswet blijk heeft gegeven,   nl.   dat het faillissement  in
de eerste plaats strekt tot waarborg van de belangen van crediteuren. Saillant
is de overweging dat zelfs wanneer feitelijk zou blijken dat de door de
Ontvanger bepleite alternatieve oplossingen voor de boedel voordeliger

waren, dit de keuze van de curator niet onrechtmatig maakt. Dit betekent
m.i. dat de Hoge Raad - in ieder geval in dit arrest - oordeelt dat het
denkbaar is dat onder bepaalde omstandigheden maatschappelijke belangen-

94     Zie S.H. de Ranitz, Crediteurenbelang versus "andere belangen" in De curator, een octopus,
p. 187 e.v.

95  De Ranitz geeft in De curator, een octopus (p. 190- 192) een aantal citaten uit de
parlementaire geschiedenis. Zie Van der Feltz 1, editie Kortmann/Faber, p. 27,339 en 371.
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zoals die betreffende werkgelegenheid- meer gewicht in de schaal kunnen
leggen dan belangen van crediteuren, zelfs wanneer het de gezamenlijke
schuldeisersg6 betreft. De Hoge Raad gebruikt hier immers het woord
'boedel'.

In dit verband is ook het later gewezen Saint Maclou/Curatoren N.V.
Van Schuppen-arrest relevant. In deze casus97 hadden de curatoren onder
eigendomsvoorbehoud geleverde garens in de feitelijke macht van de koper
van de onderneming van de gefailleerde vennootschap gebracht. De garanties
die zij ten bate van de leveranciers van de garens bedongen waren echter
niet z6 'hard' dat daardoor hun rechten volledig veilig gesteld worden. De
leveranciers bleven uiteindelijk onbetaald, omdat ook de koper failleerde
en zij spraken de curatoren met qualitate qua, maar persoonlijk aan ex art.
6: 162  BW.   Een  van de verwijten  die de leveranciers  aan de curatoren
persoonlijk richtten was dat de curatoren verplicht waren hen onmiddellijk
of in ieder geval vddr de feitelijke overgave van de goederen in kennis te
stellen van het faillissement. Deze stelling berustte op de opvatting dat
curatoren steeds verplicht waren om onmiddellijk na hun benoeming alle
crediteuren/leveranciers schriftelijk te benaderen en hun in de gelegenheid
te stellen om o.a. hun eigendommen in de boedel te verifi*ren. De Hoge
Raad oordeelde dat deze opvatting in haar algemeenheid niet als juist kon
worden aanvaard. Hij merkt o.a. op dat de Faillissementswet op de curator
slechts een verplichting tot openbare bekendmaking legt. De Hoge Raad
overweegt vervolgens o.a. dat dit niet uitsluit dat eenbehoorlijke vervulling
van hun taak kan meebrengen dat curatoren daarenboven gehouden zijn
om individuele schuldeisers van het uitspreken van het faillissement op de
hoogte te stellen teneinde hun de gelegenheid te geven om hun rechten ten
aanzien van door hen aan de schuldenaar geleverde en door deze niet
betaalde zaken veilig te stellen.  'Maar bf en zo ja, op welk tijdstip zij dat
behoren te doen, hangt af van de bijzonderheden van elk geval, waarbij
mede in aanmerking valt te nemen dat aan de bij de wijze van beheren en
vereffenen van de boedel betrokken belangen van maatschappelijke aard
onder omstandigheden voorrang kan toekomen boven die van de individuele
schuldeisers.' In dit geval betekent dit98 dat de curatoren prioriteit mochten
geven aan de voortzetting van de onderneming van de gefailleerde door
het sluiten van de overeenkomst met de aspirant-koper in plaats van eerst

96  Zo ook Kleijn onder punt 5 van zijn NJ-annotatie.
97 Bij debeschrijving vande casuspositie volg ik in mijn formulering gedeeltelijk de kernachtige

weergave  door  S. H. de Ranitz  in De curator, een octopus,  p.   196.
98   Zie F.M.J. Verstijlen, De persoonlijke aansprakelijkheid van de curator, NTBR 1996,p.

224.
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de schuldeisers in kaart te brengen en aan te schrijven. Opvallend is dat
de Hoge Raad hier overweegt dat aan belangen van maatschappelijke aard
voorrang kan toekomen bovendie vande individu6le schuldeisers. Wellicht
blijkt zodoende uit dit arrest dat de Hoge Raad zijn standpunt dat maat-
schappelijke belangen onder omstandigheden meer gewicht in de schaal
kunnen leggen dan belangen van de gezamenlijke crediteuren, heeft
verlaten." Het is echter ook mogelijk dat de Hoge Raad hier enkel spreekt
over maatschappelijke belangen die prevaleren boven die van individuele
schuldeisers omdat de leveranciers dergelijke afzonderlijke crediteuren
waren.

Vriesendorp en de Ranitzioo hebben naar aanleiding van deze twee
arresten gesteld dat de curator niet de behoeder van het maatschappelijk
belang is en dat hij het belang van de gezamenlijke crediteuren voorop dient
te stellen. Roelvink'01 heeft op een congres als tegenargument aangevoerd
dat weliswaar de curator het belang van de gezamenlijke schuldeisers voorop
dient te stellen, maaar dat hij bij het doen van moeilijke keuzes het
maatschappelijk belang in het oog moet houden en dat hij door dit laatste
te doen handelt met de zorgvuldigheid die ook van de gezamenlijke
crediteuren zou mogen worden verwacht. Ik sluit mij bij het laatstgenoemde
tegenargunnent aan.

7           Wat is naar huidig BW de betekenis van de twee arresten in
de Sigmacon-procedure?

Tot slot rijst de vraag wat naar huidig BW de betekenis is van de arresten

in de Sigmacon-procedure nu sinds 1 januari 1992 eigendomsoverdracht
tot zekerheid geen geldige wijze van overdracht102 meer is en vervangen
is door het bezitloos pandrecht. Zaken die voor 1 januari 1992 tot zekerheid
werden overgedragen worden sinds die datum bezitloos verpand en blijven

99 Vergelijk Verstijlen, NTBR 1996, p. 224.
100 R.D. Vriesendorp. De taak van de curator, TvI 1995, p. 117 en De toekomst van de

faillissementswet,  TvI  1996,  pp.  140 e.v.; de Ranitz in De curator, een octopus,  p.   199.
Vergelijk H.P.J. Ophof in zijn bespreking van dit arrest in TVVS 1996, p. 204 en 205.

101 H.L.J. Roelvink in zijn oppositie tijdens het congres 'De curator, een octopus',  TvI  1997,

P. 19.
102 Op p. 313 is aangetekend dat men in de praktijk ni het Keereweer/Sogelease-arrest

financieringsconstructies zal bedenken waarbij eigendom 'werkelijk' wordt overgedragen,
terwijl de overdracht een belangrijk element van zekerheidverschaffing heeft. Dit heeft als

gevolg- uiteraard onbedoeld- dat de fiscus bodembeslag kan leggen. Afgezien van een korte

opmerking in noot 105 zal ik hierop verder niet ingaan.
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zodoende eigendom van de belastingschuldige. De fiscus heeft sindsdien
dus de omweg van toepassing van het bodemrecht voor verhaal op de zaken
niet nodig. Wanneer de fiscus  voor de faillietverklaring  op de bezitloos
verpande zaken beslag heeft gelegd dan vervalt dit op grond van art. 33
Fw, zoals elk eerder gelegd bijzonder verhaalsbeslag. Ligt er eenmaal een
faillissementsbeslag, dan kan de fiscus daarna geen bijzonder beslag meer
leggen op onder het faillissement vallende zaken. De vordering van de fiscus
heeft bij verhaal op de opbrengst van de bodemzaken volgens art. 21 lid
2  Invorderingswet  1990 wel rang boven de door bezitloos pandrecht gedekte
vordering.

Wanneer wetsontwerp 22942 ingevoerd wordt, komt de situatie voor
dergelijke bezitloos verpande zaken, voor zover voor de lijn van dit betoog
relevant is, niet anders te liggen. Aangezien deze zaken eigendom103

blijven van de belastingschuldige, kan de fiscus er voor de faillietverklaring
beslag op leggen. Dit beslag vervalt volgens art.  33 Fw vanaf de dag waarop
het faillissement is uitgesproken. Ook in de gevallen waarin er al een
faillissementsbeslag ligt, is er geen verschi1104 tussen de huidige situatie
en   die na invoering van wetsvoorstel 22942. De fiscus   kan   dan   geen
bijzonder beslag meer leggen op de onder het faillissement vallende zaken.
Ook dan heeft de vordering van de fiscus bij verhaal op de opbrengst van
de bewuste bezitloos verpande zaken voorrang boven de vordering van de
pandhouder, maar volgens het dan geldende recht op basis van art. 3:284
BW (nieuw).

Op welke situaties zouden de rechtsregels van de arresten in de
Sigmacon-procedure nog van toepassing kunnen zijn ? In principe in situaties
waarin na  1  januari  1992 het bodemrecht of, na invoering van het nieuwe
art.   3:287  BW, het wettelijk verhaalsrecht  van de fiscus toegepast  zou
kunnen worden,  nl. in situaties waarin er sprake  is van zaken waarop  een
bedongen, in overwegende mate tot zekerheid strekkend recht rust. Men
denke hierbij aan huurkoopovereenkomsten, financial lease contracten en
andere overeenkomsten waarbij de leverancier van goederen een eigendoms-
voorbehoud gemaakt heeft. 105 Denkbaar    is    dat een constructie zoals

103 De situatie komt w61 anders te liggen voorbezitloos verpande roerende zaken die niet bestemd
zijn om blijvend te worden gebruikt in de uitoefening van het beroep of bedrijf van de
schuldenaar. Voor deze zaken geldt het voorrecht van art. 3:284 BW (nieuw) niet.

104 Behalve in de gevallen genoemd in de vorige noot, waarin immers het voorrecht van art.
3:284 BW (nieuw) niet uitgeoefend kan worden.

105  Verder valt te verwachten dat men in de praktijk constructies die door art. 3 :84 lid 3 BW
toegestaan worden, zal bedenken, waarbij iemand een eigendomsrecht verkrijgt dat in hoge
mate het karakter van een zekerheidsrecht heeft. De ruimte ontbreekt om in dit verband
daarop verder in te gaan.
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toegepast in de Sigmacon-procedure gebruikt wordt bij de uitvoering van
dergelijke overeenkomsten. Deze situatie zal zichdan als volgt voor kunnen
doen. Stel: B.V. X wordt failliet verklaard. De curator in het faillissement
van B.V. X trekt een kortstondig boedelkrediet aan waarmee hij de vorde-

ring van de huurverkoper, financial lessor of een andere leverancier die
onder eigendomsvoorbehoud heeft geleverd voldoet. Het gevolg is dat dezen
door de betaling hun overwegend tot zekerheid strekkend recht verliezen
en dat de bewuste zaken vanaf dat moment in de boedel terugkeren.

Vervolgens verkoopt de curator  in het faillissement deze zaken  aan  B.V.

Y, een zustermaatschappij van B.V. X die werkzaam is in dezelfde branche.
Met de opbrengst van de verkochte zaken lost hij het boedelkrediet af. In
deze gevallen is het op zich denkbaar dat de Ontvanger een Pauliana in
kan stellen aangezien de bewuste rechtshandelingen verricht worden met
betrekking tot goederen die niet tot de boedel behoren. Ook een onrechtmati-

ge daadvordering gericht tegen de financier, curator of de zustermaatschappij
als koopster van het object behoort tot de mogelijkheden.

De Ontvanger zal dan, anders dan in de Sigmacon- procedure, tot aan
het einde toe beide wegen dienen te bewandelen en bij een eventueel beroep
in cassatie het middel beter en puntiger moeten formuleren dan in het
Sigmacon II-arrest gebeurd is. Uit de hier besproken arresten is immers

duidelijk is geworden dat de Hoge Raad geen buitengewoon strenge eisen
stelt aan rechtshandelingen waardoor uitoefening van het bodemrecht wordt
doorkruist en dat hij in principe niet ertoe neigt om de argumentatie in het
cassatiemiddel ter ondersteuning van de stelling dat paulianeus of onrechtma-
tig is gehandeld aan te vullen.

Tot slot kan men ook vaststellen dat de uitspraak dat, waar toepassing
van art. 1377 op handelingen van de curator als schuldenaar in de zin van
dat artikel is uitgesloten, op dezelfde handelingen van de curator evenmin

een aansprakelijkheid van de boedel wegens onrechtmatige daad van de
curator kan worden gegrond, van principieel belang is. Het zal duidelijk
zijn dat deze rechtsregel ter zake van de diverse constructies die bedoeld
zijn ter doorkruising van het bodemrecht kan worden toegepast. Het zou
echter te ver voeren om in het kader van deze dissertatie hieraan verder
aandacht te besteden.
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Tot slot van deze dissertatie zullen in het kort de voornaamste conclusies
gepresenteerd worden.
De eerste belangrijke conclusie is dat er verschillende soorten van
benadeling van schuldeisers bestaan en dat het onderscheid tussen deze
modaliteiten met name binnen faillissement praktische gevolgen heeft. In
hoofdstuk 1 wordt geconstateerd dat'benadeling' in de zin van de Pauliana

benadeling in verhaalsmogelijkheden inhoudt. Deze benadeling doet zich
voor in de vorm van vermindering van het eigen vermogen in bedrijfs-
economische zin van de schuldenaar 6f in de vorm van doorbreking van
de onderlinge rangorde van crediteuren. Het begrip 'benadeling in
verhaalsmogelijkheden' houdt in het kader van een onrechtmatige
daadvordering precies hetzelfde in als bij een Pauliana. Een benadeelde
crediteur kan een derde niet alleen aanspreken omdat deze hem heeft
benadeeld in zijn verhaalsmogelijkheden, maar ook omdat het geheel of
gedeeltelijk aan diens onrechtmatig handelen te danken is dat zijn vordering
ontstaat, terwijl hij geen verhaal vindt bij de debiteur. Onder laatstgenoemde
categorie vallen twee subcategorietn:    1: die waarin een schijn   van

kredietwaardigheid is gewekt en 2: die waarin een bestuurder van een
vennootschap op roekeloze wijze namens haar verplichtingen aangaat. Het
praktische belang van het onderscheid tussen laatstgenoemde categorie van
benadeling en benadeling in verhaalsmogelijkhedenkomt vooral naar voren
in faillissement. Omdat faillissement een gerechtelijk beslag op en executie
van het gehele vermogen van de schuldenaar ten bate van zijn gezamenlijke
crediteuren is, kunnen zij als collectief slechts benadeeld zijn in hun
verhaalsmogelijkheden. Wanneer een derde met de schuldenaar, die later
zal failleren, een paulianeuze meerzijdige rechtshandeling anders dan om
niet verricht, dan pleegt hij jegens de gezamenlijke crediteuren een
onrechtmatige daad. Dezen kunnen ter zake van deze rechtshandeling echter

geen onrechtmatige daadvordering jegens genoemde derde instellen.
Hoofdregel is dat dan alleen de curator bevoegd is om een actie ex art.
6: 162 BW in te stellen, en wel ten bate van de gezamenlijke crediteuren.
Wanneer deze rechtsregel in faillissement niet zou bestaan, dan zou de
paritas creditorum doorbroken worden als elke schuldeiser voor zich deze
derde zou aanspreken. Sommige crediteuren zouden immers in het geheel
niet tot actie overgaan, bijv. omdat  zij   van de benadeling met wisten.
Denkbaar is echter de situatie waarin de gezamenlijke schuldeisers niet
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benadeeld zijn in hun verhaalsmogelijkheden maar waarin wel een
individuele crediteur een derde kan aanspreken omdat het geheel of
gedeeltelijk aan diens onrechtmatig handelen te danken is dat zijn vordering
ontstaat, terwijl hij geen verhaal vindt bij de debiteur. Omdat hierbij de
crediteuren niet als collectief benadeeld worden,  is er geen sprake van een
paritas creditorum die door de curator gehandhaafd moet worden. De
individuele benadeelde schuldeiser zal hier derhalve onafhankelijk van de
curator een onrechtmatige daadvordering moeten instellen, tenzij hij de
curator een volmacht of last geeft om geheel buiten de boedel om namens
hem een dergelijke vordering te entameren.

De tweede belangrijke conclusie is dat de Pauliana zowel binnen als buiten
faillissement grotendeels een bijzondere vorm van de onrechtmatige
daadvordering maar daarnaast ook een toepassing van de verrijkingsactie
is. Zowel de BW- als de faillissementspauliana kunnen ingesteld worden
tegen een bevoordeelde om niet die geen wetenschap van benadeling van
schuldeisers heeft. Een dergelijke bevoordeelde is echter slechts gehouden
om datgene af te geven waarmee hij op het moment van het inroepen van
de Pauliana verrijkt is. Daarentegen gaat het in alle gevallen waarin de BW-
of faillissementspauliana slaagt tegen een andere wederpartij dan deze
bevoordeelde om niet te goeder trouw, om een bijzondere vorm van de
onrechtmatige daadvordering.

In hoofdstuk 3 blijkt uit de uitgebreide bespreking van een aantal specifieke
casusposities dat het vaststellen van de rechtsgevolgen van de relatieve
nietigheid geen eenvoudige zaak is. Teneinde tot een eenvoudiger systeem
te komen heeft Hijma het voorstel gedaan om het begrip 'relatieve
nietigheid'  in dit verband te vervangen door 'niet-tegenstelbaarheid'.  Hij
wil niet van relatieve nietigheid spreken indien de rechtshandeling
rechtsgevolg mist ten aanzien van bepaalde derden, zoals de crediteur die
zich op de Pauliana beroept. Liever spreekt hij van niet-inroepbaarheid
oftewel niet-tegenstelbaarheid van een volledig geldige rechtshandeling.
Hij stelt dat de contractspartijen B en C hun nieuwe rechtsposities niet aan
crediteur A kunnen tegenwerpen zodat deze zijn verhaalsrecht op de
paulianeus vervreemde zaak kan blijven uitoefenen. In zijn leer blijft de
koopovereenkomst geldig en C blijft dus eigenaar. Omdat C aan A de titel
van zijn verkrijging niet kan tegenwerpen, blijft A bevoegd om de
paulianeus vervreemde zaak executoriaal te verkopen en te leveren. De
zwakke plek in Hijma's leer is echter datdeze geen oplossing biedt wanneer
giraal geld van het vermogen van de debiteur naar dat van de wederpartij
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vloeit en zich met de rest van diens girale geldvoorraad vermengt. Wanneer
de debiteur giraal geld schenkt of een exorbitante koopprijs voor een zaak
betaalt, dan geeft het enkele negeren van de schenking of koop op grond
van het argument dat deze niet-tegenstelbaar aan hem is, de schuldeiser
nog geen verhaalsobject bij de wederpartij. Toepassing van de traditionele
leer van de relatieve nietigheid levert daarentegen geen enkel probleem
op,  omdat  er een verbintenis ontstaat  om het onverschuldigd betaalde  aan

de  curator  q.q. of buiten faillissement  aan de benadeelde crediteur  af  te

geven. Daarom dient mijns inziens aan het systeem van de relatieve
nietigheid de voorkeur gegeven te worden. Het nuttige van de relatieve
nietigheid is verder het flexibele karakter ervan. De benadeelde crediteur
vernietigt immers slechts ten behoeve van zichzelf en de curator q.q. ten
bate van de benadeelde schuldeisers. Ook gaat de nietigheid niet verder
dan nodig is ter opheffing van de benadeling in verhaalsmogelijkheden.
Zodoende ondervinden derden zo weinig mogelijk de nadelige gevolgen
van een beroep op de Pauliana. Anderzijds mogen zij geen beroep doen
op de vernietigbaarheid, aangezien deze niet in het leven is geroepen om
hun belang te dienen. Hiernaast sluit het systeem van de relatieve nietigheid
bijzonder goed aan bij de meest wezenlijke eigenschap van het faillissement,
nl. dat het een gerechtelijk beslag op en executie van het gehele vermogen
van de schuldenaar tenbate van zijn gezamenlijke schuldeisers is. Derhalve
is de derde belangrijke conclusie van deze dissertatie dat het terecht in
Nederland heersende leer is dat een succesvol beroep op de Pauliana een
relatieve nietigheid met zich meebrengt.

De vierde belangrijke conclusie van dit proefschrift is dat de overeenkomsten
tussen Pauliana en onrechtmatige daadvordering zich zowel bevinden in
de vergelijkbare economische functie als in de voorwaarden voor het
instellen van een van de twee acties. Binnen het gebied waarin samenloop
van Pauliana en onrechtmatige daadvordering mogelijk is, is per saldo de
economische functie van beide acties hetzelfde. Zowel de relatieve nietigheid
als de schadevergoedingsverplichting voortvloeiende uit de onrechtmatige
daadvordering zijn immers gericht op opheffing van de benadeling in
verhaalsmogelijkheden, zodat na het slagen van de acties het vermogen
van de schuldenaar gelijk is aan de situatie waarin de benadeling zich niet
heeft voorgedaan. Verder komen de voorwaarden voor het instellen van
beide acties in belangrijke mate overeen omdat bij de groep van onverplichte
rechtshandelingen anders dan om niet die hetzij meerzijdig hetzij eenzijdig
gericht zijn de Pauliana slechts kan slagen wanneer de paulianeus handelende
debiteur en zijn wederpartij wetenschap van benadeling hebben en zodoende
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onrechtmatig handelen. Daarentegen ligt het essentiele verschil tussen de
Pauliana en onrechtmatige daadvordering voornamelijk in de rechtsgevolgen,
het juridisch instrumentarium dat benodigd is om beide acties hun
vergelijkbare economische functie te laten vervullen. Met de Pauliana poogt
men het doel van de opheffing van de benadeling in verhaalsmogelijkheden
te bereiken door het laten werken van een gecompliceerd soort relatieve
nietigheid, die uiteraard goederenrechtelijke gevolgen heeft. Daarentegen
is de onrechtmatige daadvordering een schadevergoedingsactie, die slechts
persoonlijke rechten in het leven roept. Ingevolge art. 6: 103 BW kan de
rechter op vordering van de benadeelde schadevergoeding echter ook in
zodanige vorm toekennen dat de rechtshandeling die als onrechtmatige daad
wordt aangemerkt tevens relatiefnietig is. Derechter zal evenwel ditartikel
slechts in incidentele gevallen van toepassing verklaren.
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Dans le chapitre 1 sont exposts un certain nombre de similitudes et de
diff'6rences entre une action en responsabilit6 civile et une action paulienne

hors procddure de redressement judiciaire, c'est-A-dire non-introduite par
le  repr6sentant des cr6anciers.
Tout d'abord sont discut6es les conditions requises pour intenter une action
paulienne et une action en responsabilit6 civile hors redressement judiciaire.
Le  point est aussi discutd de savoir si l'article   3:45 du nouveau   BW

(at,r6viation de Burgerlijk Wetboek, le Code civil n6erlandais)/1377 (ancien)
BW'     est une disposition sptciale de l'article  6: 162 BW/1401 (ancien)
BW ,  ainsi que certains problemes relatifs au concours  des deux disposi-
tions. Puis est entre autres discut6e la notion centrale de 'pr6judice aux
droits du cr6ancier'. Ensuite est atudite la prob16matique 6tablie par les
arrets  Erba. Aprds cette 6tude  est  6tablie une comparaison entre le critere
de 'connaissance du pr6judice' tel qu'61abor6 sur la base des articles relatifs
A l'action paulienne et des rtgles similaires employ6es par certains arr6ts
quant A des actions en responsabilit6 civile. Ceux-ci ont trait A des
circonstances dans lesquelles un cr6diteur peut se retourner contre un tiers
en vertu de l'article 6:162 BW du fait que des actes irr6guliers sont
attribuables A celui-ci: a soit parce que sa cr6ance est n6e alors qu'il n'a
pas de recours h l'encontre du d6biteur, b soit parce qu'il subit un pr6judice
dans ses droits  du  fait  de ces actes.

Il y a une distinction a faire quant a la premitre situation (a) entre deux
sous-cat6gories: 1: celle dans laquelle une apparence de solvabilitt est cr66e,
2: et celle dans laquelle le dirigeant d'une soci6t6 engage celle-ci en son
nom, alors qu'il sait ou doit pouvoir pr6voir que la societt ne pourra faire
face A ces engagements et ne pourra offrir aucun paiement.
Une tendance importante qui se d6gage en jurisprudence A propos de la
deuxitme situation (b) est que le tiers sera jug6 responsable dans les
circonstances envisag6es par l'article   6: 162   BW   s'il lui revenait   de
s6rieusement prendre en consid6ration, au moment d'ex6cuter les actes
ulttrieurement critiques,   le   fait   que les autres creanciers ne pourraient
obtenir extcution compltte de leurs droits de crtance du fait d'un d6faut
de solvabilitt. Apparemment il existe un besoin assez  fort dans la pratique

1 Article relatif h l'action paulienne.
2 Disposition g6n6rale sur la responsabilitd civile ddlictuelle.
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juridique d'utiliser, quant a cette question d"exigence de connaissance',
un critcbre plus souple vis-a-vis d'une action en responsabilite civile pour
fraude aux droits du cr6ancier que vis-a-vis d'une action paulienne.
En ce qui concerne la premitre variante de la situation a, il apparait, au
vu des arrets du Hoge Raad (Cour de cassation nBerlandaise) dans lesquels
la Cour considdre cette hypothtse oft est crdle une apparence de solvabilit6
causant un pr6judice (arrets Erba, Osby, Albada Jelgersma H et Hurks/Sobi)
que le tiers ne sera alors responsable que si, au moment ou cette apparence
de solvabilitd est donnte, il savait que les nouveaux cr6anciers seraient lases

par un ddfaut de recours utile. En ce qui concerne l'autre variante de a,
dans laquelle undirigeant de societt engage celle-ci de manidre imprudente,
l'on peut remarquer ce qui suit. Au vu des arrtts Beklamel et Romme/
Bakker, il semble que le dirigeant de soci6t6 ne sera tenu responsable que
si, au moment de souscrire ces engagements au nom de cette SARL, il savait
ou devait raisonnablement savoir que la SARL ne pourrait pas ex6cuter
ses obligations et n'offrirait ainsi pas de paiement. Par cons6quent il rtsulte,
tant des arrdts traitant d'hypothase d'apparence de solvabilit6 que de ceux
jugeant du cas d'engagements pris de manidre imprudente par un dirigeant
de   socittd   au   nom de celle-ci, qu'un crit&re relativement exigeant   a   ete
retenu par la jurisprudence.
La raison pour laquelle un crittre relativement s6v8re a 6t6 retenu est
cependant tout autre quant aux articles relatifs A l'action paulienne. Ces
dispositions-ci impliquent une norme assez stricte car l'ex6cution d'une
action paulienne peut avoir en droit des cons6quences radicales et complexes
sur les biens concernts. Si, dans les arrdts dont la question centrale est
l'apparence de solvabilit6, le tiers en cause devrait dtjA Btre responsable
quand il doit serieusement tenir compte de la possibilit6 que d'autres
crtanciers puissent etre 16sds, de nombreuses op6rations de redressement
ou de reprise d'entreprise ne seraient pas effectu6es, du fait des risques
trop importants qu'elles prdsenteraient. En ce qui concerne les arrdts relatifs
A l'hypoth6se d'engagements pris de manitre inconsid6r6e par un dirigeant
de socittd au nom de celle-ci, si le dirigeant devait ttre dit responsable
das qu'il devait avoir des raisons strieuses de douter de ce que la societe
pourrait v6ritablement satisfaire a ses engagements, cela pourrait ainsi
signifier qu'il ne pourrait accomplir sa mission, qui implique de maintenir
celle-ci aussi bien dans les p6riodes difficiles. C'est pourquoi ici, de m6me
que dans les arr6ts relatifs aux questions d'apparence de solvabilit6, un
critere relativement exigeant est utilist quant aux 'exigences de connaissan-
ce',  mais pour d'autres raisons que celles concernant les dispositions sur
l'action paulienne.
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Le chapitre 2 part du constat de ce que le representant des cr6anciers
('curator') ne peut intenter une action paulienne dans le cadre d'une
proctdure de redressement judiciaire que s'il est porta pr6judice aux recours
de l'ensemble des crtanciers. La question est ainsi 6tudite de dtterminer
quand il a 6t6 ainsi port6 pr6judice a l'ensemble des cr6anciers. Dans l'arr6t
Peeters  q. q. /Gatzen  la  Cour de cassation  a jug6  que le repr6sentant  des
c*anciers dans une proc6dure de redressement judiciaire est aussi competent
pour d6fendre les inttrets des cr6anciers en cas de pr6judice des crtanciers
par le d6biteur failli, et qu'il y a dans ce cas de mtme lieu A une action
en responsabilit6 civile contre un tiers qui est aussi impliqu6 par le pr6judice
aux creanciers. En suivant ce raisonnement la Cour rendit l'arr6t Nimox/Van
den End q.q. et les arrdts Notarissen qui concernaient pareillement des
actions en responsabilit6 civile pour fraude aux droits de l'ensemble des
cr6anciers. La question est alors discut6e de savoir  si le reprdsentant  des
cr6anciers, vis-A-vis d'une action paulienne intentte dans le cadre d'une
proc6dure de redressement judiciaire ou d'une action en responsabilitt civile
comme sus-mentionnte, repr6sente les cr6anciers ou s'il ne vaudrait pas
mieux  dire qu'il d6fend leurs inttrtts.   Puis  est  soulevte la question  de
l'articulation entre une action paulienne intentde au cours d'une proctdure
de redressement, l'action fond6e sur l'article 6:162 BW et en consdquence
celle fond6e sur l'article 2:138/248 BW3. Puis est 6tudi6e la question de
savoir si un cr6ancier individuel peut, au cours d'une proc6dure de
redressement judiciaire, intenter une action en responsabilite civile contre
un tiers du fait que sa cr6ance existe du fait des actes i116gitimes imputables
a celui-ci, tandis qu'il n'a pas de recours contre le d6biteur. Cons6quemment
est examin6e la question de savoir si un cr6ancier individuel qui a subi un
prdjudice A ses droits peut engager une action sur la base de l'article 6:162
BW en concours avec une action en responsabilitt civile, une action
paulienne dans le cadre d'un redressement judiciaire ou une action sur la
base de l'article 2: 138/248 BW engagte par le reprdsentant des cr6anciers.
Pour finir les conditions pour engager une action paulienne au cours d'une
procddure de redressement sont compardes avec celles ndetssaires pour
engager une action en responsabilit6 civile. Le point est aussi soulev6 de
d6terminer si l'article 42 Fw4 (Faillissementswet, loi relative au redresse-
ment judiciaire) est une disposition speciale par rapport A l'article  6: 162
BW, et si le concours entre une action paulienne dans le cadre d'un

3 Disposition relative A la responsabilitd des dirigeants au cas de redressement judiciaire pour
mauvaise administration.

4 Article relatif h l'action paulienne dans le cadre d'une proctdure collective.
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redressement judiciaire et une action en responsabilit6 civile intentte par
le reprdsentant des crdanciers est bien possible.

Dans le chapitre 3 est abordde une comparaison entre les cons6quences
juridiques d'un recours bast sur l'article 3:45  BW ou sur l'article 42  Fw
et celles d'une action en responsabilit6 civile introduite soit hors soit A
l'occasion d'une proctdure collective. Tout d'abord, et ce A l'appui
d'exemples, est discute le point de d6finir, en terme de consequences

juridiques, ce qu'implique le prononct d'une nullitt relative objective ou
subjective des actes attaqu6s  par une action paulienne.
Ensuite sont discut6es les cons6quences juridiques de l'invocation d'une
action paulienne au cours d'un redressement judiciaire, mentionn6es dans
l'article 51 al.1 et al.2 Fw (loi ancienne) et dans l'article 51 Fw. A cette
occasion est signalte la diff6rence entre la d6finition du pr6judice en
jurisprudence et la d6finition rdsultant des mesures 6(lict6es dans ces articles.
La force de la d6finition en jurisprudence tient A ce qu'elle tient compte

de ce que le pr6judice aux droits du creancier ne rdsulte pas seulement
de ce qu'un 616ment de l'actif du d6biteur a quittd son patrimoine (par
exemple un moyen de production), mais aussi de ce qu'ainsi la production
est arr6t6e dans l'entreprise du d6biteur et qu'elle en subit un manque U
gagner. Le probldme est maintenant que dans certaines situations un tel

prdjudice ne peut dtre rdpard par l'exercice d'un recours sur la base des

dispositions relatives A l'action paulienne, mais qu'il faut alors avoir recours
a des dommages-intdrdts compensatoires. Pour cette raisonje me demande
ensuite s'il ne seraitpas plus juste de retirer soncaractere d'actionen nullit6
A l'action paulienne, et de revenir A son ancienne nature d'action en
dommages-int6r6ts, comme le disposait l'ancien droit n6erlandais.
Par ailleurs j'aborde le probldme suivant: l'article  51  al. 1  et al.2  Fw  (loi
ancienne) et l'article   51   al. 1 Fw peuvent-ils aussi partiellement   dtre
appliquts, par analogie, hors procddure de redressement? Est ensuite traitte,
a l'appui de l'arret Kuijsters/Gaalman q.q., la question de la compensation
dans le cadre d'une proc6dure baste sur l'article 51 Fw. Une analogie est
ainsi signalte avec les m6mes aspects de paiement de l'arrtt Peeters

q. q. /Gatzen. Sile repr6sentant des crtanciers intente avec succes une action
en responsabilitt civile ou l'action paulienne au cours de la proc6dure de
redressement judiciaire, le cocontractant ne peut dans les deux cas
compenser cette dette avec la cr6ance qu'il a contre le dcibiteur failli. Puis
les cons6quences juridiques d'une action intentee sur la base de l'article
42 Fw et sur labase de l'article 3:45 BW sont compardes. Puis, je compare
les constquences juridiques de, d'une part, l'action intent6e sur les articles
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42  Fw  et  3:45  BW avec, d'autre part, l'action en responsabilit6 civile
introduite par le reprdsentant des crjanciers ou par un ddbiteur individuel
hors proct(lure de redressement. Pour clore, la question est posde de savoir
s'il serait souhaitable de remplacer le r6gime de nullit6 relative par un autre
systtme.

Dans le chapitre 4 sont 6tudites entre autres les dacisions judiciaires rendues
dans la proctdure Sigmacon. Ici apparait une hypoth6se particulifbre, car
dans cette espdce un crtancier (le fisc avec son 'bodemrecht'5)ayant intentt
un recours sur la base d'une action contre le d6biteur failli sur les biens
d'un autre (X) que le d6biteur, a pu invoquer l'action paulienne contre ce
tiers X et son cocontractant Y, ainsi que dans cette situation contre le
repr6sentant des cr6anciers. Cela signifie ici que le tiers X est ici mis dans
la mtme position que le d6biteur, au sens de l'article 1377 BW (ancien),
et  le  repr6sentant des crtanciers  dans  la mtme position  que  Y.   Dans  la
situation qui a donn6 lieu aux arr6ts Sigmacon, le fisc a 6tt emptcht
d'exercer son 'bodemrecht' sur les biens donnts en fiducie par le dtbiteur
failli,   du   fait  que le repr6sentant des crdanciers avait avec, entre autres,
le titulaire de la suret6, mis au point une construction et qu'il en poursuivait
l'extcution.  La Cour de cassation jugea dans son premier arr6t Sigmacon
que si, et dans la mesure oil il 6tait caust prtjudice au fisc d'une manitre
impliquant l'action paulienne  sur les biens transmis en propri6t6-fiducie,
celui-ci pouvait demander l'annulation de cet acte juridique sur ce
fondement, ainsi qu'il peut demander rtparation sur la base de l'article 1401
BW (ancien). Ceci futune reprise de la ragle 6tablie dans l'arr6t Erba. Dans
le second arr6t Sigmacon la Cour considdra qu'un cr6ancier individuel du
d6biteur failli ne peut, sur la base de l'article 1377 BW (ancien) s'opposer
aux actes passts par le reprdsentant des crdanciers avec des tiers, dans le
sens que le repr6sentant des cr6anciers est plac6 dans la m6me position
que le dtbiteur A la lettre de cet article. De m6me il serait possible qu'un
crtancier tel que le fisc qui, sur la base d'une action contre le d6biteur failli,
a un recours contre une autre personne sur les biens transmis en propri6t6-
fiducie, puisse invoquer l'article 1377 BW (ancien) contre cette autre
personne ainsi que contre celui avec lequel il a contractd, comme ici le
repr6sentant des cr6anciers, de sorte   que ce tiers puisse ttre plac6   dans
la m6me position que celle du d6biteur au sens de l'article 1377 BW

5     En vertu de ce droit ("bodemrecht")le fiscpeut pratiquer une saisie sur certains biens meubles
qui se trouvent sur le "sol" du debiteur d'imp6ts, que ces biens appartiennent h ce dtbiteur
ou a un tiers. Sous le terme usol" on entend l'immeuble qui est effectivement utilise par le
debiteur dimpdts et dont ila la disposition inddpendamment d'autrui.

371



Rasuma

(ancien), et que le repr6sentant des crtanciers puisse 6tre plac6 dans la
position de celui avec lequelle ddbiteur a contract6. Au cas 001'application
de  l'article 1377 BW (ancien) est exclue quant aux actes du repr6sentant
des crdanciers en tant que d6biteur au sens de cette disposition, une
responsabilit6 portant sur les biens 'de la masse' du fait d'un acte illicite
du repr6sentant des cr6anciers ne peut davantage Btre retenue pour ces
m6mes actes. Dans ce chapitre j'etudie done la port6e, entre autres, des
dernitres considtrations de la Cour de cassation, et m'interroge sur les
raisons de de refuser au crtancier individuel la possibilite d'intenter une
action sur la base de l'article 1377 BW (ancien) contre les actes effectu6s

par le repr6sentant des crtanciers, selon l'interpr6tation qu'il puisse, au
sens de cet article, 6tre mis dans la position de ddbiteur. Dans la mtme
optique j'6tudie les arrtts prdcddemment rendus Ontvanger/NMB et Kuijpers
q.q./Ontvanger. Pour achever vient la question de determiner le sens des
arrets Sigmacon A la lumiere du nouveau Code civil.
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Art. 1377 (oud) BW:
1.  Niettemin kan door ieder schuldeischer de nietigheid worden ingeroepen
van alle door den schuldenaar onverpligt verrigte handelingen, hoe ook
genaamd, waardoorde schuldeischers zijnbenadeeld, mitsbewezen worde,
dat bij het verrigten der handeling zoowel de schuldenaar als degene met
wien of te wiens behoeve hij handelde, de wetenschap bezat dat hiervan
benadeeling van de schuldeischers het gevolg zoude zijn.
2. Regten, door derden te goeder trouw verla:egen op de goederen die het
voorwerp waren  van de nietige handeling, worden geeerbiedigd.
3. Om de nietigheid van door den schuldenaar gedane handelingen om niet
in te roepen, kan de schuldeischer volstaan met aan te toonen, dat de
schuldenaar op het oogenblik der handeling wist, dat hij daardoor zijne
schuldeischers benadeelde, onverschillig of de begiftigde die wetenschap
al dan niet deelde.

Art. 1401 (oud) BW:
Elke onregtmatige daad, waardoor aan een ander schade wordt toegebragt,
stelt dengenen door wiens schuld die schade veroorzaakt is in de verpligting
om dezelve te vergoeden.

Art.  42  (oud)  Fw:
Onverminderd de bijzondere bepalingen in de artikelen 44-46 omtrent
schenkingen gemaakt, kan ten behoeve van den boedel de nietigheid
ingeroepen worden van alle v66r de faillietverklaring door den schuldenaar
onverplicht verrichte handelingen, hoe ook genaamd, waardoor de
schuldeischers benadeeld zijn, mits bewezen worde, dat bij het verrichten
der handeling zoowel de schuldenaar als degene met of te wiens behoeve
hij handelde, de wetenschap bezat, dat daarvan benadeeling der schuldei-
schers het gevolg zou zijn.

Art. 44 (oud) Fw:
Om de nietigheid van door den schuldenaar gedane schenkingen in te
roepen, kan de curator volstaan met aan te toonen, dat de schuldenaar op
het oogenblik der schenking wist, dat hij daardoor zijne schuldeischers
benadeelde, onverschillig of de begiftigde die wetenschap al dan niet deelde.
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Art. 45 (oud) Fw:
Rechtshandelingen om niet, gedaan binnen 66n jaar v66r de faillietverklaring
worden, behoudens tegenbewijs, vermoed te zijn verricht met de wetenschap
dat de schuldeischers hierdoor benadeeld worden.

Art. 46 (oud) Fw:
De begiftigde, van wien niet blijkt dat hij met den vermogenstoestand van
den schenker bekend was, is niet verplicht het door hem ontvangene terug
te geven, voor zoverre hij aantoont dat hij, ten tijde der faillietverklaring,
ten gevolge der schenking niet was gebaat.

Art. 47 (oud) Fw:
De nietigheid van de voldoening, door den schuldenaar, aan ene opeischbare
schuld kan alleen dan worden ingeroepen,wanneer wordt aangetoond, hetzij
dat hij, die de betaling ontving, wist dat het faillissement van den
schuldenaar reeds aangevraagd was, hetzij dat de betaling het gevolg was
van overleg tussenden schuldenaar enden schuldeischer, ten doel hebbende
laatstgenoemde door die betaling boven andere schuldeischers te begunsti-
gen.

Art. 51 (oud) Fw:
1.  Behoudens het bepaalde bij artikel  46 moet hetgeen  door de nietige
handeling uit het vermogen van den schuldenaar gegaan is, door hem, tegen
wien de nietigheid wordt ingeroepen, teruggegeven worden.
2.  Zoo deze daartoe niet in staat is, of zoo hij het ontvangene niet meer
kan teruggeven in den toestand, waarin hij het ontving, is hij jegens den
faillieten boedel tot schadevergoeding verplicht.
3.   Rechten  op het terug te geven  goed, door derden te goeder trouw

verkregen, worden geterbiedigd.
4. Het door den schuldenaar ontvangene of de waarde daarvan, wordt door
den curator teruggegeven, voor zoverre de boedel erdoor is gebaat. Voor
het tekort komende kan degene, tegen wie de nietigheid wordt ingeroepen,
als concurrent schuldeischer opkomen.
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