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1.  Aan de onderneming te stellen liquiditeits- en solvabiliteitseisen zijn
tezamen probate middelen om concreet vast te stellen tot wanneer de
verlieslatende onderneming mag worden voortgezet.

2.  In het insolventierecht gaat het grotendeels over de vraag of, en in
hoeverre, een economisch en daarmee ook maatschappelijk zinvolle
ordening prevaleert boven de individuele onrechtvaardigheid van het
niet vinden van verhaal.

3.  To be or not to be, that is the question. Het belang van behoud van
continurteit beperkt in belangrijke mate, de betekenis van het
gelijkheidsbeginsel (3:277 BW) en, de mogelijke toerekening van de
gevolgen van insolventie.

4. De continuiteitsveronderstelling leidt alleen bij een positieve
rentabiliteit tot een gunstig investeringsklimaat en de bevordering van
de economie.

5.   De continuYteitsveronderstelling en de Beklamel-regel impliceren dat de
gevolgen van liquidatieverliezen en relatief onvoorzienbare calamiteiten
grotendeels voor rekening van crediteuren mogen worden gebracht.

6.  De financier vervult de functie van een katalysator voor een gunstig
investeringsklimaat. Deze functie verklaart zijn recht van voorrang,
maar alleen bij een positieve rentabiliteit.

7. Antwoord geven op de vraag hoelang, en voor wiens risico, een
onderneming mag worden voortgezet als deze verlieslatend is, is voor
het insolventierecht essentieel.

8. Onder het motto van sibi vigilare zijn de wetgever en sommige
jurisprudentie er ten onrechte van uitgegaan dat crediteuren in het
algemeen toerekenbaar verantwoordelijk zouden zijn voor de gevolgen
van verliezen. liquidatieverliezen en onvoorzienbare calamiteiten.

9.  De rechtspraktijk heeft tot nu toe te weinig aandacht besteed aan de
vaststelling en betekenis van concrete financiele gegevens en de
financieringsstructuur van een onderneming.

10. Ook in verband met het toe te rekenen nadeel (6:163 BW) is het
essentieel een onderscheid te maken tussen de Beklamel-norm, de
verlengde Beklamel-norm en de Pauliana-norm.

11.  De Hoge Raad lijkt in de December-arresten en De Bont/Bannenberg
q.q. het spoor vooralsnog bijster te zijn geraakt.

12.  De kruisbestuiving tussen de rechtswetenschap en de economie verloopt
moeizaam doordat zij met schijnbaar dezelfde woorden een
verschillende taal spreken en andere uitgangspunten hanteren.



13. Ook argumenten van wijze mensen hebben slechts een relatieve waarde,
zo blijkt uit de tegenstrijdige invulling die de Hoge Raad geeft aan de
'hitidige redelijke eisen' in Van Dooren q.q./ABN Amro I en de
'huidige rechtsoprattingen' in Loeffen q.q./BMH I.

En overigens meer persoonlijk:
14. Wetenschap is gevaarlijk verslavend omdat het een eindeloze uitdaging

stelt zinvol greep te krijgen op alle mogelijke percepties van de
werkelijkheid.

15.   'Liefde is een dimensie'. '
16. 'Vanity is my favorite sin'.-

' Elmer van Eeghen.
Al Pacino in: Tlie del·i/'s ad,'0,· tte.
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Andermaal ontwaken, maar misschien nog niet definitief. Dit gebeurt niet zelden: Je

komt bij je positieven (..). Maar eigenlijk is dit ontwaken maar schijn. niet meer dan
de volgende laag van je droom, als steeg je op van stratum naar stratum zonder ooit

aan het opper\,lak te komen, ooit in de werkelijkheid op te duiken. le betoverde

gedachten houden echter elke nieuwe laag van de droom voor de deur vart de

werkelijkheid. Je gelooft erin (...).
Je onderscheidt vrijwel niets, want de avond wordt beneveld door de regen, je bril is

beslagen, en je wilt To snel mogelijk naar het spookachtige hotel aan de overkant van

het plein om je gezicht te wassen, schone manchetten aan te doen en dan te gaan

ronddwalen door oogverblindende straten. Er gebeurt echter iets - een on:innig

ongelukje - en dat wat werkelijkheid leek verliest onverhoeds de kraak en smaak van

de werkelijkheid. Je bewust:ijn werd misteid: je bent nog altijd diep in slaap. Een
verwarrende sluimering verdooft je geest. Dan komt er opnieuw een moment van

bedrieglijk bewustzijn: dat gouden waas (...).
Maar toch, wie weet? Is dit de werkelijkheid, dE definitieve werkelijkheid, of gewoon

opnieuw een misleidende droom?

(Uit: Heer, Vrouw, Boer. Vladimir Nabokov: vert. R. Verhoef)
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I. Doel, richting en beperkingen van het
onderzoek

Leven
Is het meen'oud van lef (Loesje)

Voor de failliet staan tussen verplichtingen en nakoming 'wetten in den weg en
praktische bezwaren, en ook weemoedigheid die niemand kan verklaren, en die
des  avonds  komt,  wanneer  men  slapen  gaat':  De  weemoed  komt  met  de  avond.
Pas met het faillissement vervliegt de laatste hoop. Het schemergebied daarvdcir
is het toneel van een klassiek drama waarin de hoop het noodlot tracht te
bezweren. Een drama met vele hoofdrolspelers. Niet alleen de failliet, maar ook
zijn aandeelhouders, financiers, crediteuren, werknemers en vaste afnemers of
toeleveranciers betreden het toneel. Het is onafwendbaar dat het vermogen van
de ondememing die failliet gaat, onvoldoende is. Daarom moet dit op de een of
andere wijze verdeeld worden. Al in het schemergebied bepaalt de praag of,
hoe, wanneer, en wat er verdeeld moet worden, de uitkomst. 'Carpe diem' en
'memento mori' bepalen afwissele,icl het gedrag van alle hoofdrolspelers.

Dat schemergebied kent dan ook moeilijke vragen. Mag men
faillissement koste wat kost trachten te voorkomen? Wie is het kind van de
rekening?  Wanneer  moet  de  verlieslatende  ondememing  gestaakt  worden  om  tot
verdeling te komen? Wie is daarvoor verantwoordelijk en in hoeverre? Kan het
onvermogen soms toch nog tijdig voorkomen worden? Hoe bevorder je dat alle
inspanningen en de hoop op betere tijden niet onnodig in rook vervliegen? Is
vast te stellen welk onvermogen afwendbaar is? Welk deel van het onvermogen
kan en zou moeten worden voorkomen? Wie zouden daarvoor moeten zorgen?
Hoe kan het onvermogen eertijk worden verdeeld? Waarom loopt de bank
meestal met het grootste deel van het te verdelen vermogen weg? Tot welk
moment moet,  en mag, een bank blijven financieren?  Wie  mag zich wanneer nog
een deel van het te verdelen vermogen toe-eigenen, ten koste van anderen?

Zulke vragen houden de praktijk wereldwijd bezig. Bij faillissement
gaat het vooral over de effecten van onvermogen voor de diverse betrokken
partijen als het at te laat is. Dit onderzoek richt zich op de wenselijke verdeling
van verhaaisrisico's van de onderneming vddr het eventuele faillissement. De
vraag  is:  moet er gedeeld worden, en zo ja, vanaf wanneer?  Een lastige vraag,
omdat de toekomst moeilijk te voorspellen is. De vraag is ook hoe de risico's
verdeeld moeten worden en over wie. Daarbij gaat het over het krachtenveld
van de ondertinge verhoudingen tussen de eventueel te failleren ondememing,
haar bestuurders, aandeelhouders, financiers en crediteuren. Waar liggen de
zinvolle normatieve grenzen? Het onderzoek zal zich enerzijds richten op de
wenselijke grenzen die eigen zijn aan de onderlinge verhouding van alle
schuldeisers, inclusief de financiers. Anderzijds wordt onderzocht welke
wenselijke grenzen er aan de financiele structuur van een ondememing dienen
te worden gesteld om die te mogen voortzetten. Deze grenzen bepaten de

' W. Elsschot, Het huwe/ilik, Rotterdam, 1910.
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verantwoordelijkheden van degenen die direct betrokken zijn bij de voortzetting
van de ondememing. In dit hoofdstuk worden voorafgaand aan het onderzoek de
kernvragen, de gebruikte hypotheses, de globale opbouw en beperkingen van

het onderzoek in kaart gebracht.

I.1 Kernvraag, uitgangspunt en te ontwikkelen normen

Dit onderzoek gaat over verhaalsrisico's, die bij een onderneming ontstaan in
het "schemergebied" voorafgaande aan het eventuele faillissement. Het
onderzoek wil antwoord geven op de vraag op welke wijze en tussen welke
partijen de verhaalsrisico's moeten worden verdeeld. Het is niet alleen de vraag
hoe het insolvente vermogen moet worden verdeeld, maar ook welk vermogen
en op welk moment er verdeeld moet worden. Het onderzoek zal zich richten op
zowel de crediteuren als op de onderneming zelf.

Voor de verdeling van het insolvente vermogen onder de schuldeisers is
als uitgangspunt genomen dat deze verdeling, behoudens gelegitimeerde
uitzonderingen, moet worden gebaseerd op de principes die liggen besloten in de
artikelen 3:277 en 6:162 BW. Uit 3:277 BW volgt kort gezegd dat schuldeisers
recht hebben op de verdeling van het insolvente vermogen en wel volgens
gelijkheid behoudens rangorde (de paritas creditorum). Om echter te kunnen
ingrijpen in een niet tijdige of ongelijke verdeling, moet deze aan de aan te
spreken partij kunnen worden toegerekend. Dat laatste volgt uit 6:162 BW.
Daarbij moet ook worden vastgesteld in hoeverre het na te streven belang van
continuiteit in de weg staat aan het principe van gelijke verdeling van het
insolvente vermogen.

Dit uitgangspunt is een axioma, en daarmee per definitie niet voor bewijs vatbaar. Toch beoogt dit
onderzoek op zijn minst aannemelijk te maken dat 3:277 en 6:162 BW een zinvolle en bruikbare
leidraad vormen voor de ontwikkeling van normen die tot een passende verdeling van het
insolvente vermogen leiden.

Dit onderzoek wil komen tot een verdelingsmechanisme voor verhaalsrisico's.
Dit verdelingsmechanisme moet bijvoorbeeld zichtbaar maken op welk moment
bestuurders in het licht van 6:162 BW de onderneming zouden moeten staken
om verdere uitholling van het te verdelen vermogen te voorkomen. Duidelijk
moet worden aan welke minimumeisen de financieringsstructuur van een
onderneming moet voldoen om te blijven voortbestaan. Vanuit dit perspectief
wordt geprobeerd vast te stellen op welke wijze de risico's van insolventie
tussen alle participanten in de onderneming moeten worden verdeeld. Daarmee
raakt dit onderzoek uiteindelijk aan alle verhoudingen tussen crediteuren,
financiers, aandeelhouders en bestuurders van de eventueel te failleren
onderneming.

Dit onderzoek heeft de ambitie om op al deze aspecten greep te krijgen
door de ontwikkeling van slechts twee normen. Deze zullen worden aangeduid
als de "Pauliana-norm" en de "(verlengde) Beklamel-norm". Hoewel beide
normen hun basis vinden in het geldende recht, zal blijken dat toepassing van de
normen op belangrijke onderdelen tot andere uitkomsten leidt dan onder het

2



Doel, richting en beperkingen van het onderzoek

geldend recht. Daarmee behelst dit onderzoek een pleidooi voor aanpassing van
het geldend recht.

I.2 Opbouw van het onderzoek

I.2.1 Indeling van het schemergebied (kernbegrippen)

Het is niet eenvoudig om het moment vast te stellen waarop de noodzaak
ontstaat om het insolvente vermogen te verdelen. Normaal gesproken wordt pas
achteraf, door het uitspreken van het faillissement of de surseance van betaling,
duidelijk dat deze noodzaak ook daarvaar al bestond.

In dit onderzoek worden vier criteria onderscheiden die aangeven vanaf
welk moment bijzondere regels gaan gelden voor de verdeling van het
vermogen:

1)  Het eerste criterium betreft de verhaalsinsolventie. Dit is de situatie waarin
er na liquidatie onvoldoende zou zijn om alle crediteuren te betalen. Pas als
er sprake is van verhaalsinsolventie, ontstaat een mogelijke noodzaak tot
delen.

De  omvang  van de verhaalsinsolventie wordt mede bepaald  door de 'liquidatieverliezen',  die  het
gevolg zijn van gedwongen liquidatie bij discontinuiteit. De liquidatieverliezen bestaan uit (i) het
verschil tussen de reele waarde van alle activa gewaardeerd uitgaande van continuiteit en de te
realiseren liquidatiewaarde; en (ii) de toename van verplichtingen bij gedwongen liquidatie als
gevolg van wanprestatie, onrechtmatige daad, voorwaardelijke verplichtingen en alle
liquidatiekosten in ruime zin.

De overige drie criteria dienen om vast te stellen wanneer de voor toerekening
relevante wetenschap moet worden aangenomen. Voor de (verlengde)
Beklamel-norm betreft dit achtereenvolgens:

2) feitelijke insolventie. Dit liquiditeitscriterium markeert het moment waarop
de onderneming niet meer op tijd aan haar verplichtingen kan voldoen;

3) onvoldoende solvabiliteit. Dit is het moment waarop het niet langer
verantwoord is om verliezen te blijven financieren met vreemd vermogen;

Voor de Pauliana-norm betreft dit ten slotte:
4) de dreigende insolventie. Wetenschap hiervan doet zich voor als de

wederpartij concrete aanwijzingen heeft dat de onderneming kampt met een
tekort en niet meer tijdig en volledig aan bestaande verplichtingen zal
kunnen voldoen.

I.2.2 Twee normen voor verdeling van risico's

De kern van dit onderzoek betreft de ontwikkeling van twee normen. Deze
normen moeten inzichtelijk maken hoe de verdeling van risico's in concreto zou
moeten uitpakken. Deze normen worden uitgewerkt in hoofdstuk III, IV en VI.
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Hoofdstuk I

De (verlengde) Beklamel-norm
De eerste norm richt zich op de onderneming, haar betrokkenen (bestuurders,
financiers), en op een bijzondere manier ook op haar aandeelhouders. De norm
voorziet in minimumeisen die aan de vermogensstructuur worden gesteld. Voor
bestuurders en financiers maakt dat duidelijk welke zorgvuldigheid zij in acht
moeten nemen bij het laten ontstaan of vergroten van verhaalsrisico's voor
crediteuren.

De norm voorziet in de vaststelling van aansprakelijkheid van bestuurders die onvoldoende zorg
dragen voor de tijdige verdeling van het insolvente vermogen. De norm voorziet ook in grenzen aan
de financiering van voortschrijdende verliezen door de financier. En, als niet langer aan de te
stellen minimumeisen kan worden voldaan, leidt de norm tot een existentiele vraag aan de
aandeelhouders: Willen zij bijstorten om de onderneming te kunnen laten voortzetten? Omdat de te
failleren onderneming zelf juist onvoldoende verhaal biedt, leidt de norm vooral  tot een verdeling
van risico' s onder de participanten van de onderneming die  in het vermogen voorzien.

Deze norm valt uiteen in de Beklamel-norm (die ziet op de liquiditeit) en de
verlengde Beklamel-norm (die ziet op de solvabiliteit van de onderneming). Aan
de hand van de Beklamel-normz kan worden vastgesteld tot welk moment de
onderneming nog mag worden voortgezet. Bepalend daarvoor is de wetenschap
van betrokkenen omtrent de feitelijke insolventie. De norm is vertaald in een
formule.

De verlengde Beklamel-norm' voorziet in een daarop aansluitende
formule op grond waarvan concrete beperkingen kunnen worden gesteld aan de
financiering van de onderneming met vreemd vermogen; ofwel, wat het
minimaal benodigde eigen vermogen is om de onderneming te mogen
voortzetten.

De Beklamel- en verlengde Beklamel-norm geven in onderlinge
samenhang de grenzen aan van een verantwoorde financieringsstructuur om de
onderneming te kunnen continueren. Daarmee bewerkstelligen zij tegelijkertijd
een zekere verdeling van het ondernemersrisico tussen aandeelhouders,
financiers en crediteuren: In de praktijk worden daarmee de mogelijkheden
begrensd om het discontinuYteitsrisico vrijblijvend te verplaatsen naar vooral
crediteuren die op het ontstaan van daaruit voortvloeiend nadeel nauwelijks
zicht en invloed hebben., De te stellen grenzen zullen blijken relatief eenvoudig
beschreven te kunnen worden in liquiditeits- en solvabiliteitseisen en daaruit
volgende eisen ten aanzien van de maximale financiering door leningen:
Tegelijkertijd wordt - omgekeerd - duidelijk waarom sommige verhaalsrisico's,
in weerwil van het adagium pacta servanda sunt, door de onderneming wel
mogen worden verplaatst naar haar financiers en crediteuren. Het belang van het
uitgangspunt van behoud van continuYteit zal blijken daarbij een
doorslaggevende rol te spelen.

Zie hoofdstuk III en concl. 19 in hoofdstuk XII.
Zie hoofdstuk IV.

4 Zie V.6 en IV.4.
5 Zie hoofdstuk IV.
6 Zie IV.6.
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Doel. richting en beperkingen van het onder:oek

De Patiliana-norm
De tweede norm, de zogenaamde Pauliana-norm, richt zich (vooral) op de
onderlinge verhouding van alle crediteuren. De Pauliana-norm heeft betrekking
op individuele transacties tussen de onderneming en bepaalde wederpartijen die
tot gevolg hebben dat anderen bij verdeling minder krijgen. De norm geeft
antwoord op de vraag vanaf welk moment rekening had moeten worden
gehouden met de noodzaak tot verdeling van het vermogen. Het is geen
zorgvuldigheidsnorm die zegt dat sommige transacties niet geoorloofd zijn,
maar een maatstaf voor het achteraf, naar verkeersopvattingen, redresseren van
nadeel. De Pauliana-norm geldt in beginsel indien:
-    sprake is van verhaalsinsolventie;
-      de wederpartij wist of had moeten weten dat de later ook daadwerkelijk

ontstane feitelijke insolventie al dreigde, en
-    het toe te rekenen toedoen van deze wederpartij tot, bij faillissement

voorzienbaar, nadeel zal leiden.

De Pauliana-norm zal bij dividenduitkeringen en nieuwe financieringen van de verlieslatende
onderneming strengere eisen blijken te stellen aan de solvabiliteit, en daarmee aan de financierings-
structuur van de onderneming, dan de (vertengde) Beklamel-norm.7

I.2.3 Nadeel

In hoofdstuk VII wordt onderzocht waaruit het concrete nadeel (en voordeel)
bestaat dat op grond van de ontwikkelde normen zou kunnen worden
toegerekend: Aan de hand van het in de normen besloten
verdelingsmechanisme kan worden vastgesteld welk toedoen tot welk nadeel
leidt en welk nadeel vervolgens kan worden toegerekend.

Bij toepassing van beide normen bestaan er in essentie twee vormen
van nadeel: de vermindering van eigen vermogen en de vermindering van
verhaalsvermogen. Deze verschillen zowel in omvang als in tijdstip van
ontstaan.' Om uit te maken welk nadeel aan welke partijen moet worden
toegerekend en om alsnog tot een verdeling te kunnen komen, is het van
essentieel belang om het te verdelen insolvente vermogen te fixerenP

Uit het onderzoek zal blijken dat de manier waarop het insolvente
vermogen onder het thans geldende recht wordt gefixeerd, ernstige
onvolkomenheden kent. Ook wordt duidelijk dat de artikelen 42-57 F
onvoldoende bewerkstelligen dat het nadeel aan de juiste partijen en op het
juiste moment wordt toegerekend." In het bijzonder zal blijken dat de artikelen
47 en 53 F een systematisch niet te verdedigen uitzondering vormen op de
wenselijke manier van verdelen. Dit laatste wordt nader uiteengezet in
hoofdstuk VIII.

Zie VI.4.
K Zie VII.2 en concl. 36 in hoofdstuk XII.
9 Zie VII.2.
1{1 Zie VII.3.

Zie VII.4.4, VII.4.3. VII.5, VII.7.3, VII.7.4 en VIII.6.
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Hoofdstuk 1

In hoofdstuk VI en VII wordt aangetoond dat het mogelijk en zinvol is
om, anders dan uit het stelsel van de Pauliana-bepalingen volgt, het toe te
rekenen nadeel op te hangen aan enig 'toedoen' (het handelen of nalaten bedoeld
in 6:162 BW).13 Ook toedoen van niet-wederpartijen of betrokkenen zal blijken
onder omstandigheden wel toerekenbaar zijn. I 3

I.2.4 Positie van de financier

Afzonderlijke aandacht wordt besteed aan de positie van de financier als spin in
het web van solventie en insolventie. In veel gevallen strekt nagenoeg al het
actief van de onderneming tot verhaal van de financier/separatist. Deze praktijk
staat op gespannen voet met het uitgangspunt van 3:277 BW, maar vervult een
belangrijke economische functie:4 In hoofdstuk IX wordt aangetoond dat de
twee ontwikkelde normen ook als leidraad kunnen dienen voor het optreden van
de financier.

Wel blijkt de positie van de financier/separatist bijzonder
gecompliceerd. Dit is met name het gevolg van de aard van de
kredietovereenkomst en de dilemma's die daaruit voortvloeien (zoals het
mogelijk maken van de financiering van voortschrijdende verliezen, de plicht tot
voortzetting dan wel stopzetting van de financiering, het opdrogen van
zekerheden) en de mogelijkheden om aan toepassing van de Pauliana- en
Beklamel-norm te ontkoments Specifieke aandacht verdient de legitimering  van
het recht van voorrang van de financier. Tot gedetailleerde uitwerking leidt de
noodzaak het eventuele nadeel bij toepassing van de Pauliana-norm in
dynamisch perspectief te duiden.

I.2.5 De jurisprudentie

De in het onderzoek getrokken conclusies worden in hoofdstuk X toegepast op
een groot aantal casus waarover de Hoge Raad zich heeft uitgesproken. Hieruit
zal nog eens blijken dat de bevindingen uit dit onderzoek in veel opzichten
overeenkomen met de visie van de Hoge Raad, maar dat niet zelden (grote)
verschillen optreden in benadering en uitkomst. Wat vooral zichtbaar wordt, is
dat in de rechtspraktijk tot nu toe weinig aandacht is besteed aan de vaststelling
en betekenis van financiele gegevens. De toepassing van tot dusver gehanteerde
abstracte normen en begrippen blijkt daardoor een zekere vrijblijvendheid te
hebben gehouden. Die leemte tracht dit onderzoek nader in te vullen. De
toepassing van de conclusies op de diverse casus beoogt het concrete begrip te
vergroten en het onderzoek beter verifieerbaar te maken.

I 2 Zie hoofdstuk VIII.
I 3 Zie VI.5.4.
I 4 Zie V.5.3 en IX.2.4.
15 Zie concl. 35.46 Um 62: V.6. IV.5. IX.3.4, IX.4.3.1 en IX.3.2.
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Doel, ricliting en beperkingen van het onderzoek

I.2.6 Conclusies

In hoofdstuk XII worden de eerdere bevindingen van het onderzoek samengevat
en geordend in voor de praktijk bruikbare conclusies. Geprobeerd is om te
komen tot een rationele verdeling van risico's die, mede in het licht van de
beoogde gunstige economische gevolgen, wordt opgehangen aan de principes
van toerekening (6:162 BW), gelijke verdeling (3:277 BW) en een op basis
daarvan gefixeerd vermogen. Een meer op begrip geOrienteerde samenvatting in
vogelvlucht is te vinden in hoofdstuk XIII.

De bevindingen wijken af van de gangbare opvattingen. Dit is in de eerste plaats het gevolg van het
gekozen axioma, dat 3:277 en 6:162 BW als uitgangspunt neemt. Een tweede belangrijk verschil is
dat gekozen is voor een niet alleen normatief, maar ook financieel georienteerde benadering. Dit
leidt tot een veel concretere normstelling. Afwijkend is bovendien dat ook de aandeelhouders in het
onderzoek zijn betrokken, waardoor het verdelingsmechanisme betrekking heeft op alle bij de
onderneming betrokken pattijen.

I.3             Beperkingen van het onderzoek

I.3.1 Wenselijk recht

Het onderzoek is gericht op de formulering van wenselijk recht. Het omvat
daarom geen uitputtende beschrijving of poging tot gedetailleerde interpretatie
van het thans geldend recht. Spitsvondige technische interpretaties van de wet in
de literatuur krijgen weinig aandacht. Daar is weinig reden toe als die techniek
niet bijdraagt aan het te verkrijgen inzicht op het wenselijke recht. Ook de
bespreking van jurisprudentie is daarom beperkt tot zaken die de Hoge Raad
hebben gehaald.

Uiteraard kunnen de bevindingen niet worden weergegeven zonder in te
gaan op het thans geldende recht. De twee normen die in dit onderzoek worden
ontwikkeld vinden immers hun basis in geldend recht. De 'wetenschap van
benadeling' in artikel 42 F vormt de basis voor de Pauliana-norm. De Beklamel-
jurisprudentie vormt de grondslag voor de Beklamel-norm. Niettemin zal blijken
dat de te ontwikkelen regels in belangrijke mate afwijken van het thans geldende
recht. De wezenlijke verschillen worden samengevat in XII.2 en XII.3. Ook zal
blijken dat het gehanteerde axioma, hoewel gebaseerd op de wet (3:277 en 6:162
BW), op gespannen voet staat met de artikelen 42-55 F en de uitleg die daaraan
wordt gegeven.

Voorts wordt in dit onderzoek niet ingegaan op de vraag of, en in
hoeverre, de onderlinge rangorde of diverse vormen van zekerheid
gelegitimeerde uitzonderingen op het gelijkheidsbeginsel vormen. Hierop wordt
6dn zeer belangrijke uitzondering gemaakt: het recht van voorrang van de
financier/separatist zal uitvoerig worden behandeld en ook normatief worden
getoetst.16

16            Zie V.5.3, IX. 1.1. IX.3, IX.2.4 en IX.4.
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Hoofdstuk I

Dit recht vormt veruit de grootste inbreuk op het gelijkheidsbeginsel. Het zal blijken dat de
legitimering van deze inbreuk alles te maken heeft met de algemeen gelegitimeerde verplaatsing
van het discontinuiteitsrisico van de onderneming naar de crediteuren. De legitimering van het
recht van voorrang is daarmee van groot belang voor de beantwoording van de kernvraag van dit
onderzoek.

Impliciet rijst door het onderzoek overigens wel de - niet-beantwoorde - vraag in
hoeverre het wenselijk is dat in het bestaande wettelijke stelsel zoveel uitzonderingen op het
gelijkheidsbeginsel worden gemaakt door de bestaande rangorde. Zo blijken bijvoorbeeld recht van
reclame en eigendomsvoorbehouden meer structureel afgedekt te kunnen worden door de te
ontwikkelen (verlengde) Beklamel-norm. Ook de bestaande wedijver tussen financiers en overheid
lijkt niet rationeel te zijn omdat voor de financier w61 een legitimering voor het recht van voorrang
blijkt te bestaan.

I.3.2 Rechtspersoon, NV en BV: 'onderneming'

Het onderzoek beperkt zich tot de individuele rechtspersoon, en wel de meest
voorkomende, de NV en BV. Deze wordt in het onderzoek veelal aangeduid als
de 'onderneming', een term die meer aansluit bij het spraakgebruik.

Reden voor deze beperking is dat de rechtspersoon bijzondere verhaalsrisico's met zich brengt en
een eigen dynamiek kent met betrekking tot de daarbij betrokken belangen en verantwoordelijk-
heden. De insolvente rechtspersoon houdt, anders dan de natuurlijke persoon, na beeindiging van
het faillissement immers op te bestaan en kan door toekomstige activiteiten ook geen aansprakelijk
vermogen meer vergaren.

Overigens is de beperking van het onderzoek geen principiele keuze. Veelal zullen de
uitkomsten mumtis mumndis van toepassing zijn op de natuurlijke persoon of andere
rechtspersonen of ondernemingsvormen. De beperking tot de NV en de BV is vooral uit praktische
overwegingen gekozen om de omvang van het onderzoek binnen de perken te houden.

Om evenzeer praktische redenen wordt geen aandacht besteed aan meer
gedetailleerde complicaties bij concernfinanciering. De uitkomsten van het
onderzoek zijn daarmee ook niet zonder meer toe te passen op de houdster-
maatschappij.

Opgemerkt moet worden dat de uitkomsten van het onderzoek juist daar prangende vragen
oproepen in verband met de financiering van de moederonderneming. de waardering van de
dochteronderneming en hoofdelijkheidsverklaringen, kruisgaranties of gezamenlijke zekerheid-
verschaffing.

i 7

I.3.3 Methodologische beperkingen

Dit onderzoek kent methodologische beperkingen. De belangrijkste liggen
besloten in het gekozen uitgangspunt en de vraagstelling. Om de beperkingen en
de toegevoegde waarde van dit, vooral teleologische, onderzoek concreet
duidelijk te maken moet wel worden verwezen naar het onderzoek zelf. Daarom
is ervoor gekozen om deze beperkingen en toegevoegde waarde aan het slot in
een afzonderlijk hoofdstuk (XI) te evalueren. Het vooral teleologische karakter
van het onderzoek brengt met zich dat het doel van het onderzoek ziet op het
verkrijgen van relatief meer inzicht op wenselijk recht.

I7 Zie voor een enkele opmerking IV.7.2.1.
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Doel, richting en beperkingen van het onderzoek

I.4 Ten slotte

Het onderzoek heeft een ambitieus karakter. Het beoogt fundamentele vragen
van het insolventierecht verder te brengen, maar wil ter beantwoording daarvan
tegelijkertijd voorzien in concrete en gedetailleerde uitwerkingen en
onderbouwingen. Deze 'Odyssee' vergt van de lezer nogal wat overzicht en
geduld. Bovendien worden in dit onderzoek lang niet altijd gebaande wegen
bewandeld en worden noodgedwongen veel details besproken. Getracht is de
overzichtelijkheid te bevorderen door middel van een duidelijke afbakening van
de hoofdstukken met behulp van verwijzingen. Ook wordt soms een voorschot
genomen op conclusies die pas in een later stadium worden onderbouwd. Dit is
een noodzakelijk gevolg van de gekozen reikwijdte van het onderzoek.
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II.         Contouren van het schemergebied
Pluk de  dag, voor  je  in  een vaas  eindigt  (I.nesje)

De doelstelling van het onderzoek roept direct twee vragen op: ten eerste vanaf
welk moment zou de verliesgevende ondememing moeten worden gestaakt om
het vermogen te verdelen; en ten tweede vanaf welk moment dienen de
crediteuren onderling te delen omdat het vennogen insolvent is? Beide vragen
worden pas actueel als er na gedwongen liquidatie een verhaa[stekort zou zijn.
De     'verhaaisinsolventie'    markeert    het    begin    van    het    schemergebied.    De
uitspraak van het faillissement (of de surseance van betaling) is meestal
noodzakelijk om te kunnen vaststellen dat er mogelijk in het schemergebied
daarvoor al een noodzaak bestond tot verdeling van het toen aanwezige maar al
insolvente verniogen. Het schemergebied ontstaat dus bij verhaalsinsolventie.
Het kan nader worden ingedeeld met behulp van de in de normen besloten
liggende eisen op het punt van de wetenschap van betrokken partijen ten
aanzien van de feitelijke insolventie, onvoldoende solvabiliteit of dreigende
insolventie. De tijdstippen waarop die wetenschap ontstaat zijn subjectief

II.1 Belang insolventiecriteria

Insolventieprocedures treden niet van rechtswege in. De rechter moet het
faillissement of de surseance uitspreken, zodat het vermogen kan worden
geliquideerd en verdeeld. Allang daarv66r zal het te verdelen vermogen
insolvent zijn. De vraag is dan ook of niet al eerder kan worden vastgesteld dat
een vermogen 'insolvent' is, zodat het op dat moment eigenlijk verdeeld zou
moeten worden conform 3:277 BW. Het belang van zo'n insolventiecriterium
zou tweeledig zijn: (a) de verdere uitholling van het vermogen door
voortschrijdende verliezen zou kunnen worden voorkomen; (b) het vermogen
zou kunnen worden verdeeld onder de dan bestaande crediteuren conform 3:277
BW.

Deze twee belangen zullen in dit onderzoek leiden tot de ontwikkeling
van twee normen. De (verlengde) Beklamel-norm stelt grenzen aan de
voortzetting van de ondememing door eisen te stellen aan de
financieringsstructuur. De Pauliana-norm voorziet met terugwerkende kracht in
een verdeling van het insolvente vermogen. Beide normen verlangen dat een
inbreuk daarop de aangesprokene kan worden toegerekend (6:162 BW), waarbij
de te verlangen wetenschap een bepalende factor is.

Tegenover het belang van het tijdig constateren van insolventie staat het
belang van continuYteit. Het kan niet de bedoeling zijn ondernemingen die nog te
redden zijn al insolvent te verklaren. Maar een helder insolventiecriterium kan er
juist voor zorgen dat tijdig de nodige maatregelen worden genomen om
insolventie en discontinuliteit te voorkomen. Het belang van een feitelijk
insolventiecriterium ligt niet in de eerste plaats in de mogelijkheid af te kunnen
rekenen met diegenen die de insolvente onderneming ten onrechte nog
voortzetten. Belangrijker nog is dat een helder insolventiecriterium vooraf moet
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Hoofdstuk II

kunnen markeren wanneer welke maatregelen moeten worden genomen om
insolventie te voorkomen. Gedane investeringen kunnen dan mogelijk alsnog tot
rendement leiden en hoeven niet voor een lagere waarde te worden geliquideerd.
Werkgelegenheid kan behouden blijven. De sneeuwbaleffecten (crediteuren of
anderszins afhankelijke bedrijven die zelf weer in moeilijkheden komen) zouden
zoveel mogelijk kunnen worden vermeden.

Het belang van continuiteit kan op verschillende wijzen worden opgevat. Ook na faillissement kan
door een akkoord of door liquidatie volgens een activa-passivatransactie (een deel van) de
ondernemingsactiviteiten worden gecontinueerd. In dit onderzoek zal het belang van continulteit
beperkter worden opgevat als het belang van de rechtspersoon zelf. De reden daarvoor is dat het
onderzoek zich richt op verhaalsrisico' s   die    aan de rechtspersoon zelf verbonden    zijn.    Die
verhaalsrisico' s krijgen - zoals  nog zal blijken -  met name inhoud  door, de liquidatieverliezen  van
de rechtspersoon en, de aan faillissement voorafgaande verliezen.

Een zo duidelijk mogelijke normstelling kan ervoor zorgen dat de negatieve
effecten van insolventie, zo mogelijk, tijdig worden voorkomen of althans
beperkt. Wil men derden op zo'n norm kunnen aanspreken, dan moet deze norm
concreet en inzichtelijk zijn.

Bij de
voorfenomen

herziening van de Faillissementswet is door de daartoe aangestelde MDW
Werkgroep de behoefte aan een criterium onderkend waarbij onder andere ook aandacht werd
besteed aan een 'early warning system' waarbij de accountant van de vennootschap betrokken zou
zijn. Tot concrete voorstellen heeft dit echter niet geleid. In dit onderzoek zal een normstelling
worden geformuleerd die ziet op de grenzen van de financiele structuur van de onderneming.

II.2 Het schemergebied begint bij verhaalsinsolventie

Verhaalsinsolventie doet zich voor als er na liquidatie onvoldoende zou zijn om
alle crediteuren te kunnen betalen. Dit criterium geeft aan vanaf welk moment
de belangen van crediteuren aan de orde kunnen zijn. Pas als er sprake is van
verhaalsinsolventie, kan de gelijkheid volgens rangorde gelden. Verhaals-
insolventie is dus een drempelcriterium.

Verhaalsinsolventie allddn kan bij daarop volgende insolventie voldoende zijn om tot een
herverdeling te komen in gevallen van vrijgevigheid 19  (42  F  lid  3  en 45  F).  In alle andere gevallen
zal, om tot een herverdeling te komen, ook een vorm van toerekening vereist zijn.

Verhaalsinsolventie alldtn is geen criterium voor faillissement, omdat het niet
bepalend is voor de vraag of een onderneming going concern zijn verplichtingen
kan nakomen (2:384 lid 3 BW). In de praktijk zullen er vele gezonde
ondernemingen zijn die, als ze gedwongen geliquideerd zouden worden,
verhaalsinsolvent zouden blijken te zijn, d.w.z. niet in staat zijn om hun
verplichtingen na te komen. Zoals later zal blijken,m kan verhaalsinsolventie
gezien het belang van continuiteit niet als criterium voor faillissement worden

18 Discussiememorandum MDW-werkgroep Faillissementsrecht, Nadere herziening van
het Nederlandse faillissementsrecht, 20-2-2001.

i 9 Zie verder VI.3.2.
20

Zie III.2, IV.3.3, IV.3.4, IV.4 en V.5.1.
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Contouren van het schemergebied

gehanteerd. De achterliggende reden is dat de continuiteitsveronderstelling
bevorderlijk is voor het investeringsklimaat en de groei van de economie.

Het discontinuiteitsrisico wordt gedragen door de financiers en crediteuren. Het21

discontinuiteitsrisico bestaat uit het eventueel negatieve saldo van het aanwezige eigen vermogen,
gewaardeerd uitgaande van continuiteit, minus de liquidatieverlie:en. De liquidatieverliezen
bestaan uit het verschil tussen de waarde van gedane investeringen uitgaande van continuiteit en de
te realiseren liquidatiewaarde daarvan en de vermeerdering van het passief ten gevolge van de
liquidatie (wanprestatie, voorwaardelijke vorderingen en liquidatiekosten). Na verhaalsinsolventie
wordt het discontinuiteitsrisico van de rechtspersoon zonder bijstortingsverplichting per definitie

..

verplaatst naar de financiers en vooral crediteuren van de onderneming.--

Verhaalsinsolventie zelf is nauwelijks vast te stellen voordat de liquidatie ook
daadwerkelijk voltooid is. Of aan het criterium voldaan wordt, moet achteraf
worden vastgesteld. Het gegeven dat er daardoor geen duidelijke wetenschap
van verhaalsinsolventie kan bestaan, leidt niet tot veel problemen. Als aan de
wetenschapseisen voor toerekening onder de later te ontwikkelen normen wordt
voldaan, zal verhaalsinsolventie vrijwel altijd allang zijn ingetreden.

Een   verwijzing   naar de verhaalsinsolventie   is te vinden   in   173   F.23 Meer veelzeggend  is  de
verwijzing naar verhaalsinsolventie in de zogenaamde Beklamel-jurisprudentie.24 Daar is het een
noodzakelijke voorwaarde voor het verbinden van gevolgen aan de feitelijke insolventie. Na
feitelijke insolventie is de verhaalsinsolventie bijna altijd een gegeven, omdat het eigen vermogen
verdampt door liquidatieverliezen. Investeringen die op basis van continuYteit zijn gewaardeerd,
blijken bij liquidatie vaak veel minder waard te zijn. Door de liquidatie zelf ontstaan allerlei
verplichtingen door wanprestatie, voorwaardelijke vorderingen en liquidatiekosten. In zoverre is de
verhaalsinsolventie voor de praktijk meer een theoretisch criterium. Toch blijft het criterium van
belang omdat. zolang iedereen betaald kan worden, de belangen van derden (nog) niet op het spel
staan.

In dit onderzoek ligt de nadruk op normen die toegebracht nadeel redresseren.
Dat nadeel houdt meestal verband met wijzigingen in het vermogen en in de
rechten en verplichtingen van de aspirant-failliet in het schemergebied.
Daarnaast dient erop te worden gewezen dat elke onderneming, gewaardeerd
uitgaande van continurteit (2:384 lid 3 BW) latente liquidatieverliezen heeft.
Onder extreme omstandigheden kunnen bijvoorbeeld bestuurders aansprakelijk
worden gehouden voor het geheel onnodig veroorzaken van een faillissement.
Die aansprakelijkheid zal dan zien op het tekort bestaande uit het eigen
vermogen minus de liquidatieverliezen (vergelijk 2:138 en 248 BW).

Liquidatieverliezen zijn het onvermijdelijke gevolg van een faillissement en zijn latent altijd
aanwezig. Zij leiden uitsluitend tot verminderd verhaal van crediteuren indien de

liquidatieverliezen groter zijn dan de reele waarde van het eigen vermogen, gewaardeerd volgens

21 Zie verder IV.2.2.
22 Het discontinuiteitsrisico, de legitimering van de verplaatsing daarvan naar crediteuren

en de inherente beperkingen zullen in IV.2.2, IV.3 en V uitgebreid worden besproken.
23 In  173 F is een definitie te vinden die samenhangt met het niet bereiken van een akkoord

of het niet kunnen voldoen van alle geverifieerde schulden.
24 Zie o.a. HR 6-10-1989, NJ 1990,286 (Beklamel): HR 10-6-1994, NJ 1994,766

(Romme/Bakker), HR 14-11-1997, JOR 1998, 6 (Henkel/JMG); HR 27-11-1998, JOR
1999, 11 (Veenbrink/Baarsma), HR 6-6-2003, JOR 2003, 162 (Kuipers/Wentink).
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Hoofdstuk II

continuYteit. Aansprakelijkheid hiervoor voor bijvoorbeeld bestuurders ligt alleen voor de hand als
door hun toedoen een anders geheel onnodig faillissement is veroorzaakt (vergelijk  2: 138  en  248
BW), Te denken valt aan zodanig roekeloos of onbetrouwbaar handelen dat voortzetting van de
onderneming daardoor feitelijk onmogelijk wordt of aan het opzettelijk veroorzaken van verliezen.
De vraag waarom een onderneming bij liquidatie niet aan haar verplichtingen hoeft te kunnen
voldoen, wordt behandeld in hoofdstuk IV.

II.3 Tijdspad binnen het schemergebied

Het schemergebied begint bij de verhaalsinsolventie en eindigt bij het uitspreken
van faillissement of surseance. In die periode kan het vermogen worden
uitgehold door voortzetting van de verliesgevende onderneming of door
voorschotten te nemen op de verdeling van het vermogen. De normen die zulk
nadeel ongedaan moeten maken zullen alleen toepasbaar zijn indien aan voor de
toerekening te stellen eisen van wetenschap wordt voldaan (6:162 BW).

Vooruitlopend op de ontwikkeling van normen in de hoofdstukken III,
IV en VI, blijken er drie criteria te zijn waarbij mag worden aangenomen dat er
sprake is van een zodanige wetenschap dat toerekening van nadeel mogelijk is.
Voor de (verlengde) Beklamel-norm betreft dit achtereenvolgens:
- feitelijke insolventie. Dit liquiditeitscriterium markeert het moment waarop

de onderneming niet meer aan zijn verplichtingen voldoet;
- onvoldoende solvabiliteit. Dit is het moment waarop het niet langer

verantwoord is om voortschrijdende verliezen te blijven financieren met
vreemd vermogen.

Voor de Pauliana-norm betreft dit ten slotte de dreigende insolventie:5
Wetenschap hiervan doet zich voor als de wederpartij concrete aanwijzingen
heeft voor een tekort en de debiteur niet meer tijdig en volledig aan bestaande

verplichtingen kan voldoen.

Er is dus niet 66n vast tijdstip waarna in het algemeen zou moeten worden gedaan alsof de
onderneming al failliet zou zijn verklaard. Het schemergebied tussen verhaalsinsolventie en
faillissement wordt ingedeeld aan de hand van verschillende subjectieve wetenschapseisen. Die zijn
bepalend voor de vraag of met terugwerkende kracht een verdeling van het insolvente vermogen
bewerkstelligd kan worden.

II.4 Conclusies

Uit dit hoofdstuk kunnen de volgende conclusies worden getrokken, die voor het
vervolg van belang zijn.

Het schemergebied v66r faillissement begint op het moment dat
verhaalsinsolventie intreedt. Het eindigt door een niet meer bestaande
verhaalsinsolventie of door de faillietverklaring of verlening van surseance van
betaling, waardoor het vermogen wordt gefixeerd en de beschikkings-
bevoegdheid van de faillieUsursiet zelf eindigt. Pas na verhaalsinsolventie kan er
sprake zijn van eventueel toe te rekenen 'benadelingen' wegens het vinden van

25 Dit zal voor transacties uit vrijgevigheid worden genuanceerd in VI.3.2.
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onvoldoende verhaal door derden. Het schemergebied kan worden ingedeeld
door subjectieve wetenschapseisen die verband houden met benadelingen.

Verhaalsinsolventie betekent dat bij (gedwongen) liquidatie niet aan
alle verplichtingen zal kunnen worden voldaan. Dit moment is in de praktijk
moeilijk vast te stellen omdat er voordat de feitelijke insolventie vaststaat.
meestal gewaardeerd wordt uitgaande van continuYteit (art. 2:384 lid 3 BW). De
continurteitsveronderstelling is er zelf debet aan dat de onderneming niet
voldoende verhaal biedt bij liquidatie. Hoewel verhaalsinsolventie vereist is
voor het toerekenen van nadeel, mag er bij de failliet te verklaren onderneming
- behoudens tegenbewijs - van worden uitgegaan dat verhaalsinsolventie
bestond indien aan de wetenschapseisen van de specifiek in het schemergebied
geldende normen wordt voldaan. Dat komt doordat de liquidatieverliezen van
een onderneming een substantiele omvang plegen te hebben.
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III. De Beklamel-norm en de bij de failliet

6betrokkene'
Leve  ' t hiernumaals (Loesje)

Dit onderzoek wi! antwoord Keven op de praag op welke wijze en tussen welke
partijen de verhaalsrisico's moeten worden verdeeld die bij een ondememing
ontstaan in het "schemergebied" voorafgaande aan het faillissement. In dit en
het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid van de
onderneming om haar verplichtingen te kunnen nakomen. Dit hoofdstuk gaat
specifiek in op de vraag wanneer de ondememing feitelijk haar verplichtingen
niet meer kan nakomen. Gepoogd wordt aan de hand daarvan vast te stellen op
welk moment de onderneming, in het licht van 6:162 BW,  zou moeten worden
gestaakt om verdere uitholling van het te verdelen vermogen te voorkomen.

Daartoe zat mede aan de hand van l  F, de Beklamel-jurisprudentie en 2:384 lid
3 BW het begrip feitelijke insolventie worden ontwikkeld. De daannee te
formuleren Beklamel-norm geldt in principe voor diegenen die invioed hebben
op en verantwoordelijkheid dragen voor het at dan niet voortzetten van de
onderneming. Deze zorgvuldigheidsnorm heeft als criteria bestaande
verhaalsinsolventie en dat de betrokkene die een oven*egende invioed lied't op
de voortzetting of staking van de ondememing wetenschap heeft van feitelijke
insolventie. De feitelijke insolventie zal betrekking blijken te hebben op een
chronisch liquiditeitstekort poor de korte termijn. De norni houdt in dat de netto
liquide middelen niet negatief mogen zijn en wordt vertaaid in een concrete
formule voor de aan de financiering te stellen eis:  LM  2 kls.  Dat wil zeggen dat
de op korte termijn beschikbare liquide middelen groter of tenminste gelijk
moeten zijn aan de evenzeer op korte termijn te betaten schulden. Nagegaan zal
worden wat de verantwoordelijkheden zijn van de verschillende bij de
voortzetting van de onderneming betrokken partijen.

In dit hoofdstick wordt alleen antwoord gegeven op de vraag welke
dekking de onderneming moet bieden voor verplichtingen op korte termijn. De

dekking voor verplichtingen in het algemeen komt in hoofdstuk IV aan de orde.

Daannee zal de Beklamel-norm ook een meer fundamentele onderbouwing
krijgen. Zij zal een plaats krijgen binnen een bredere normstelling ten aanzien
van de financieringsstructitur van de onderneming. Het aan de hand van deze

norm te redresseren nadeel zal in hoofdstuk VII worden uitgewerkt.

III.1 Plan van behandeling

In III.2 zal het begrip 'feitelijke insolventie' worden ontwikkeld uitgaand van
wettelijke bepalingen (1 en 214 F, 2:384 lid 3 BW) en de Beklamel-
jurisprudentie. Vervolgens wordt de daarmee samenhangende norm voor
betrokkenen algemeen gedefinieerd (III.3). Daarna wordt stilgestaan bij de
bijzondere positie van diverse 'betrokkenen' (III.4.1, III.4.2, III.4.3). Ook de
vraag of andere derden dan bestuurders, aandeelhouders of financiers onder de
Beklamel-norm zouden kunnen worden aangesproken, komt aan bod (III.4.4).
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Hoofdstuk III

III.2 Liquiditeit als norm

III.2.1 Faillissement en surseance van betaling

In de wet en jurisprudentie worden verschillende relevante insolventiebegrippen
gehanteerd. Het hardste criterium is het faillissement zelf, dat verwijst naar de
door de rechter geconstateerde feitelijke toestand. Volgens 1 F is er sprake van
tot faillissement leidende insolventie, als de schuldenaar in de toestand verkeert
dat hij heeft opgehouden te betalen.

De 'toestand' wijst op 'enige tijdsduur'.26   Het 'opgehouden hebben te betalen' betekent   dat

verplichtingen niet tijdig (kunnen) worden nagekomen. Het in 214 F genoemde criterium voor
surseance ziet ook op het niet (zullen) kunnen betalen van opeisbare schulden.

Het te verdelen vermogen wordt vanaf dat moment zoveel mogelijk bevroren ten
behoeve van de verdeling volgens gelijkheid. Het faillissement wordt slechts

uitgesproken op verzoek van een crediteur of op eigen aanvraag, meestal na een
daartoe vereist aandeelhoudersbesluit.17 Dit systeem garandeert geenszins dat
zodra feitelijke insolventie zich voordoet, het faillissement ook wordt
uitgesproken.

Crediteuren gebruiken de aanvraag vooral om alsnog betaald te krijgen en niet zozeer om het
faillissement ook echt te bewerkstelligen. Aandeelhouders hebben in principe geen belang bij een
faillissement omdat dan definitief vaststaat dat hun investering waardeloos is geworden. Eventueel
voortschrijdende verliezen leiden niet tot een groter risico voor aandeelhouders. Die blijft beperkt
tot de omvang van hun investering. Als slechts verschaffers van risicodragend kapitaal hebben zij

in beginsel niet de verantwoordelijkheid voor de bescherming van derden, noch beschikken zij over
alle noodzakelijke informatie om zich te allen tijde een oordeel over de continuiteit te kunnen
vormen.

Het tijdstip waarop een faillissement wordt uitgesproken is betrekkelijk
willekeurig. Het faillissement markeert de definitieve fixatie van het vermogen
voor verdeling volgens gelijkheid. Het geeft niet aan of niet al eerder aan het in
1 F genoemde criterium werd voldaan. Het is daarom geen goed criterium ter
beantwoording van de vraag wanneer het vermogen eigenlijk al gefixeerd had
moeten worden. Het criterium van 1 F (en 214 F) is een liquiditeitscriterium
voor de kortere termijn.28

Bij de surseance is het doel in de eerste plaats om de onderneming alsnog te redden, ondanks het
bestaande of voorzienbare liquiditeitstekort. Zoals we later zullen zien, vervult de surseance niet
alleen de functie van het daartoe bevriezen van bestaande verplichtingen. De fixatie die het gevolg
is van de surseance maakt ook een scheiding tussen 'oude' en 'nieuwe' crediteuren.
Laatstgenoemden krijgen een andere 'voorrang' als boedelcrediteur. Hoe tegenstrijdig dat op het
eerste gezicht ook moge klinken. die ongelijkheid zal gelegitimeerd blijken te worden door de

26 HR 23-6-1922, NJ  1922, 1030 (Amsterdamsche Bank/Gemeente Wormerveer).
17 Aangezien bestuurders meestal niet bevoegd zijn om zelf het faillissement aan te vragen,

maar zij wel verantwoordelijk kunnen zijn voor de onverantwoorde voortzetting van de
onderneming, behelpt de praktijk zich met de aanvraag van surseance, waartoe het
bestuur wei bevoegd is en waarna de bewindvoerder het faillissement kan uitlokken.

28 Wat dat inhoudt wordt in III.2.2.2 behandeld.
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gelijkheid en de noodzaak in verband met de Beklamel-norm een onderscheid te milken tussen deze
twee groepen crediteuren. 29

III.2.2 Feitelijke insolventie/discontinuiteit

III.2.2.1 Beklamel

Verwijzingen naar (een soort) feitelijke insolventie zijn op diverse plaatsen in de
wetgeving en jurisprudentie te vinden. Ik verwijs bijvoorbeeld naar artikel 1 F;
de Beklamel-jurisprudentieli en meer algemeen de onrechtmatige benadeling; de
meldingsplicht van onvermogen tot betaling jegens fiscus en bedrijfsvereniging;
en 6dn bepaling in boek 2 BW, titel 9, de jaarrekening en het jaarverslag: artikel
384 lid 3, gewoonlijk aangeduid als de continuiteitsveronderstelling of going
concern-verklaring. De duidelijkste en meest algemene uitwerking van het
begrip feitelijke insolventie is te vinden in de Beklamel-jurisprudentie.

Het Beklamel-arrest is briljant in zijn eenvoud. Op ongemeen kernachtige wijze wordt omgegaan
met diverse problemen: het vereiste verwijt aan de bestuurder; zijn gecompliceerde taak die onder
andere bestaat uit de administratieverplichting, het redden van de onderneming en het rekening
houden met de belangen van 66n en tegelijkertijd alle crediteuren/wederpartijen; het onderscheid
dat wordt gemaakt tussen verhaalsinsolventie en liquiditeitsinsolventie.

De ontwikkelde Beklamel-regel verbiedt een bestuurder verplichtingen aan te gaan
waarvan hij weet of moet weten dat die niet binnen een 'redelijke termijn' zullen kunnen worden
voldaan telwijl er overigens onvoldoende verhaal is (verhaalsinsolventie).31 De regel houdt in dat er
binnen een redelijke termijn dekking moet bestaan voor de bestaande en nieuw aan te gane
verplichtingen. De 'redelijke termijn' lijkt te verwijzen naar een korte termijn en wel de momenten
waarop verplichtingen opeisbaar worden, de meestal gebruikelijke factuurtermijn van een maand.32
Het criterium lijkt betrekking te hebben op de beschikbaarheid van voldoende liquide middelen op
de kortere termijn. Daarmee valt het goeddeels samen met het hiervoor besproken criterium voor
het uitspreken van faillissement in 1 F, een op korte termijn voortdurend tekort in de netto liquide
middelen.

De Beklamel-jurisprudentie werd tot Sobi/Hurks II feitelijk alleen toegepast in verband
met specifieke nieuw aangegane verplichtingen en de aansprakelijkheid van bestuurders jegens de
nieuwe crediteuren. Sobi/Hurks II bevestigt dat de regel ook mag worden toegepast op alle
doorlopende verplichtingen die contractueel wel al bestaan maar later vervallen. Het meervoud,
verplichtingen, in de Beklamel-formulering wijst er duidelijk op dat voor de vraag of
verplichtingen nagekomen kunnen worden de algehele liquiditeitspositie moet worden beoordeeld
en het niet de vraag is of voor 66n specifieke verplichting nog voldoende kasmiddelen aanwezig
zijn.

Omdat de Beklamel-regel betrekking heeft op het aangaan van alle nieuwe
verplichtingen impliceert de regel omgekeerd de plicht tot staking van de
onderneming na wetenschap van feitelijke insolventie. In Sobi/Hurks II31

29           Zie VII.6 en VII.7.3.
30 Zie noot 24.
'            Zie II.2.
32

Verdedigbaar is eventueel ook dat niet uitgegaan moet worden van de gebruikelijke
overeengekomen termijn maar van de praktijk. De gemiddelde betalingstermijn voor
crediteuren ligt op ongeveer anderhalve maand A twee maanden, zie Duffhues (2003).
Vanuit juridisch perspectief lijken mij de afspraken toch eerder doorslaggevend te zijn.

33           HR 21-12-2001, NJ 2005, 96 (Sobi/Hurks II).
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Hoofdstuk 111

constateert de Hoge Raad met zoveel woorden dat de Beklamel-regel aangeeft
wanneer de bestuurder de onderneming behoort te staken of surseance moet
aanvragen.

34

De Beklamel-regel, die op het eerste gezicht alleen betrekking heeft op de individuele niet-betaalde
crediteur heeft een veel bredere werking. De regel spreekt niet voor niets over verplichtingen,
omdat alleen aan de hand van alle op korte termijn na te komen verplichtingen geconstateerd kan
worden of met de op korte termijn beschikbare liquide middelen tijdig aan individuele
verplichtingen zal kunnen worden voldaan. Daarbij zal niet alleen rekening moeten worden
gehouden met nieuwe verplichtingen maar ook met bestaande en doorlopende verplichtingen. Dit
vinden we ook terug in Sobi/Hurks Il. 35

In theorie behoeft de onderneming volgens het arrest niet te worden gestaakt indien
wederpartijen maar op de hoogte worden gesteld van de onmogelijkheid tot nakoming. Een
zodanige mededeling zal normaal gesproken de continuiteit van de onderneming nog verder in
gevaar brengen. De geformuleerde regel is overigens ook niet wenselijk indien de mededeling
aanleiding geeft tot nog grotere verliezen bij voortzetting van de onderneming.

Op grond van de vaste Beklamel-jurisprudentie lijkt het criterium duidelijk te
kunnen worden gesteld: feitelijke insolventie van een onderneming doet zich (in
ieder geval) voor als deze niet meer binnen redelijke termijn aan haar
verplichtingen kan voldoen en overigens (na liquidatie) verhaalsinsolvent zal
zijn. Die situatie doet zich voor bij een, voor de korte termijn, chronisch tekort
in de netto liquide middelen (zie III.2.1).

III.2.2.2 Feitelijke insolventie, discontinuYteit

De wet veronderstelt in 2:384 lid 3 BW dat discontinurteit kan worden
vastgesteld. Het artikel bepaalt in dit verband: 'Bij de waardering van activa en
passiva wordt uitgegaan van de veronderstelling dat het geheel der
werkzaamheden van de rechtspersoon waaraan die activa en passiva dienstbaar
zijn. wordt voortgezet, tenzij de veronderstelling onjuist is of haar juistheid aan
gerede twijfel onderhevig is; alsdan wordt dit onder mededeling van de invloed
op  vermogen en resultaat  in de toelichting uiteengezet.'

De primaire verantwoordelijkheid voor de geldigheid van de continuiteitsveronderstelling berust bij
het bestuur, maar deze dient te worden gecontroleerd door de accountant. De beoordeling van de
continuiteitsveronderstelling heeft niet alleen betrekking op de balansdatum. Zij omvat zowel een
beoordeling van ontwikkelingen tussen de balansdatum en het afgeven van de verklaring, als een
beoordeling van toekomstverwachtingen (1 jaar na de balansdatum) die zeker voor die langere
termijn inherent onzeker zijn. In de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving* (RJ-
richtlijnen) wordt 2:384 lid 3 BW als volgt uitgelegd: 'Er bestaat gere(le twijfel omtrent de
continuiteit van de werkzaamheden van de rechtspersoon indien de rechtspersoon niet meer op
eigen kracht aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen. Dit houdt in dat discontinurteit van de
werkzaamheden van de rechtspersoon onvermijdelijk is te achten zonder medewerking van
belanghebbenden die verdergaat dan waartoe zij zich tot dusverre hebben verbonden. terwijl nog

34 Zie ook X. 19.
35 Zieook X.19.
36

Richtlijnen van de Raad   voor de Jaarverslaggeving   2001.   nr   120,   606.   Deze   regels
hebben geen formele status maar plegen wel door de rechter te worden toegepast. zie o.a.
OK 7-11-2002. JOR 2003, 6 (Sobi/KPN) en OK 20-11-2003. JOR 2004.10 (Sobi/ Reed
Elsevier).
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niet vaststaat of deze verdergaande medewerking zal worden verkregen.' Gerede twijfel wordt
negatief geformuleerd als het niet vaststaan dat medewerking wordt verkregen.

Voor bestuurders geeft dit criterium voortdurend inhoud aan de continuiteits-
veronderstelling, dus niet alleen op het willekeurige moment van bijvoorbeeld de balansdatum.

Zowel in 2:384 lid 3 BW,  als in de Beklamel-jurisprudentie, als in 1 F (en 214
F) gaat het kennelijk over een liquiditeitstekort (niet meer tijdig kunnen voldoen
aan verplichtingen) dat niet is afgedekt - of waarvan niet vaststaat dat dit binnen
redelijke termijn zal worden afgedekt - door vreemd en/of eigen vermogen dat
door 'belanghebbenden' ter beschikking wordt gesteld. De criteria hebben
betrekking op de liquiditeit op de kortere termijn. Een tijdelijk tekort aan
kasmiddelen op de zeer korte termijn gecombineerd met een overstand bij de
bank waardoor op enig moment betaling niet mogelijk is, is dus niet voldoende
wanneer op korte termijn wel liquide middelen ter beschikking zullen komen. 37

Het gaat om een op kortere termijn voortdurend liquiditeitstekort, een tekort in
de 'netto liquide middelen'.

De netto liquide middelen bestaan  uit de liquide middelen  ('LM':  kas-
en het saldo van banktegoeden, inclusief effecten, plus de kredietruimtels en de
gefactureerde en/of op korte termijn te ontvangen debiteuren) minus de
kortlopende schulden  ('kls':  de op evenzeer korte termijn te betalen schulden,
niet zijnde een - naar verwachting - niet opgeitiste kredietschuld). De
contractuele betalingstermijn voor debiteuren en crediteuren is doorgaans circa
6/n maand.19 Indien het tekort in de netto liquide middelen langer dan 6dn
maand duurt, mag van een relevant liquiditeitstekort gesproken worden.

Eerder-4o hanteerde ik in het voetspoor van de accountancy het begrip 'geschoond' werkkapitaal,
waarbij ook voorraden en onderhanden werk het saldo positief beinvloeden. De Richtlijnen voor
Accountantscontrole (RAC) 570 handelen over de continuTteitsverklaring. In deze richtlijnen
worden slechts, niet limitatieve, voorbeelden gegeven van mogelijke gebeurtenissen of
omstandigheden die afzonderlijk of tezamen een gerede twijfel kunnen doen ontstaan omtrent de
continuiteitsveronderstelling. Dit zijn meer indicaties dan harde regels. De richtlijnen vermelden als
eerste en belangrijkste financiele indicator 'ongunstige solvabiliteit of ontoereikend
werkkapitaal'.41 Het werkkapitaal wordt mede bepaald door voorraden en onderhanden  werk.  Bij
nader inzien was mijn gebruik van het werkkapitaal als criterium onjuist. Een liquiditeitstekort is
er al bij een tekort aan netto liquide middelen. Het werkkapitaal, inclusief voorraden en
onderhanden werk, is een te ruim begrip om liquiditeitsinsolventie te kunnen vaststellen. De
omloopsnelheden van de vlottende activa en kortlopende passiva zijn daarin verschillend. Bij het
'tijdig' betalen is het essentieel eenzelfde tijdspad te hanteren voor liquide en liquide te maken
activa en te betalen schulden. Voorraden en onderhanden werk hebben een langer tijdspad bij het
liquide maken en geven dus geen 'tijdige' dekking aan kortlopende verplichtingen. Zij moeten

37

Vergelijk ook HR 7-9-2001, JOR 2001,222 (Blase/Noort) en HR 18-1-2002, JOR 2002,
77 (Veenendaal/Droogh) (alleen pluraliteit is onvoldoende om te kunnen constateren dat
men in de toestand verkeert te zijn opgehouden te betalen).

38              Zie Ook uitdrukkelijk HR 3-4-1992, NJ 1992,411 (Van Waning/Van der Viiet).
39 De gemiddelde betalingstermijn ligt al heel lang feitelijk op 47 dagen voor MKB en 58

dagen voor grote ondernemingen (Duffhues 2003).
40

Van Eeghen (2001, 2004a en b), met instemming van Borrius (2003), en Jansen en

Scholten (2003).
41 Werkkapitaal = vlottende activa minus kortlopende schulden.
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afzonderlijk worden gefinancierd, zie ook IV.6.1. Voorts moet er - anders dan bij het werkkapitaal -
bij een liquiditeitsoor(teel rekening worden gehouden met eventueel nog bestaande kredietruimte.

Van Amsterdam-12 ontwikkelt een economisch insolventiebegrip dat aansluit bij de RJ-
richtlijn. In zijn onderzoek levert dat echter weinig op. omdat hij niet concreet vaststelt wanneer
een onderneming niet meer in staat is om zonder hulp van derden haar financiele verplichtingen na
te komen.43 Hij is bang dat stuurlui aan de wal het roer overnemen. Maar gaat het hier niet om op
de wai te maken kompas en kaarten?

Ook Van den Heuve'44 gebruikt ter afbakening van geldende normen een feitelijk
insolventiebegrip Helaas wordt dit begrip niet gedefinieerd. Het begrip lijkt de ene keer betrekking
te hebben op dreigende insolventie (waarna de actio Pauliana zou kunnen gelden) en de andere
keer op feitelijke insolventie (waarna de schuldenaar gebonden wordt door zorgvuldigheids-
normen).

De ontwikkeling van de liquiditeitspositie en de mogelijkheden dit op korte termijn zo
nodig bij te sturen zijn uiteindelijk bepalend, of zo men wil 'the proof of  the cake', voor de

continutteitsvraag. Voor die liquiditeitsbegroting kan gekeken worden naar (de ontwikkeling van)
de netto liquide middelen.

Ervan uitgaande dat de betalingstermijn voor crediteuren en debiteuren dezelfde
is, moet worden aangenomen dat bij een verhaalsinsolvente onderneming met
een teruglopende liquiditeitspositie sprake van discontinuYteit of feitelijke
insolventie is op het moment dat de netto liquide middelen negatief worden en
hier volgens een reele liquiditeitsbegroting niet binnen een maand verandering
in ontstaat, althans dit feitelijk niet binnen een maand verandert. Dit betekent dat
aan de financiering van de onderneming een eis mag worden gesteld die is uit te
drukken in de balansformule: LM 2 kls. Een nog preciezer beeld kan worden
verkregen door een retle liquiditeitsbegroting.# Immers, anders dan een balans
direct zichtbaar maakt, zullen betalingstermijnen voor kortlopende schulden en
op korte termijn te betalen vorderingen lang niet altijd dezelfde zijn. En ook
schulden of vorderingen die opgenomen zijn als langlopend, maar die op korte
termijn opeisbaar worden, dienen in het beeld betrokken te worden.

De noodzaak voor een duidelijk criterium voor feitelijke insolventie
bestaat ook spiegelbeeldig namelijk vanuit het oogpunt dat de bestuurder of
degene die volledige zeggenschap heeft onder omstandigheden aansprakelijk
kan worden gehouden voor betalingsonwil.46 In de jurisprudentie is, net als
hierboven, de bestaande kredietruimte medebepalend.

42

Van Amsterdam (2004), p. 2 e.v.
43 Het eerder door mij ontwikkelde feitelijke insolventiebegrip - althans de 'acid test' -

acht hij  'wat te makkelijk'. zonder precies aan te geven waarom. Zijn beroep (p.  96) op
Rb. Amsterdam 22-8-2001,  JOR  2001,  212  en de problemen  van het ondernemerschap
zijn achterhaald door de nadere uitleg die aan dat vonnis is gegeven in app81 door Hof
Amsterdam, 19-12-2002 rolnr 1301/01 (niet gepubliceerd; leidend  tot   HR   18-02-2005
rolnr C03/292 HR). Het Hof neemt in lijn met Sobi/Hurks II aan dat het criterium is of
bestuurders wisten of moesten weten dat de onderneming niet meer binnen redelijke
termijn haar verplichtingen zou kunnen nakomen en zij geen verhaal zou bieden voor de
aldus veroorzaakte schade. Het Hof ruimt voor een oordeel daarover uitdrukkelijk ook
plaats in voor de ontwikkeling van het werkkapitaal en de liquiditeitspositie op korte
termij n.

44 Van den Heuvel (2004).
45 De praktische functie die de balansformule heeft in samenhang met later te ontwikkelen

solvabiliteitseisen, zal in hoofdstuk IV, en met name IV.6, duidelijk worden.
46           Zie HR 3-4-1992, NJ 1992, 411 (Van Waning/Van der Vliet).
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Ondernemingen die met hun handelscrediteuren afspraken hebben gemaakt over een langere
betalingstermijn dan de door henzelf gehanteerde betalingstermijn als crediteur, onttrekken zich aan
de simpelheid van de balansformule.47 Daar zal het echt aankomen op de liquiditeitsprognose die
rekening houdt met de verschillende termijnen.

In enkele. ook in de praktijk voorkomende, gevallen'48 van bijvoorbeeld een onstuitbare
en langdurige cash burn waarvoor na onderzoek ook geen oplossing voorhanden blijkt te zijn, zal
de continuiteit al eerder onderwerp van 'gerede twijfel' kunnen zijn dan het moment dat de netto

liquide middelen definitief negatief zijn. Indien er ook sprake is van verhaalsinsolventie zal dan in
deze    (uitzonderlijke) gevallen wegens    de al eerder bestaande gerede twijfels ook eerder
discontinutteit of feitelijke insolventie kunnen worden aangenomen.

Op de regel van de netto liquide middelen moeten, in verband met het belang
van continuiteit, twee uitzonderingen worden gemaakt. De eerste uitzondering
betreft de situatie waarbij (nog) geen sprake is van verhaalsinsolventie.

De praktijk leert dat niet alleen ondernemingen in zwaar weer zondigen tegen de liquiditeitseis.
Met name sterke. meestal beursgenoteerde ondernemingen, willen nogal eens niet aan de eis
voldoen. Zij permitteren zich regelmatig ongestraft, en zonder daar afspraken over te maken,
langere betalingstermijnen om zo hun financieringskosten te beperken. Deze ondernemingen
hoeven niet per se al verhaalsinsolvent te zijn. En ook als dat wel het geval is, kan dat alleen tot
nadeel leiden als ook verliezen geboekt worden. Het bijzondere aan deze ondernemingen is dat zij
over het algemeen in staat zijn een eventueel liquiditeitstekort snel weg te werken, omdat zij zeer
makkelijk toegang plegen te hebben tot de kapitaalmarkten (onder andere door een bestaande AA

rating). Maar daarmee is mijns inziens nog niet gezegd dat de daaraan inherente verdere

verplaatsing van het ondernemersrisico naar de crediteuren principieel juist is. Gaat het om een
verhaalsinsolvente onderneming die vervolgens door een calamiteit geen liquide middelen meer
kan aantrekken, dan kan dit ertoe leiden dat deze onderneming ook onmiddellijk feitelijk insolvent
is en geen tijd meer heeft voor een reddingsplan. Ongewenst is dat er dan daarv66r al achterstanden
in betaling zijn ontstaan die niet meer tot volledige betaling kunnen leiden. Alleen indien, en voor
zover, die grote maar verhaalsinsolvente onderneming erin slaagt haar crediteuren contractueel te
laten instemmen met langere betalingstermijnen. hoeft er geen sprake te zijn van een relevant

liquiditeitstekort.

De tweede uitzondering is de situatie waarin plotseling, door een niet goed
voorzienbare calamiteit,49 een liquiditeitstekort ontstaat, zeker indien dit niet
gepaard gaat met een structurele negatieve kasstroom (ook na de calamiteit).

De onderneming die plotseling voor een liquiditeitstekort staat (waarvoor ook niet eerder een
voorziening/afwaardering moest worden getroffen) moet de gelegenheid krijgen om het tekort op
kortere termijn om te buigen door bijvoorbeeld het aantrekken van vreemd of eigen vermogen. Een

iets langere 'terme de grace' lijkt gepast. zoals 1 F ook als criterium hanteert dat gedurende 'enige

tijdsduur' bestaande verplichtingen niet worden nagekomen. Zolang verwacht mag worden dat de
onderneming na de calamiteit geen negatieve kasstroom zal hebben50 (inclusief eventuele

47 Men denke bijvoorbeeld aan Aldi.
48

Bijvoorbeeld de onderneming die geen winsten kan boeken als de arbeidslonen niet naar
beneden gaan, terwijl dit door een geldende cao onmogelijk is.

49
Enig cynisme is wel gepast waar bestuurders van nature geneigd zijn de oorzaken voor
zwaar weer te bestempelen als (een opeenstapeling van) incidenten.

50 Bij enige onzekerheid over de winstgevendheid ligt surseance voor de hand zodat de
bewindvoerder de belangen van crediteuren zo nodig tijdig kan behartigen.
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financieringslasten voor het tekort) ligt dat temeer voor de hand omdat er geen sprake hoeft te zijn
van benadeling van crediteuren door exploitatieverliezen.

5I

Bestaat er nog wel uitzicht op dat de schuldeisers na verloop van tijd kunnen
worden betaald (vergelijk 218 F), dan is surseance het aangewezen instrument.

De surseance is niet alleen een controle-instrument door het toezicht van de bewindvoerder. Het
brengt een belangrijke scheiding aan tussen oude en nieuwe crediteuren, die. zoals later zal blijken,
binnen het uitgangspunt van de gelijkheid gepast is.52

III.3 De Beklamel-norm, fixatie en gelijkheid

Uit de kernachtige Beklamel-regel is meer te destilleren dan alleen een
aansprakelijkheidsregel voor bestuurders jegens individuele nieuwe crediteuren.
Meer algemeen kan worden geconstateerd dat er een Beklamel-norm bestaat.
Voortzetting van de verhaalsinsolvente en feitelijk insolvente onderneming
daarna leidt bij wetenschap daarvan tot toe te rekenen nadeel.

53Dat nadeel zal uitgebreid behandeld worden in hoofdstuk VII.  Het zal. na te verkrijgen
wetenschap van feitelijke insolventie, blijken te bestaan uit:
(a) eventuele verminderingen van eigen vermogen voortvloeiend uit exploitatieverliezen (het

negatieve saldo van alle nieuwe rechten en verplichtingen);
(b)     betalingen op daarvoor ontstane schulden waarbij de wederpartij al betaald heeft voordat

betrokken partijen wetenschap hadden van feitelijke insolventie.
(c)     de   vergroting   van  het - doorgaans te verwaarlozen - saldo van 'liquidatieverliezen'   (door

enerzijds de verwerving van goederen/prestaties die bij gedwongen liquidatie minder waard
zijn dan de aanschafprijs en anderzijds verkoop van diensten/goederen die anders voor een
lagere waarde geliquideerd hadden moeten worden).

De onderneming dient bij verhaalsinsolventie en feitelijke insolventie niet te
worden voortgezet. Dit zou immers leiden tot een onaanvaardbare verdere
verplaatsing van risico's naar, en nadeel voor, crediteuren. Deze constatering
levert weinig op aangezien het aanspreken van de rechtspersoon zelf niet leidt
tot het vinden van meer verhaal. Het gaat er dus om of en zo ja, onder welke
omstandigheden derden daarop kunnen worden aangesproken. Het gaat er bij de
toerekening van nadeel op grond van de Beklamel-regel om dat de
aangesprokene op de hoogte was van de feitelijke insolventie en invloed had op
het al dan niet voortzetten van de onderneming. Het nadeel betreft zowel de
onbetaald te blijven nieuwe crediteuren (vergelijk de Beklamel-jurisprudentie)
als de vermindering van de verhaalsmogelijkheden voor oude crediteuren. De uit
de Beklamel-jurisprudentie af te leiden 'Beklamel-norm' die dient ter
bescherming van alle crediteuren, kan als volgt worden geformuleerd.

Diegenen die een overwegende invloed hebben op de voortzetting of
staking van de onderneming, mogen niet meewerken aan de voortzetting van die
onderneming - buiten faillissement of surseance - als zij weten of moeten weten

51 Er moet per saldo dan ook geen sprake zijn van vermindering van verhaalsactief zolang
niet het liquiditeitstekort naar redelijke verwachting wordt afgewend.

52 Zie VII.6.2.
53

Zie VH.2.3.2.
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dat deze feitelijk insolvent is (LM < kls; of nog preciezer, als de reele

liquiditeitsbegroting voor de komende maand negatief is) en overigens
verhaalsinsolventie is ingetreden. Deze regel dient zowel ter bescherming van
het te fixeren vermogen dat onder bestaande crediteuren dient te worden
verdeeld, als ter bescherming van 'nieuwe' crediteuren die niet of niet geheel
betaald kunnen worden en wier 'nieuwe' verplichtingen bijdragen aan de
uitholling van het te verdelen vermogen door middel van verliezen die zich
verwezenlijken na feitelijke insolventie.

De Beklamel-norm leidt door de ongedaanmakingsverplichtingen als
het ware tot een fixatie van het vermogen op het moment dat feitelijke
insolventie bij een betrokkene bekend moet zijn. Toepassing van de Beklamel-
norm dient dus de verdeling van het insolvente vermogen volgens gelijkheid en
rangorde (3:277 BW) op het moment dat de betrokkene moet weten dat het
vermogen feitelijk insolvent is.

In de literatuur54 en vermoedelijk ook rechtspraak55 wordt niet algemeen onderkend dat de
Beklamel-norm tot fixatie van het vermogen moet leiden. Op dit fixatiebeginsel en haar
consequenties zal later 6 nader worden ingegaan.

III.4 Betrokkenen

Wie draagt verantwoordelijkheid voor op te treden nadeel volgens deze
Beklamel-norm? Dat zijn degenen die een overwegende invloed op de
voortzetting of staking van de onderneming hebben. Voor toerekening van
toedoen van betrokkenen is vereist dat zij wetenschap hebben of moeten hebben,
van de relevante financiele positie van de onderneming. De relevante financiele
positie bij de Beklamel-norm wordt bepaald door de liquiditeitspositie. Binnen
de rechtspersoon zijn veel verantwoordelijkheden geconcentreerd bij de
bestuurders, maar niet alle.

Een structureel verlieslatende onderneming zal gesaneerd moeten worden zodat de inkomsten de
kosten weer zullen gaan overstijgen. Beperken we ons hier tot het vermijden van een57

liquiditeitstekort op korte termijn dan zijn er diverse maatregelen mogelijk. De bestuurder kan
bijvoorbeeld vast actief dat niet noodzakelijk is om de onderneming voort te zetten liquide maken.
Ook kan hij kosten beperken of uitstellen. Maar voor de kortere termijn zijn de mogelijkheden
veelal beperkt. Het komt dan toch vooral aan op het aantrekken van vreemd of uiteindelijk
risicodragend vermogen.

De bestuurder kan trachten bij een bank meer te lenen. Als dat niet lukt zal de
bestuurder de aandeelhouders voor het blok moeten zetten om meer vreemd of
eigen vermogen ter beschikking te stellen, of met hun hulp te laten aantrekken

bij derden. De aandeelhouders zijn dus in zekere zin ook betrokkene. Dat zijn zij
tevens op een andere manier, omdat aan hen meestal de beslissing toekomt om

54
Zie bijvoorbeeld de bespreking van de literatuur door Van Andel (2006) (p. 8 e.v.) en
zijn indeling (p. 27 e.v.).

55 Zie VII.7.5 en VII.7.6.
56 Zie VII.2.3, VII.3, VII.6 en VII.7.
57 Daarover meer in hoofdstuk IV.
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al dan niet faillissement aan te vragen althans tot ontbinding en liquidatie van de
vennootschap over te gaan. Ook daarvoor zal het initiatief echter vaak van de
bestuurder moeten komen, die nu eenmaal meer wetenschap van de
liquiditeitspositie heeft.

Naast bestuurders en aandeelhouders speelt doorgaans ook de financier
een grote rol bij de voortzetting van de onderneming in moeilijkheden. De
financier is eventueel in staat en bereid  om een tijdelijk liquiditeitstekort  te
financieren. De financier is ook in staat de stekker eruit te trekken door de
financiering te staken.

Opzegging van het krediet veroorzaakt meestal een niet op kortere termijn in te vullen
liquiditeitstekort. De financier heeft doorgaans redelijk zicht op de liquiditeitspositie. De
financier/separatist speelt natuurlijk ook nog een belangrijke rol bij de verplaatsing van het
discontinuiteitsrisico naar gewone crediteuren.58 De verplaatsing van dat discontinuTteitsrisico is
niet langer gelegitimeerd als er geen gunstig toekomstperspectief meer bestaat. De vraag is of
voortzetting van het krediet na feitelijke insolventie wel gepast is. De gecompliceerde en delicate
positie van de financier zal in hoofdstuk IX uitvoerig aan de orde komen.

Incidenteel kunnen ook andere derden kennis van het liquiditeitstekort hebben
en invloed uitoefenen op de voorzetting van de onderneming.

Te denken valt aan de accountant die een goedkeurende verklaring bij de jaarrekening op basis van
continuiteit moet afgeven. of de fiscus en bedrijfsvereniging die melding van betalingsonmacht
hebben gekregen en zich vervolgens bemoeien met de voortzetting van de onderneming.

Hieronder zullen de verschillende posities van de mogelijk betrokkenen nader
worden ingevuld. Belangrijke jurisprudentie komt aan bod, en waar nodig zal de
verhouding tussen Beklamel-norm en de nader in te vullen Pauliana-norms,
worden bepaald.

III.4.1 De bestuurder als betrokkene

III.4.1.1 Een afgeleide verhaalsvordering op grond van een
zorgvuldigheidsnorm

De bestuurder is de eerst aangewezen betrokkene. Hij kan en moet veelal op
grond van de administratieplicht wetenschap van feitelijke insolventie hebben.
Ook is hij de eerst aangewezene om te beslissen of de onderneming nog kan en
mag worden voortgezet.

De bestuurder belichaamt de verantwoordelijkheid van de rechtspersoon. Zijn eigen verantwoor-
delijkheid als bestuurder is daarvan afgeleid. Het karakter van de afgeleide verantwoordelijkheid en
de daaruit voortvloeiende vordering tegen de bestuurder verdient nader onderzoek om de
veelomvattende Beklamel-norm de juiste plek te kunnen geven.

Wie voor welke verplichting verantwoordelijk is. is in het contractenrecht meestal niet
moeilijk te bepalen. De overeenkomst bepaalt wie partij is. Is vertegenwoordiging in het spel, dan

58
Zie verder IV.2, V. 1.3 en IX.1.1.

59 Zie hoofdstuk VI.
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kan het al moeilijker liggen omdat vragen van toerekening aan de orde komen. Dat geldt nog
sterker als het gaat om een verbintenis uit de wet.

Als een Officier van Justitie de rechten van een verdachte schendt, wie is dan
aansprakelijk: de Staat. de OvJ in privt of beiden? Uit het Knabbel en Babbel-arrestw blijkt dat het
criterium voor de directe aansprakelijkheid de toerekening in het maatschappelijk verkeer is.
Handelt de OvJ dus in functie dan moet de fout aan de Staat worden toegerekend. Maar daarmee is
de kous niet af. Uit het OvJ-arrest61 blijkt dat de aan de Staat toe te rekenen fout onder
omstandigheden ook toerekenbaar kan zijn aan de OvJ en wel als er sprake is van een persoonlijk
verwijt: 'Wanneer een orgaan van de overheid zich bij de uiwoering van de hem als zodanig
opgedragen taak onrechtmatig gedraagt door zijn wettelijke bevoegdheden te overschrijden, zal
deze gedraging slechts aan hem persoonlijk kunnen warden toegerekend indien zij aan zijn schuld
is te wijten, dat wil zeggen: wanneer, gelet op de omstandigheden van het geval, hem persoonlijk
een venvijt kan worden gemaakt. Voor een toerekening aan hem op grond dat deze gedraging
krachtens de  in het yerkeer geldende op„attingen voor zijn rekening komt. is Keen plaats'. De lerm
'persoonlijk' is wat dubbelzinnig. omdat de OvJ in functie en in privt een en dezelfde 'persoon' is.
Maar die dubbelzinnigheid ligt ook werkelijk in de toerekenbaarheid besloten. Aan de ene kant gaat
het om een kennelijk ernstiger verwijt dan nodig is om de Staat aansprakelijk le kunnen houden,
aan de andere kant is de ernst van het verwijt niet een abstract 'ernstig verwijt', maar moet de ernst
afgezet worden tegen de geobjectiveerde eisen die aan de betreffende persoon in zijn functie
gesteld mogen worden.   In dit arrest  gaat  het   nog  om 'de omstandigheden   van het geval'.  maar
latere jurisprudentie, die met name ook ziet op de toerekenbaarheid van verplichtingen van een
rechtspersoon aan bestuurders, laat zien dat de cruciale 'omstandigheden' voor de toerekenbaarheid
mede worden bepaald door de zorgvuldigheid die verwacht mag worden in verband met de eisen
die de functie stelt. Dat is ook logisch, want de 'omstandigheden van het geval' die bepalend zijn
voor de vraag  of iets onrechtmatig  is en daarmee toegerekend kan worden  aan   ( in het geval  van  de

OvJ) de Staat, zijn niet de omstandigheden die bepalend zijn voor de toerekenbaarheid aan (in dit
geval) de OvJ. Het gaat dus om twee vragen: 1. Is er sprake van onrechtmatigheid en aan wie moet
die in het maatschappelijk verkeer worden toegerekend? 2. Is de fout 66k toerekenbaar aan een
derde op grond van de wijze waarop hij zijn functie heeft uitgeoefend voor die partij aan wie de
fout in het maatschappelijk verkeer moet worden toegerekend?

Volgens inmiddels vaste jurisprudentie kan een aan de rechtspersoon toe te
rekenen verplichting aan bestuurders worden toegerekend, indien de bestuurder
een persoonlijk62 of (voldoende) ernstig(er)63 verwijt gemaakt kan worden. Of
een 'persoonlijk' verwijt kan worden gemaakt, moet worden gezien in het licht
van de functie en invloed die de aangesprokene als bestuurder heeft, 'het inzicht
en de zorgvuldigheid die mogen worden verwacht van een bestuurder die voor
zijn taak is berekend en deze nauwgezet vervult'61. De ernst van de fout wordt
bepaald door de taak en het doel van die taak. Hoe specifieker de taak is, des te
eerder is een fout als ernstig aan te rekenen. Het persoonlijke ernstige verwijt is
tegelijkertijd ook het verwijt dat de rechtspersoon aan de bestuurder kan maken.

60            HR 6-4-1979, NJ 1980,34 (Knabbel en Babbel).
61          HR 11-10-1991, NJ 1993, 165 (OvJ).
62

Hoge  Raad  8- 1 -1999,  NJ   1999. 318 (Pelco/Sturkenboom);   Hoge  Raad   12-5-2000.  JOR
2000, 146 (Z.A.M. Z.A.B./Robu); Hoge Raad 26-10-2001. NJ 2002, 94 (Juno). Hoge
Raad 18-1-2002. NJ 2002, 96 (Steins/Textile). HR 8-2-2002, NJ 2002. 196
(Beverwijk/Maarssens). Zie ook VII.7.2.1.

63
Hoge Raad 10-1-1997. NJ 1997.360 (Staleman/Van de Ven);  Hoge Raad 10-12-1999,
NJ   2000, 6 (Kasgeldarrest):   Hoge Raad 18-2-2000   NJ   2000,295   (New   Holland
Belgium/Oosterhof): HR  12-7-2002. JOR 2002, 160 (Ensing/IDM).

64 Staleman /Van de Ven in het kader van 2:9 BW. Zie ook Borrius (2003) en de noot van
Maeijer bij HR 4-4-2003, NJ 2003,538 (Skipper Club Charter/Jaarsma).
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Voor een ernstig verwijt zal nodig zijn dat een over voldoende inzicht en
ervaring beschikkende bestuurder die zijn taak met nauwgezetheid en inzet
verricht,6, moet weten of hij er serieus rekening mee zou moeten houden dat de
concrete fout tot schade aan derden zal kunnen leiden. Het persoonlijke verwijt
houdt in dat een concrete fout in het licht van de taak en haar doel ernstig
verwijtbaar moet zijn (idem 2:9 BW)66. Dat betekent dat de fout in abstracto
(d.w.z. in het kader van de door een ieder in acht te nemen zorgvuldigheid) niet
per se ernstig hoeft te zijn, maar ook dat niet elke fout tot een relevant verwijt
aan de bestuurder leidt.

De Beklamel-jurisprudentie verbiedt een bestuurder verplichtingen aan
te gaan als hij weet of moet weten dat daaraan niet binnen een 'redelijke termijn'
zal kunnen worden voldaan (geobjectiveerde wetenschap van feitelijke
insolventie) en er overigens sprake is van verhaalsinsolventie. Deze regel is een
concrete uitwerking van de administratieplicht (2:10 BW). Die specifiek in de
wet geformuleerde taak dient verschillende doeleinden, waaronder het te allen
tijde kunnen vaststellen wat de vermogens- en liquiditeitspositie van de
onderneming is. De Beklamel-regel houdt dus een persoonlijk verwijt in als
verplichtingen worden aangegaan terwijl uit de behoorlijke administratie blijkt,
of had moeten blijken, dat verplichtingen niet meer tijdig nagekomen kunnen
worden. In III.2.2  is dat criterium ingevuld in termen van de netto liquide
middelen. Het criterium is een stuk minder 'arbitrair' dan de bewoordingen van
Sobi/Hurks II doen veronderstellen.

Opvallend is dat in geen van de uitspraken met betrekking tot de Beklamel-jurisprudentie concreet
antwoord is gegeven op de vraag op welk moment de bestuurder zou moeten weten dat
verplichtingen niet meer tijdig nagekomen kunnen worden. Ook in andere arresten is dat het geval
(Albada Jelgersma 11 en Nimox/Van den End q.q.).67 In beide gevallen kon worden vastgesteld dat
er sprake was van toerekenbare bekendheid met feitelijke insolventie zonder dat de rechter zelf een
financieel criterium, in de zin van financieel-economische parameters hoefde aan te leggen.68

In Sobi/Hurks I169 heeft het Hof zijn nek uitgestoken door zelf een tijdstip voor feitelijke
insolventie vast te stellen. De Hoge Raad overweegt naar aanleiding daarvan: 'Met betrekking tot
de vaststelling ran de peildatum van 1 juli 1984 heeft het Hof, samengevat weergegeven, als volgt
overwogen: in kwesties als de onderliavige, en ook hier, is sprake van een keren van
gebeurtenissen, die bij de betrokkenen het inzie·ht moeten dc,en groeien dat hun handelwijze niet
(langer) geoorloofd is. in verband met de ingestelde vordering is onvermijdelijk dat het tijdstip
wordt gemarkeerd vanaf wanneer het handelen als onrechtmatig mc,et worden aangemerkt.  Omdat
het vaststellen van dit tijdstip tot op zekere hoc,gte arbitrair is. :.al de rechter dan ook, mede nu het
verwijt handelen in strijd met de in maatschappelijk verkeer betamelijke zorgvuldigheid inhoudt,

65

Vergelijk MacloWCuratoren Van Schuppen. HR 19-4-1996,  NJ  1996, 727.  Zie ook  Van
Hees (2003). die mij tot een - anders verwoorde maar - vergelijkbare uitleg van de eis
van het persoonlijke/ernstige verwijt bij afgeleide aansprakelijkheid lijkt te komen. maar
ook de 'bijzondere omstandigheden' opvoert.

66

Vergelijk HR 10-1-1997.  NJ  1997, 360 (Staleman/Van  de  Ven); en eerder genoemde
noot van Maeijer.

67

Hoge Raad 8-1 1-1991, NJ 1992. 174 (Nimox/Van den End q.q.) zie X.9, Hoge Raad 19-
2-1988, NJ 1988. 487 (Albada Jelgersma II).

68

In hoofdstuk X zal bij de bespreking van een groot aantal arresten meer algemeen blijken
dat de voor een feitelijk oordeel de benodigde financiele gegevens veelal niet gesteld of
door de rechter vastgesteld zijn.

69
HR 21-12-2001, NJ 2005, 96 (Sobi/Hurks II): zie ook X. 19.
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een datum kiezen die aan de veilige kant is, derhalve onvermijdetijk ten gunste van degene aan wie
het zen#·ijt wo,·dt gemaakt. De door het Hof gebruikte nulatstaf om tot de vaststelling van een
peildatum als de onderharige te komen geeft niet blijkt van een onjuiste rechtsopvatting.' Op het
eerste gezicht lijkt het Hof (en de Hoge Raad) nog steeds geen duidelijke 'maatstaf te hebben

vastgesteld, hoewel de uitspraken impliceren dat die maatstaf er wei is. De maatstaf moet aangeven
vanaf wanneer (o.a.) bestuurders aansprakelijk kunnen worden gehouden voor benadeling   van
crediteuren en het aangaan van nieuwe verplichtingen. Het door het Hof geformuleerde criterium,
'aan de veilige kant: lijkt arbitrair. Op het eerste gezicht lijkt het hiervoor genoemde criterium
geen verband te houden met financieel-economische parameters, die voor het inzicht nodig zijn.70

Bij nadere beschouwing blijkt echter dat de Hoge Raad bevestigt dat het hier gaat om het
Beklamel-criterium en dat het Hof dat met recht heeft toegepast. Feitelijk is dat ook juist: het Hof
had het tijdstip laten samenvallen met het moment waarop niet alle crediteuren betaald werden en
konden worden. Het criterium is dus niet arbitrair. en veilig in die zin dat aan het criterium na
feitelijke insolventie - een op korte termijn voortdurend tekort van negatieve netto liquide
middelen - wordt voldaan.1 Het arbitraire  zit hem alleen  in de wetenschap indien de voorhanden

gegevens uit de administratie tot verschillende interpretatie kunnen leiden.

Uit Sobi/Hurks II volgt dat bij wetenschap van feitelijke insolventie niet alleen

geen nieuwe verplichtingen meer mogen worden aangegaan, maar dat de
onderneming moet worden gestaakt of surseance (of faillissement) moet worden
aangevraagd. Dit geldt temeer omdat de Faillissementswet niet voorziet in een
systeem waarbij het faillissement (of de surseance) ambtshalve wordt
uitgesproken als aan het criterium daarvoor wordt voldaan (1 F en 214 F). De
verplichting om surseance of faillissement aan te vragen is essentieel om tot een
tijdige fixatie van het vermogen te komen. De onvolkomenheid dat bestuurders
meestal niet bevoegd zijn het eigen faillissement aan te vragen, wordt omzeild
doordat in het arrest een plicht tot aanvraag van surseance wordt aangenomen.

De wetgever lijkt gedacht te hebben dat de mogelijkheid van crediteuren om het faillissement aan
te vragen afdoende was. Crediteuren hebben echter meestal een grote achterstand in kennis ten
aanzien van de financiele positie en lopen dus achter de feiten aan.72 Zij zijn ook niet geYnteresseerd
in het faillissement maar in de betaling. 47 F lijkt zulke tot nadeel van andere crediteuren leidende
betalingen zelfs toe te staan (zie echter hoofdstuk VIII). zodat het aanmodderen wordt bevorderd.

Aandeelhouders. die meestal het besluit tot aanvraag van eigen faillissement moeten

nemen, zijn wei de laatsten met een zelfstandig belang bij het faillissement. Zij verliezen juist hun
belang. Zij hoeven op het moment sup,+me ook niet op de hoogte te zijn van de feitelijke
insolventie. De bevoegdheid van aandeelhouders zal wei verband houden met de
beslissingsbevoegdheid over liquidatie, maar is ongelukkig. Waar de verantwoordelijkheid voor het
beleid en het rekening houden met de belangen van crediteuren bij het bestuur thuishoort
- aandeelhouders kunnen hiervoor, in beginsel, nia aansprakelijk worden gehouden - meen ik dat
de wet zou moeten worden aangepast zodat bevoegdheid en verantwoordelijkheid bij voorkeur

70
Kennelijk voelde de MDW-werkgroep bij herziening van het faillissementsrecht
behoefte  aan zo'n criterium,  maar zij heeft  zich  er  niet aan gewaagd. Zie echter  ook  de
visie van voorzitter Raaijmakers hieronder. De RAC 570 bevatten niet veel meer dan
indicatoren om tot een oordeel in het kader van 2:384 lid 3 BW te komen. Bij mijn weten
is het onderwerp ook in accountancy literatuur niet populair, tenzij het gaat over
methodes om toekomstige insolventie in het aigemeen te voorspellen. Voor diverse
modellen en uitgebreide literatuur daarover zij kortheidshalve verwezen naar Pompe en
Bilderbeek (2000) en in, IV.3.6 genoemde literatuur.

71

Zie uitgebreider X.19.
72 Vergelijk Beckman (2003). het Eindrapport Alternatieve Systemen voor Kapitaal-

bescherming (2005) en V.3.5.1.
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samenvallen.73 De praktische uitweg, de (plicht tot) aanvraag van surseance,74 leidt ook tot fixatie
van het vermogen, maar is omslachtig. Vervolgens kan daarna zonder de aandeelhouders het
faillissement worden uitgelokt.

Het Hof meende in Sobi/Hurks II dat ook zou kunnen worden volstaan met het
informeren van crediteuren. Naar mijn mening is dat niet afdoende. Daarmee wordt de fixatie van
het te verdelen vermogen immers nog niet bereikt. Crediteuren hebben ondertussen hoegenaamd
geen invloed op de verplaatsing van het discontinuiteitsrisico naar hen.

Doorlopende verplichtingen zullen, zonder fixatie.75 tot benadeling leiden. Zonder
faillissement of surseance is het ook niet mogelijk schulden en vermogen te fixeren. Liquidatie-
kosten en andere schulden zijn dan niet goed van elkaar te scheiden zodat het maar de vraag is of
het aangaan (en bij voorrang betalen) van nieuwe verplichtingen ten behoeve van de liquidatie op
grond van de Beklamel-jurisprudentie is toegestaan. In ieder geval lijkt het doen van andere
betalingen dan liquidatiekosten, of kosten die in samenhang met alle andere kosten niet tot verlies
leiden. tot benadeling te moeten leiden, tenzij deze geschieden op basis van een vooraf bereikt
buitengerechtelijk akkoord.76 In beginsel zijn de regels in de Faillissementswet essentieel om tot
een behoorlijke liquidatie en een behoorlijke verdeling van een insolvent vermogen te kunnen
komen.

De bepalingen met betrekking tot kennelijk onbehoorlijk bestuur, 2:138 en 248 BW, zien
naar de letter niet op een roekeloze en lichtzinnige voortzetting van de onderneming die haar
verplichtingen niet kan nakomen, omdat dit op zich niet 'een belangrijke oorzaak van het
faillissement' is, hoewel het tekort er weI door zal toenemen.

Of aan de Beklamel-regel wordt voldaan, is het meest eenvoudig vast te stellen
aan de hand van liquiditeitseisen, de netto liquide middelen. In Sobi/Hurks II
wordt dit ook toegepast en wordt expliciet verwezen naar de Beklamel-regel. Dit
arrest en de Beklamel-regel geven tezamen inhoud aan de eerder geformuleerde
Beklamel-norm voor de bestuurder.

Raaijmakers77 - tevens voorzitter van de MDW werkgroep - gaat er in zijn noot bij Sobi/Hurks II
van uit dat 'de solvabiliteit in principe voldoende kan zijn, maar ondernemingen in de regel
failleren op grond van liquiditeitsproblemen: Hij neemt in ogenschouw dat bij discontinuiteit de
solvabiliteit vrowel nooit voldoende is. Vermoedelijk bedoelt hij dan dat de solvabiliteit na
liquidatie onvoldoende is. Het tekort na liquidatie is echter niet af te lezen uit de balans, opgemaakt
uitgaande van continuiteit. Raaijmakers vervolgt dat de grens tussen pogingen een

78

liquiditeitstekort op te vangen en roekeloos doormodderen of zwijgen 'vliesdun' is en alleen kan
worden beoordeeld aan de hand van concrete feiten en omstandigheden. Ook al noemt hij eerder
weI de mogelijke criteria van kredietruimte, nieuw eigen of vreemd vermogen en (mijns inziens te
beperkt) kasmiddelen, uiteindelijk blijft hij het antwoord schuldig op de vraag welke feiten en
omstandigheden dat op welk moment zouden kunnen zijn. De toekomstige rentabiliteit is inderdaad

79
- zeker indien maatregelen ter sanering worden genomen - moeilijk voorspelbaar.   Vermoedelijk
ziet Raaijmakers over het hoofd dat onvoldoende liquiditeit een zeer bruikbare uiterste grens

73 Zou een recht van verzet voor aandeelhouders als belanghebbenden niet voldoende
moeten zijn?

74 Deze escape wordt ook v66r faillissement met regelmaat gebruikt: het bestuur vraagt
surseance aan en werkt vervolgens onmiddellijk mee aan omzetting in faillissement. De
aandeelhouders zijn dan niet nodig.

75

Vergelijk 37,37a. 39 en 40 F.
76 Er is een uitzondering denkbaar, wanneer een onderneming, die feitelijk insolvent is

geworden door een eenmalige calamiteit, zelfs bij liquidatie geen verliesgevende
exploitatie zal hebben, en ondertussen niet gedwongen zal zijn oude verplichtingen in
strijd met de parims te voldoen. Zie verder III.2.2.

77

Raaijmakers (2003).
78 Zie ook IV.3.2.
79 Zie verder IV.3.6. IV.5 en IV.4.
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aangeeft, zoals Hof en Hoge Raad die in het besproken arrest ook hanteren. Maar Raaijmakers
voelt kennelijk aan dat met liquiditeit allddn de grens niet te stellen is, en dat de toekonistige
rentabiliteit moeilijk voorspelbaar is. zeker zonder in details te treden. Om die reden zal in
hoofdstuk IV de te stellen liquiditeitseis worden verbonden met een solvabiliteitseis, ' die tevens
een noodzakelijk (te stellen) vertrouwen in de toekomstige rentabiliteit afdwingt en roekeloos
doormodderen onmogelijk maakt.

Op de meer bijzondere positie van ondernemingen die op zich winstgevend zijn. maar
door een eenmalige calamiteit in liquiditeitsproblemen komen, is al afzonderlijk ingegaan
(Ill.2.2.2). Het bijzondere aan die gevallen is dat bij blijvende winstgevendheid (en het per saldo
niet uithollen van de verhaalsmogelijkheden voordat in de benodigde liquiditeit kan worden
voorzien) de benadeling van crediteuren ook  niet zal optreden.

Ook buiten de Beklamel-sfeer is denkbaar dat de bestuurder uit hoofde van
onrechtmatige daad aansprakelijk is voor de onverhaalbaarheid van vorderingen.
Het nadeel zal zowel vallen bij degene tot wie de onrechtmatige daad is gericht,
als bij alle crediteuren die door de normschending minder verhaal zullen
vinden.R' De te stellen toerekeningseisen zijn dat het verwijt dan zonder meer
'ernstig' moet zijn: wetenschap van de onrechtmatigheid en schade en
wetenschap dat de schadevordering niet zal kunnen worden voldaan. De laatste
eis stemt eigenlijk overeen met de Beklamel-jurisprudentie.

Uit New Holland Belgium/Oosterhof 2 en Ensing/IDM83 blijkt dat een zonder meer 'ernstig verwijt'
vereist is. Het niet gerelativeerde ernstige verwijt zal meestal met zich mee moeten brengen dat de
bestuurder ook moest weten dat het toedoen onrechtmatig was en welke schade daaruit zou
voortvloeien. 1n New Holland Belgium/Oosterhof ging het om een onrechtmatige daad van de
rechtspersoon. die ook leidde tot het niet vinden van verhaal voor de uit die onrechtmatige daad
voortvloeiende verplichting  van de rechtspersoon.   Zo' n geval onderscheidt zich concreet  van  de
klassieke Beklamel-casus, omdat bij Beklamel duidelijk is dat de aangegane verplichting ontstaat
en hoe groot die is. Bij een fout van de rechtspersoon hoeft niet altijd duidelijk te zijn dat het een
fout is en tot welke schade die leidt. Wil een fout van de rechtspersoon ook als verhaalsvordering
aan de bestuurder toegerekend kunnen worden, dan zal het verwijt ook moeten inhouden dat de fout
zo voorzienbaar was dat de bestuurder een persoonlijk verwijt treft. Daarenboven moet de fout ook
zo voorzienbaar zijn dat de daardoor te ontstane verplichting niet nagekomen kan worden. Het
onderscheid dat de Hoge Raad kennelijk maakt, is niet helemaal gelukkig verwoord in het New
Holland Belgium/Oosterhof-arrest. Bij schending van de Beklamel-norm volgt het ernstige verwijt
vanzelf uit de taak van de bestuurder. In andere gevallen hoeft die taak niet direct en
vanzelfsprekend met zich mee te brengen dat ook voldaan wordt aan de eis van voorzienbaarheid
van onrechtmatigheid en schade. Dat wordt impliciet ook bevestigd in Beverwijk/Maarssens84 en
Sobi/Hurks II.X5

8() Zie IV.4.
»1 Ook de crediteur die een vordering heeft uit hoofde van onrechtmatige daad, kan als hij

daarnaast een directe vordering op de bestuurder heeft. een 'nieuwe' crediteur zijn. Zijn
bijzondere positie en verhouding tot de boedel wordt besproken in VII.6 en VII.7.

82                HR 18-2-2000, NJ 2000, 295.
83           HR 12-7-2002, JOR 2002, 160.
x#           HR 8-2-2002, NJ 2002, 196 (Beverwijk/Maarssens).
85 Volledigheidshalve zij vermeld dat er nog wel een enkele schijnbare inconsistentie in de

jurisprudentie van de Hoge Raad te vinden is. In Steins/Textile wordt bijvoorbeeld de
toerekenbaarheid op grond van een persoonlijk verwijt nog eens bevestigd, maar de
latere concrete motivering zegt dat de 'onwaarschijnlijkheid' van een betaling wegens
een 4 jaar later in te treden faillissement redengevend is. Zonder nadere motivering is

dat althans voor mij niet begrijpelijk.
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Toe te rekenen onrechtmatig handelen van de bestuurder is voorts denkbaar als hij
verantwoordelijk is voor onrechtmatige onttrekkingen aan het vermogen bijvoorbeeld door
verduistering. Het gaat dan niet om een van de rechtspersoon zelf afgeleide aansprakelijkheid vande bestuurder. Men kan dan ook - mede aan de hand van de concrete omstandigheden - weItwijfelen of dit in principe alleen een vorderingsrecht van de onderneming (en later haar curator) is.
Dit zal vrijwel altijd een zelfstandige schending van een norm jegens crediteuren zijn.

86

III.4.1.2 De functie van de betrokkene en twee nuanceringen die kiden
tot toepassing van de Pauliana-norm

De in hoofdstuk VI te bespreken Pauliana-norm stelt als eis voor een
toerekenbare benadeling van wederpartijen onder meer de geobjectiveerde

87

wetenschap van dreigende insolventie. De Beklamel-norm ziet alleen op de
geobjectiveerde wetenschap van feitelijke insolventie. De reden dat aan een
benadelingsactie tegen bestuurders hogere eisen worden gesteld, moet worden
gezocht in de plicht van bestuurders om, zo mogelijk, de onderneming te laten
overleven en daarmee ook de liquidatieverliezen te voorkomen.

De liquidatie, en zeker het faillissement, is voor een rechtspersoon geen doel op zich. Het kan
worden afgedwongen door de onmogelijkheid het wdi beoogde doel te bereiken. Edn van redenen
daarvoor hangt samen met de financiele mogelijkheden. Met name dan hoeft het 'belang' van de
rechtspersoon niet meer samen te vallen met de subjectieve belangen van degenen die inhoud geven
aan de rechtspersoon, zoals oprichters, bestuurders, aandeelhouders of werknemers. Is een
onderneming financieel niet in staat haar beoogde activiteit voort te zetten, dan zal zij zich, ook al
is dat niet het positieve doel, de behoorlijke liquidatie alsnog ten doel moeten stellen. Het behoort
tot de taak van bestuurders de onderneming zo mogelijk te laten overleven. Niettemin is het
wenselijk hieraan zo objectief mogelijk grenzen te stellen, omdat een veelheid van belangen met
elkaar strijdt. De bestuurder moet inhoud geven aan het zo mogelijk overleven of, als dat niet
mogelijk is. voldoen aan het - ook op de onderneming zelf betrekking hebbende - Beklamel-
criterium.

Zolang de feitelijke insolventie niet is gegeven, kan de bestuurder niet worden
verweten dat hij doorgaat. Dat er dus tussen dreigende en feitelijke insolventie
ook verliezen worden gemaakt die tot benadeling leiden, is volgens
verkeersopvattingen niet ten opzichte van de bestuurder relevant te achten. De
verkeersopvattingen die bij de Pauliana-norm - of gelijkheid ex 3:277 BW -
horen, vallen bij de bestuurder dus samen met de zorgvuldigheidsnorm. Dat
geldt echter alleen wanneer de bestuurder zijn handelen ook werkelijk afstemt
op de redding en de belangen van de rechtspersoon. Is de voortzetting echter
(deels) niet gericht op de redding, het behoud van actief, of de bescherming van
belangen van crediteuren, dan zal de betrokkene zich ook niet achter die
legitimering kunnen verschuilen.

Nuancering verhouding Beklamel- en Pauliana-norm:

86                                                                                                                                               Zie VII.7; vergelijk Poot/ABP (HR 2-12-1994, NJ 1995, 288), c.q. een in het
maatschappelijk verkeer direct toe te rekenen toedoen (Knabbel en Babbel-arrest; HR 6-
4-1979, NJ 1980,34).
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'Geobjectiveerd' betekent dat niet alleen het weten maar ook het moeten weten als
maatstaf geldt.
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De functie van de betrokkene kan tot gevolg hebben dat wetenschap van
dreigende insolventie (Pauliana-norm) onvoldoende is om het nadeel dat het
gevolg is van de voortzetting van de onderneming, aan de betrokkene toe te
rekenen. Het nadeel kan immers niet worden toegerekend indien het toedoen
bestaat in passende pogingen tot voortzetting en redding van de onderneming,
behoud van actief of beperking van faillissementspassief. Gaat het om nadeel
door individuele transacties waarbij een betrokkene zelf tevens als wederpartij
door relevant toedoen betrokken is, dan zal dat nadeel wel conform de Pauliana-
norm kunnen worden toegerekend.

Uitzonderingen zijn aan te nemen voor transacties waarbij de bestuurder niet zozeer als zodanig is
betrokken maar (ook) direct of indirect wederpartij is, bijvoorbeeld de verkoop van actief aan
hemzelf voor een te lage prijs. Dan zal op hem, als hij bij tot nadeel kidende transacties betrokken
is, de Pauliana-norm van toepassing zijn.

De praktijk leert dat de bestuurder van de onderneming in zwaar weer blijk kan geven
van een zekere dubbelhartigheid. Oprechte pogingen om de onderneming te redden gaan nogal eens
samen met benadelingen in de vorm van bijvoorbeeld betalingen aan zichzelf. gelieerde partijen en
al die partijen waarbij de bestuurder verwacht in een leven na faillissement mee verder te willen
gaan. Dergelijke benadelingen zijn vaak structureler en laten zich onderscheiden door het
ontbreken van de noodzaak juist deze partijen bij voorrang te betalen of daarmee uitzonderlijke of
onverklaarbare transacties aan te gaan.

III.4.1.3 Dreigende insolventie en beperking van verliezen
Verliezen vddr feitelijke insolventie zijn ook naar bedrijfseconomische maatstaven volgens
verkeersopvattingen niet toe te rekenen. In ondernemersland is het gemeen goed dat het gunstig is
om zelfs verkoopopdrachten te accepteren als niet alle vaste kosten door de opbrengst worden
gedekt. zolang de variabele kosten maar (ruim) worden gedekt. Dit in de economie aanvaarde
principe gaat ervan uit dat elke extra dekking die wordt gevonden voor de (min of meer vaste)
algemene kosten, het resultaat minder erg maakt.

Een voorbeeld: een ondememing die. naar verwachting tijdelijk. geconfronteerd wordt
met een slechte markt,  kan een product inkopen  voor  100 en dit verkopen  voor 110. Ondertussen
moeten hier algemene kosten  van  20 aan worden toegeschreven,  dus het verlies  is   10.  Waar  de
onderneming verwacht in de toekomst wei weer winst te kunnen maken. besluit zij niet tot
liquidatie of staking van activiteiten, want aan die staking en de investeringen voor de herstart zijn
hoge kosten verbonden, hoger dan de verliezen die zij nu boekt. Zolang de onderneming met in- en
verkoop maar iets bijdraagt aan de dekking van de algemene kosten, in dit geval 10 van de 20.
beperkt zij de verliezen en is (de voortzetting van) de activiteit in zoverre gerechtvaardigd.

Het principe kent echter als impliciet uitgangspunt dat op termijn weer positieve
resultaten behaald kunnen worden. Er moet dus kunnen worden uitgegaan van continu iteit.
Voortzetting van de verlieslatende onderneming na feitelijke insolventie leidt namelijk wel tot een
verslechterde vermogenspositie. Voortschrijdende verliezen zullen zich opstapelen en leiden tot
minder verhaal voor crediteuren. Een normatieve vertaling van dit principe betekent dat
verliesgevende activiteiten niet zonder meer nopen tot staking van activiteiten, ook al hollen de
verliezen het eigen vermogen uit.

Zolang er een reeel perspectief op een (tijdige) positieve toekomstige
rentabiliteit is en de (geobjectiveerde wetenschap van) feitelijke insolventie geen
feit is, mag van een onderneming worden verwacht dat zij haar activiteiten
voortzet, ook al dreigt er insolventie.

Hierdoor dienen betrokkenen de Beklamel-norm toe te passen, en wederpartijen van de
onderneming de Pauliana-norm. Het verschil daartussen is minder groot dan op het eerste gezicht
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wellicht lijkt. De geobjectiveerde wetenschap van feitelijke insolventie bij bijvoorbeeld bestuurders
zal in tijd immers veelal voorafgaan aan de geobjectiveerde wetenschap van dreigende insolventie
bij derde-wederpartijen. De laatste zullen - als zij niet 66k betrokkenen zijn - over het algemeen
pas lucht krijgen van de dreigende insolventie als niet meer tijdig betaald kan worden.

III.4.1.4 Invulling van de Beklamel-norm voor bestuurders
Uit het voorgaande blijkt dat de Beklamel-norm in diverse opzichten
verstrekkende gevolgen voor bestuurders heeft:
(a) bestuurders hebben een overwegende invloed op de voorzetting of staking

van de onderneming. Zij mogen niet meewerken aan de voortzetting van die
onderneming als zij weten of moeten weten dat deze feitelijk insolvent is en
overigens verhaalsinsolventie is ingetreden. Bestuurders zijn daarom
gehouden surseance aan te vragen als een voor de korte termijn chronisch
liquiditeitstekort is ontstaan;

(b) bestuurders moeten een behoorlijke administratie voeren die inzicht geeft in
de liquiditeitspositie (netto liquide middelen) en daarmee in de
mogelijkheden tijdig aan verplichtingen te voldoen. Bestuurders dienen erop
toe te zien dat na feitelijke insolventie geen nieuwe verplichtingen worden
aangegaan of voortgezet;

(c) bestuurders zullen in het zicht van de dreigende feitelijke insolventie tijdig
de nodige maatregelen moeten nemen om die feitelijke insolventie waar
mogelijk te voorkomen. Uiteindelijk zullen ze de financier en/of
aandeelhouders tijdig moeten verzoeken om aanvullend vreemd of eigen
vermogen beschikbaar te stellen teneinde in het liquiditeitstekort te
voorzien;

(d) de mogelijke aansprakelijkheid onder de Beklamel-norm is niet beperkt tot
(de gevolgen van)* onbetaald gebleven 'nieuwe' crediteuren, maar heeft
betrekking op alle nadelige gevolgen van de voortzetting van de
onderneming.

89

Aansprakelijkheid van bestuurders is ook in een andere context denkbaar:
(a) bestuurders (of gelieerde partijen) kunnen bij uitzondering ook worden

aangesproken als zij niet handelen in het belang van de rechtspersoon ter
redding van die rechtspersoon of het behoud van zijn vermogen;

(b) bestuurders kunnen als zij bij een specifieke transactie zelf wederpartij van
de onderneming zijn, wel aangesproken worden op de soepeler Pauliana-
norm (wetenschap van dreigende insolventie). Het gaat dan alleen om de
verantwoordelijkheid voor het toe te rekenen nadeel dat uit die betreffende
transactie voortvloeit;

(c) bestuurders kunnen aansprakelijk zijn bij een onrechtmatige daad waarbij
hen een ernstig verwijt treft en zij moesten weten dat het toedoen
onrechtmatig was en tot een onverhaalbare vordering zou leiden.

88 In VII.6 zal blijken dat de aansprakelijkheid voor nieuwe schulden beperkt moet worden
tot de daaruit voortvloeiende verliezen.

89 Zie verder VII.2.3. VII.6 en VII.7.
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III.4.2 Aandeelhouders als betrokkenen?

In beginsel zijn aandeelhouders niet gehouden tot enige bijstorting boven de
verplichte kapitaaldeelname (2:64 en 2: 175  BW). Zij worden beschermd door de
rechtspersoonlijkheid mits zij die storting behoorlijk hebben gedaan. Maar in het
Osby-arrest*i heeft de Hoge Raad al uitgemaakt 'Het is juist dat een
aandeelhouder aan de vennootschap niet meer kan verliezen dan zijn
kapitaaldeelneming, maar dit staat er niet aan in de weg dat een aandeelhouder
jegens een schuldeiser van de vennootschap tot een groter bedrag aansprakelijk
kan zijn uit hoofde van een door hem jegens die schuldeiser gepleegde

onrechtmatige daad'
Het aandelenkapitaal is zogenaamd risicodragend kapitaal omdat bij

liquidatie (en insolventie) alleen een recht bestaat op wat resteert nadat aan alle

verplichtingen is voldaan. In hoofdstuk IV zal blijken dat vermogenseisen zich,
althans in eerste instantie, richten op de onderneming, haar financier en
bestuurders." Maar al is er geen bijstortingsverplichting, het risicodragend
vermogen moet uiteindelijk toch van aandeelhouders komen. Het feit dat het
gaat om risicodragend vermogen betekent dat aandeelhouders de keuze moeten
hebben om dit al dan niet ter beschikking te stellen. Zijn er geen mogelijkheden
ter financiering van een tekort met vreemd vermogen, dan zullen de
aandeelhouders toch over de brug moeten komen of bestuurders moeten de
onderneming staken. Het risicodragend kapitaal kan, meestal door
aandeelhouders, ook worden aangevuld met achtergestelde leningen, die dan
ook tot het 'garantievermogen' behoren.92

93Hiervoor bleek dat als de aandeelhouders geen verantwoordelijkheid dragen voor de
aanwezigheid van voldoende kapitaal om feitelijke insolventie ongedaan te maken, het minder juist
lijkt dat zij wel de beslissingsmacht plegen te hebben over de eigen aanvraag van het faillissement.

Feitelijk zijn aandeelhouders dus wel degelijk hoofdrolspelers bij het al dan niet
afwenden van de insolventie, ook al kunnen zij in principe niet aansprakelijk
worden gehouden voor een tekort. De onderneming zal (al dan niet op instigatie
van de eisen van de externe financier) aandeelhouders tijdig voor het blok
moeten zetten om te zorgen voor aanvulling van het garantiekapitaal of
liquidatie/surseance/faillissement aan te vragen.

Aandeelhouders zijn dus in beginsel niet aansprakelijk te houden. Dat is
anders wanneer zij als enig aandeelhouder en/of financier een zodanige feitelijke
macht hebben dat zij kunnen worden beschouwd als beleidsbepalers die ook de
daarbij behorende wetenschap hebben of moeten hebben. Hen kan dan een
ernstig verwijt treffen in verband met het door crediteuren vinden van

90           HR 25-9-1981, NJ 1982,443 (Osby), zie uitgebreid X.4.
91 Zie verder IV.9.
9 2 'Achtergesteld' betekent te voldoen na betaling van andere schulden. De gebruikte

benaming 'achtergestelde lening' hoeft in de praktijk geen juist beeld te geven. Door
banken opgestelde achtergestelde leningen zijn veelal wei direct opeisbaar bij
faillissement en betreffen vaak slechts een achterstelling ten opzichte van alleen de bank.
Zie voor diverse vormen van achterstelling ook Beckman (2006).

93 Zie verder IlI.4.1.1.
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onvoldoende verhaal. De moederonderneming, en haar bestuur, is in elk geval
bij geobjectiveerde wetenschap van feitelijke insolventie aansprakelijk tehouden onder de Beklamel-norm.

De meerderheidsaandeelhouder kan ook een eigen verantwoordelijkheid worden toegedicht als de
bestuurder de aandeelhouders in verband met een aanstaand chronisch liquiditeitstekort voor de
keuze heeft geplaatst om de noodzakelijke aanvullende financiering te verstrekken of te besluiten
tot surseance of faillissement.

Een grotere rol voor de aandeelhouder, die ook eerder leidt tot een mogelijk
aansprakelijkheid als betrokkene, ontstaat als deze feitelijk als ware hijbestuurder zeggenschap heeft94 en/of als financier van vreemd vermogen
optreedt (Osbyf Albada Jelgersma Il, Coral/Stalt en Sobi/Hurks II).
In Osbyg6 verwoordt de Hoge Raad dit als volgt: '/ndien een moeder,naatschappij alle aandelen in
een dochtermaaischappij bezit en aan de dochter krediet heeft verstrekt en vervolgens de activa van
de dochter, toekomstige inbegrepen, volledig of nagenoeg volledig van deze in zekerheidseigendom
verwerft, aldus dat de dochter aan nieuwe schuldeisers die haar na de zekerheidsoverdracht krediet
geven praktisch geen verhaal meer biedt, kan er, indien de moedermaatschappij nalaat zich debelangen van de nieuwe schuldeisers aan te trekken, onder omstandigheden sprake zijn van een
onrechtmatige daad van haar jegens dezen.  Met name zill  dit zo zijn,  indien de moeder een zodaniginzicht 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 voidaan.' in lijn daarmee besliste de Hoge Raad in Albada Jelgersma H97 dat
de moederonderneming die zich na overname intensief en indringend met de dochter bemoeit,
zeggenschap heeft over de bedrijfsvoering en met name ook de inkopen, en die de verwachtingheeft geschapen dat zij er in zou slagen de dochter weer gezond te maken, maatregelen dient te
treffen indien zij voorziet dat leveranciers zouden worden benadeeld bij gebrek aan verhaal. De
moeder moet erop toezien dat geen inkopen meer worden gedaan nadat duidelijk is dat het 'einde'
van de dochter onvermijdelijk is. Vergelijk ook, ten opzichte van specifieke crediteuren,
NBM/Securicor.98

In Coral/Stalt  bevestigt de Hoge Raad dat de moedervennootschap die zich intensief
met de gang van zaken bij de dochter bemoeit, op haar beurt onrechtmatig handelt indien zij de
onrechtmatige handelwijze van haar dochter in de hand werkt of toestaat.

In Ogem heeft de Hoge Raad aangenomen dat de raad van bestuur van een
100

moederonderneming richtlijnen en aanwijzingen met betrekking tot het te voeren beleid kan geven
waaraan de directie van de dochter zich moeilijk kan onttrekken, omdat de raad van bestuur de
mogelijkheid bezit de directie, zo deze zich niet bereid toont gevraagde inlichtingen te verstrekken
en zich onttrekt aan het toezicht en de leiding van de concerntop, te doen schorsen, dan wel te doen
ontslaan en vervangen door een directie die zich wei zou voegen naar de haar door of vanwege deconcernleiding te verstrekken richtlijnen en aanwijzingen. Na Ogem neemt de Hoge Raad in

101Sobi/Hurks  II        dan  ook  al  heel snel aansprakelijkheid  van de financier/moeder  aan: '
Ten:(i  de

94

Vergelijk Raaijmakers (2003).
95 In Osby werd de verantwoordelijkheid als financier overigens niet duidelijk

onderscheiden van die van de aandeelhouder. Zie verder IV.8.
96           HR 25-9-1981, NJ 1982,443 (0sby)97

98
Hoge Raad 19-2-1988. NJ 1988, 487 (Albada Jelgersma II).
HR 18-11-1994, NJ 1995, 170 (NBM/Securicor).99

'oc, HR 10-1-1990 NJ 1990.466 (Ogem).
HR 12-6-1998, NJ 1998, 727; zie ook Osby (HR 25-9-1981, NJ 1982. 443).

101 21-12-2001, NJ 2005, 96 (Sobi/Hurks II).
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statuten van de dochtermaaischappij daaromirent enig anderstuidende regeling beratten, heeft her
bestitur van een moedermaatschappij niet de bevoegdheid bindende instructies te geven aan het
bestuur van een dochtermaatschappij. Dat neemt evenwel niet weg dat een moedermaatschappy.
indien zij - zoals destijds bij de moedermaatschappij ten opzichte van de dochtermaaischappij het
geval H·as - houdster is van alle aandelen van een dochtermaatschappij. het feitelijk in haar machi
heeft de naleving van door haar aan het besmur van de dochtermaatschappij gegeven richtlijnen en
aanwijzingen met betrekking tot het te rolgen beleid af te dwingen. in het uiterste geral door

bestuurders die zich niet naar de richtlijnen en aanwijzingen willen zoegen, te <intslaan en te
zen,angen door bestuurders die daarloe wei bereid zc,uden :.ijn (HR 10 januari 1990, NJ 1990,
466).  Bij :ijn oordeel  dat de moedermaaischappij als enig aandeelhouder en financier - vanaf juli
1984 (toen zij had behoren te onderkennen en te bese#en dat de dochter geen of onvoldoende
verhaal bood aan haar schuldeisers) gehouden was zich de belangen van schuldeisers van de
dochter am te trekken. onder ineer dc,<ir hen te waarschuwen dat na dat tijdstip te verrichten
prestaties niet (volledig) voidaan :ouden kunnen worden, dan wel door surseance ran betating aan
te pragen, is het Hof kennelijk ervan uitgegaan dat de moedennaatschappij ten op:ichte van de
dc,chtermaaischappij over de hien,oor bedoelde feitelijke macht beschikte. Dit oordeel. waarvoor
het Hof klaarblijkelijk van doorstaggevende betekenis heeft geacht dat de moedermaatschappij,
kort gezegd, wist dat de dochtermaatschappij in een zo deplorabele financiele positie verkeerde.
dat zij vrijwel zeker haar ondergang tegemoet King en dat te venvachten viel dat de daarbij

betrokken onderaannemers en leveranciers aan het eind van de rit geheel of ten dele met lege
handen achter :ouden blijven, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet
onbegrijpelijk

Met zijn oordeel dat de aandeelhouder/bestuurder van de moedennaatschappij (bewust)
roekeloos te werk is gegaan ten aanzien van bedoelde schuldeisers, is het Hof niet van een onjuiste
maatstaf uitgegaan voor de beoordeling ran de aanspraketijkheid van de aandeelhouder/
bestuurder van de moedermaatschappij als bestuurder.'

Soms zijn aandeelhouders ook 'direct' aansprakelijk te houden door specifieke
crediteuren omdat zij bij deze crediteuren verwachtingen hebben geschapen of bepaalde
toezeggingen hebben gedaan. Maar als dat niet een soort garanties zijn. zal dat gezien de102

vergelijkbare eisen op het punt van de wetenschap en invloed niet snel iets extra's opleveren naast

de dan ook al mogelijke vordering op grond van de Beklamel-norm.

De verantwoordelijkheid van de aandeelhouder met feitelijke zeggenschap - die
betrokkene is als ware hij bestuurder - moet worden onderscheiden van diens

verantwoordelijkheid als eventuele financier en soms ook separatist.
103

Vooruitlopend op hoofdstuk IV en IX kan erop gewezen worden dat de financier ook nog
'wederpartij'   is   op  wie de Pauliana-norm van toepassing   kan  zijn.' "   Ook   kan de financier  een
verantwoordelijkheid worden toegeschreven bij de in acht te nemen zorgvuldigheid ten aanzien van

105

de financieringsstructuur.   Met name bij financiering door moederbedrijven pleegt in dat kader
een groot spanningsveld te ontstaan, omdat de moeder nauwelijks belang heeft bij het stellen van
solvabiliteitseisen en het ter beschikking te stellen vermogen liever niet risicodragend maar zelfs

afgedekt door zekerheden verstrekt.
Bij financiering door de moeder zal deze bij voorkeur slechts risicodragend kapitaal ter

beschikking stellen ter hoogte van de verplichte kapitaalstorting. Het risico wordt daardoor
verminderd en het te behalen rendement op het risicodragend vermogen wordt vergroot. De verdere

behoefte aan vermogen zal bij voorkeur door middel van leningen met een marktconform

rentepercentage beschikbaar worden gesteld, liefst ook nog gesecureerd. Voor de buitenwereld
wordt wei eens gekozen voor de achtergestelde lening zodat het garantiekapitaai behoorlijk lijkt,

102 Zie Albada Jelgersma II en NBM/Securicor.
103 De verantwoordelijkheid van de financier als betrokkene wordt behandeld in III.4.3 en

hoofdstuk IX.
104 Zie IX.4.
105 Zie hoofdstuk IV.
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maar vaak vervalt de achterstelling juist bij faillissement en is toch zekerheid bedongen. Eventuele
vrije reserves worden bij voorkeur zo snel mogelijk betaalbaar gemaakt. De solvabiliteit van de
onderneming zal dan dus minimaal zijn en het risico zal voor een buitenproportioneel deel naar de
crediteuren verlegd zijn.

In dat licht is begrijpelijk dat Schimmelpenninck heeft betoogd dat aandeelhouder-106

leningen altijd als onvoorwaardelijk achtergesteld en niet opeisbaar moeten worden beschouwd. Dit
is echter iets te kort door de bocht. Uiteindelijk moet het gaan om een behoorlijke financierings-
structuur die ook terugbetalingen van leningen kan rechtvaardigen.

De aandeelhouders zijn in zekere zin als betrokkene aan te merken wanneer zij
namens de vennootschap besluiten tot betaling op risicodragend vermogen zoals
dividenden:u' Zij moeten  dan ook beschikken over relevante wetenschap  van  de
financitle positie van de onderneming.

In Nimox/Van den End q.q.'08 ging het onder andere over de gevolgen van een dividendbesluit van
een onderneming in zwaar weer, die nog wei enige kansen voor de toekomst zag. Het dividend
werd omgezet in een lening zodat de liquiditeit daar niet onder leed. De gevolgen van het
dividendbesluit werden ongedaan gemaakt omdat dat 'het verdere risico grotendeels op de
crediteuren afwente/de'. De uitspraak leert echter op geen enkele wijze waar de grenzen liggen.  Er
werd noch door partijen noch door de rechter stilgestaan bij de vraag in hoeverre het
dividendbesluit onrechtmatig was.

Samenvattend is de aandeelhouder geen betrokkene in de zin dat hij in het
algemeen verantwoordelijk is te houden voor het tekort na faillissement of
dwingend aangesproken kan worden op de aanvulling van een onvoldoende
vermogen. Indirect is hij wel een hoofdrolspeler. Als er een onoverbrugbaar
tekort in het benodigde vermogen dreigt, is hij uiteindelijk degene die al dan niet
moet (laten) bijfinancieren of zal moeten aanzien dat de onderneming gestaakt
wordt en surseance of faillissement wordt aangevraagd. De aandeelhouder is wel
betrokkene als het gaat om door aandeelhouders namens de vennootschap te
nemen beslissingen tot betalingen op risicodragend vermogen, zoals dividenden.

III.4.3 De financier als betrokkene

De positie van de financier tegenover de aspirant-failliet is cruciaal maar
gecompliceerd. Hieraan zal uitvoerig aandacht worden besteed in de
hoofdstukken IV, V en IX. Op deze plaats zal kort worden stilgestaan bij de
verantwoordelijkheid van de financier omdat ook hij als betrokkene is aan te
merken.

De financier is wederpartij bij de kredietovereenkomst en bij het verstrekken van zekerheden. in
beginsel  zou  hij als zodanig aangesproken moeten kunnen worden onder de Pauliana-norm.'m  Dat
geldt ook als de financier fungeert als betalingsadres waar ontvangen betalingen kunnen worden
verrekend. Maar de financier is ook een soort betrokkene bij de debiteur in de zin van de110

Beklamel-norm. Men kan niet zeggen dat hij vanzelf dezelfde wetenschap van de financiele positie

1(}6

Schimmelpenninck (2003).
1(17 Zie VI.4.5.
108

HR 8-11-1991, NJ 1992,174 (Nimox/Van den End q.q )
109 Zie hoofdstuk VI.
110 Zie verder IX.4.3.5.
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van de debiteur heeft als bestuurders. Ook heeft hij niet dezelfde invloed op het al dan niet
voortzetten van de onderneming of op haar beleid. Maar de financier heeft gewoonlijk wei
verregaand zicht op de financiele positie. De financier voorziet voor een belangrijk decl in de
benodigde liquide middelen om niet feitelijk insolvent te geraken. Hij heeft ook de mogelijkheid
van  kredietopzegging en heeft daarmee veelal de feitelijke insolventie  in  de  hand. 11'   De  financier
kan verliezen financieren en zo voorzien in een liquiditeitstekort terwijl de eigen vermogenspositie
(solvabiliteit)    van de onderneming    - en daarmee de verhaalsmogelijkheden van anderen    -
achteruitgaat.' i2 De positie  van de financier (r/c) is zodoende door de aard van de overeenkomst
delicaat. Aan de ene kant leidt vroegtijdige opzegging tot het mogelijk onrechtmatig om zeep
brengen  van de ondernerning omdat die daardoor feitelijk insolvent wordt.'13  Aan de andere  kant

leidt voortzetting van een krediet na wetenschap van feitelijke insolventie tot onder de Beklamel-
norm toe te rekenen nadeel.

In III.3 werd de Beklamel-norm ontwikkeld: diegenen die een overwegende
invloed hebben op de voorzetting of staking van de onderneming, mogen niet
meewerken aan de voortzetting van die onderneming als zij weten of moeten
weten dat deze feitelijk insolvent is en overigens verhaalsinsolventie is
ingetreden. Of een financier ook kan worden aangesproken onder de Beklamel-
norm is dus afhankelijk van zijn invloed op de voortzetting en de
geobjectiveerde wetenschap van feitelijke insolventie. Het al of niet continueren
van een financiering heeft directe invloed op de mogelijkheden om de
onderneming voort te zetten. De financier zal een wezenlijke rol vervullen bij
het tijdig staken van de onderneming indien hij geen overstanden toelaat en

opzegt bij bekendheid met de feitelijke insolventie. Afhankelijk van wat de
financier op enig moment dient te weten, kan de Beklamel-norm ook op hem
van toepassing zijn. De financier kan daarentegen ook een liquiditeitstekort
wegnemen door nadere kredietverlening. Maar hieraan zitten, naar wenselijk
recht, te stellen grenzen, zoals in hoofdstuk IV zal blijken.

De uit Sobi/Hurks II' '4 te destilleren Beklamel-norm had betrekking op
een moedermaatschappij die tevens financier was. Uit het arrest wordt niet
duidelijk of de norm ook toegepast zou zijn als het een partij betrof die allddn

maar financier was. Uit A.N.V.R. c.s./CLBN"' lijkt, weliswaar a contrario, le

mogen worden opgemaakt dat de bank bij bekendheid met een chronisch en niet
in te vullen liquiditeitstekort ook een verplichting heeft de relatie op te zeggen.
Ook uit Incom/Rabo Amsterdam'16 kan worden opgemaakt dat beeindiging van
de kredietverlening gepast is als de bank moet weten dat de debiteur op 'wat
langere termijn' niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Ook de
'bijzondere omstandigheden' in Van Dooren q.q./ABN Amro 110 - waarna

vestiging van nieuwe zekerheden onrechtmatig kan zijn - zouden zeer wel
kunnen zien op de Beklamel-norm. liM

111
Zie IX.3.4.

112 Zie IV.6 e.v.
113 Zie verder IX.3.4.
114

HR 21-12-2001, NJ 2005, 96.
115 HR 10-11-1995. le kamer. nr 15.788 (C 94/210) (A.N.V.R. c.s./CLBN) (niet

gepubliceerd).
116

HR 1 -7- 1983, RvdW 1983, 138 (Incom/Rabo Amsterdam).
117

HR 16-6-2000, JOR 2000, 201 (Van Dooren q.q./ABN Amro I).
118

Zie verder IV.8, VIII.5.2, IX.1.2 en X. 16.
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In A.N.V.R. c.s./CLBN had de bank de touroperator Christoffel Reizen - in overleg met betrokken
garantiefondsen ter communicatie in de markt - laten weten in het kader van een reddingsactie een
additioneel krediet te verstrekken en gedurende een bepaalde overbruggingsperiode door te zullen
financieren. De bank zei het krediet alsnog eerder op. De garantiefondsen spraken de bank aan op
door hen geleden schade wegens de vroegtijdige opzegging en wezen erop dat het krediet nog niet
eens was vol getrokken. De Hoge Raad besliste dat bij de vraag of de bank bevoegd was tot
eerdere opzegging, niet de debetstand ten tijde van de opzegging maar de algehele
liquiditeitspositie beslissend was. De liquiditeitspositie die zich 'als gerolg van tegenvallende
resultaten zo ongunstig bleek te hebben ontwikkeld. dat Christojfel op dat tijdstip, zonder een
aanvullend  krediet  van  enige  miljoenen,  niet  meer  in  staat  was  te  voldoen  aan  de  in juni   1980  door
de Bank uitgesproken verwachtingen dat met de toen door haar aan Christoffel toegezegde extra
faciliteiten - met name de verhoging van het crediet met f 5,5 miljoen - deze het zomerseizoen :ou
kunnen afu'ikke/en  ( . . . ) . ' Een juiste beslissing.1" Voortzetting   van het krediet zou alleen geleid
hebben tot financiering van verdere verliezen. terwijl de feitelijke insolventie kennelijk al
vaststond. ook als het krediet geheel werd vol getrokken.

In Incom/Rabo Amsterdam had Incom ten laste van Hilco Chemie conservatoir
derdenbeslag gelegd onder de Rabo. In kort geding vorderde Incom een verbod voor de bank nog
verdere gelden ter leen te geven omdat de verhaaismogelijkheden daardoor zouden kunnen
verminderen. Het Hof had dat afgewezen omdat daarvoor zou moeten zijn aangevoerd 'dar ie
verwachten is dat Hilco Chemie - ook op wat langere termijn - haar schuld aan Incom in het
geheel niet:al kunnen betalen en dat de Bank dat weet. begrijpt of redelijkerwijze had behoren te
weten of begrijpen'. De Hoge Raad billijkt dit, mede in het licht van het feit dat overigens niet
vaststond dat Incom ook schade zou leiden omdat de bank een overwaarde aan zekerheden zou
hebben.

Op andere, klassieke, jurisprudentie in verband met de financier, zoals Erba I en
II,  Osby en Eneca,1-w  kom ik later terug. 12' Die uitspraken kunnen beter bezien
worden vanuit niet alleen maar de Beklamel-norm. Met name in Erba en Osby
zijn sterke aanwijzingen te vinden voor de toe te passen Beklamel-norm.

In hoofdstuk IV zal ook blijken dat de financier als betrokkene verantwoordelijk zou moeten
'122kunnen worden gehouden voor het financieren van verliezen nadat een 'onvoldoende

solvabiliteit is ontstaan. Ook vanuit die invalshoek is er reden om aan te nemen dat de financier
gehouden is met de belangen van andere crediteuren rekening te houden als de continulteits-
veronderstelling op het spel staat.

III.4.4 Derden als betrokkenen (accountant, fiscus en

bedrijfsvereniging)
De eerder'21 geformuleerde Beklamel-norm hield in: diegenen die een
overwegende invloed hebben op de voorzetting of staking van de onderneming,
mogen niet meewerken aan de voortzetting van die onderneming als zij weten of
moeten weten dat deze feitelijk insolvent is en overigens verhaalsinsolventie is
ingetreden. Deze norm sluit niet uit dat ook andere derden dan bestuurders,

119 Uitgangspunt daarbij is dat CLBN niet zelfstandig jegens de garantiefondsen een
verplichting was aangegaan die strekte tot het afdekken van de betrokken risico's van
deze fondsen.

12() HR 28-6-1957, NJ 1957.514 (Erba I), HR 20-3-1959. NJ 1959,581 (Erba II), HR 25-9-
1981, NJ 1982.443 (Osby): HR 10-12-1976, NJ 1977,617 (Eneca).

12t Zie IV.8. Zie voor een uitgebreidere bespreking van de arresten: X.2. X.3 en X.4.
122 Zie voor dit begrip 'onvoldoende' solvabiliteit verder IV.6.4.
123

Zie III.3.
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aandeelhouders of financiers daaraan kunnen voldoen. Willekeurige derden
zullen echter vrijwel nooit voldoende zicht hebben op de feitelijke insolventie.
En ook als dat wel het geval is, zal er geen sprake zijn van invloed op het al dan
niet voortzetten van de onderneming.

Meestal, maar niet altijd, zal de vraag zich dan ook loespitsen op de aansprakelijkheid van derden
onder de Pauliana-norm, omdat na wetenschap van dreigende insolventie onvoldoende rekening is
gehouden met de paritas creditorum. in die gevallen gaat het om derden die niet als wederpartij
direct betrokken zijn bij een benadelende transactie. zoals bijvoorbeeld de controlerend accountant.

De controlerend accountant die een goedkeurende verklaring afgeeft bij de jaarrekening
gewaardeerd volgens continuiteit.  of die bestuurders moet waarschuwen dat continuiteit niet langer

aangenomen mag worden, draagt door zijn specifieke functie een eigen verantwoordelijkheid. Uit
de Notarissen/Curatoren THB-arresten' 24 blijkt  dat de controlerend accountant zich blootstelt  aan
aansprakelijkheid als hem in het kader van zijn taak een voldoende ernstig verwijt gemaakt kan
worden als hij ten onrechte uitgaat van continuiteit bij de door hem goedgekeurde jaarrekening, of
als hij de jaarrekening niet afgeeft maar het bestuur ten onrechte niet wijst op de aan te nemen

125discontinuiteit. In deze arresten werden notarissen, hoewel de Pauliana-bepalingen zich niet tot
hen richtten, aansprakelijk geacht voor aan crediteuren veroorzaakt nadeel. Het ging om notarissen

die, conform de opdracht van de te failleren bank, hypotheekaktes verleden waarbij het onderpand

naar zij wisten ten opzichte van de lening een onderwaarde had. De notarissen wisten van de
(ernstige?)126 dreiging van faillissement van de bank/opdrachtgever. Naar mijn mening zal ook de
accountant die een goedkeurende verklaring afgeeft uitgaande van continuiteit. terwijl hij weet of
moet weten dat discontinuiteit in de zin van feitelijke insolventie een feit was. aansprakelijk kunnen
worden gehouden voor daarna te ontstane verliezen en/of verminderingen van verhaalsvermogen.
De notarissen konden ook geen gebruik maken van individuele weren met betrekking tot de schade

die mogelijk waren tegen individuele crediteuren. De aansprakelijkheid voor algehele vermindering
van verhaalsactief werd aangenomen. De reden daarvoor lijkt mij te zijn dat het verhaalsvermogen
van de onderneming zelf werd uitgehold en dat in verband met de dreiging van het faillissement

sprake was van een overschrijding van de grenzen aan de verplaatsing van het ondernemingsrisico
naar hen die daar nauwelijks inzicht in en invioed op hebben. Gezien het feit dat individuele weren

geen rol kunnen spelen. is ook de vraag welke crediteuren wel of niet op de jaarrekening zijn
afgegaan niet relevant. Met recht, want het afgeven van de jaarrekening zonder goedkeurende
verklaring wegens gerede twijfels in verband met de continuiteit zou normaal gesproken binnen de

127
kortste keren tot het faillissement van de onderneming leiden en daarmee de schade hebben

voorkomen die voortvloeit uit het ten onrechte voortzetten van de feitelijk insolvente
128

onderneming.

134 HR 23-12-1994 en 15-9-1995, NJ 1996, 627/628/629.
125 Vergelijk jurisprudentie met betrekking tot banken die als adviseur een actieve

waarschuwingsplicht hebben (HR 23-5-1997. NJ 1998, 192 (Rabo/Everaars); HR 26-6-
1998.  NJ  1998.  660 (Van de Klundert/Rabobank):  HR  11-7-2003.  NJ  2005,  103  (Van
Zuylen/Rabobank).

126 Naar mijn mening heeft de Hoge Raad zich hierover niet uitgelaten: anders: Van Koppen
( 1998), p. 77. Het criterium speelt hier evenwel geen rol omdat het per definitie al gaat
om de continuiteitsvraag.

127 Altman ( 1983) heeft er al op gewezen dat de voorspelling van discontinuiteit - zie o.a
IAS I alinea 24 - hoewel intrinsiek onzeker. het karakter heeft van een Self-jit#illing
prophecy.

128 Het Discussie-memorandum van de MDW-werkgroep Faillissementsrecht sprak de
behoefte aan een feitelijk insolventiecriterium uit en dacht o.a. aan een 'early warning
system' d.m.v. de accountant. Tot een uitwerking of concrete voorstellen heeft dit niet
geleid.
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III.5 Conclusies

1 F en 214 F zien op een voor de korte termijn voortdurend liquiditeitstekort
waardoor niet tijdig aan verplichtingen kan worden voldaan. Op grond van de
RJ-richtlijnen is aan te nemen dat 2:384 lid 3 BW (continuiteits-
veronderstelling) eenzelfde liquiditeitscriterium hanteert. De wetenschap dat aan
dat criterium wordt voldaan, ligt als eis besloten in de Beklamel-jurisprudentie.
1  F, 214 F en andere bepalingen in de Faillissementswet of het BW voorzien ten
onrechte niet in een systeem waarbij, als aan genoemd criterium wordt voldaan,
het faillissement of de surseance ook wordt uitgesproken. Het is wenselijk uit te
gaan van een verplichting tot aanvraag van het eigen faillissement of de
surseance bij het optreden van feitelijke insolventie. Dit bewerkstelligt de
verdeling van het insolvente vermogen volgens rangorde onder bestaande
crediteuren en voorkomt ook dat nieuwe verplichtingen ontstaan die niet
nagekomen kunnen worden en die per saldo, door verdere verliezen, het te
verdelen vermogen uithollen.

Feitelijke insolventie als bedoeld in de Beklamel-norm ontstaat bij een
voor de korte termijn chronisch liquiditeitstekort waarbij overigens ook sprake
is van verhaalsinsolventie. Het chronische liquiditeitstekort betekent dat er bij
een teruglopende liquiditeitspositie een tekort ontstaat in de netto liquide
middelen waarvan op grond van een reele liquiditeitsbegroting verwacht moet
worden dat deze meer dan een maand zal voortduren, of die al meer dan een
maand voortduurt. Anders gezegd, de financieringsstructuur van de
onderneming dient te voldoen aan de eis dat de op korte termijn beschikbare
liquide middelen tenminste even groot zijn als de op evenzeer korte termijn te
betalen schulden: LM 2 kls. Indien het liquiditeitstekort door een plotselinge
calamiteit is ontstaan, zal de onderneming ten minste een extra maand moeten
krijgen om de liquiditeitspositie op orde te krijgen. Geobjectiveerde wetenschap
van feitelijke insolventie en bestaande verhaalsinsolventie zijn vereist om de
Beklamel-norm op betrokkenen van toepassing te laten zijn. Bij uitzondering is
de onafwendbaarheid van feitelijke insolventie soms al vast te stellen vddrdat er
sprake is van een chronisch liquiditeitstekort. Bij (wetenschap van) feitelijke
insolventie bestaat er geen legitimering meer voor het afwentelen van het
voortschrijdende discontinurteitsrisico (inclusief het recht van voorrang) op
'gewone' crediteuren.

De netto liquide middelen betreffen het saldo van de liquide middelen
('LM':    kas-    en het saldo van banktegoeden, inclusief effecten,    plus    de
kredietruimte en de gefactureerde en/of op korte termijn te ontvangen
debiteuren) minus de kortlopende schulden  ('kls':  de op evenzeer korte termijn
te betalen schulden, niet zijnde een - naar verwachting op korte termijn niet op
te eisen of opgeBiste - kredietschuld). De Beklamel-norm is - bij gelijke
betalingstermijnen voor debiteuren en crediteuren - uit te drukken in de aan de
onderneming te stellen eis, die wordt uitgedrukt in de formule LM 2 kls. Een
nog preciezer beeld is te krijgen door de reele liquiditeitsbegroting.

Diegenen die een overwegende invloed hebben op de voortzetting of
staking van de onderneming, mogen niet meewerken aan de voortzetting van die
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onderneming - buiten faillissement of surseance - als zij weten of moeten weten
dat deze feitelijk insolvent is (LM < kls; of nog preciezer, als de reele

liquiditeitsbegroting voor de komende maand negatief is) en overigens
verhaalsinsolventie is ingetreden. Deze regel dient zowel ter bescherming van
het te fixeren vermogen dat onder bestaande crediteuren dient te worden
verdeeld, als ter bescherming van 'nieuwe' crediteuren die niet of niet geheel
betaald kunnen worden en wier 'nieuwe' verplichtingen bijdragen aan de
uitholling van het te verdelen vermogen door middel van verliezen die zich
verwezenlijken na feitelijke insolventie.

De Beklamel-norm houdt in dat bij verhaalsinsolventie moet vaststaan
dat betrokkenen ervan mogen uitgaan:
(i)   dat er geen liquiditeitstekort op korte termijn bestaat (LM 2 kls);
(ii)  er een reele liquiditeitsbegroting bestaat  of  op te maken is waarbij  in

voorspelbare tekorten voor tenminste tan jaar voorzien wordt;
(iii) dat er binnen de realistische bedrijfsplannen op termijn van een positieve

rentabiliteit mag worden uitgegaan.
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IV. De verlengde Beklamel-norm en de

verantwoorde financieringsstructuur
Dat appettje voor de dorst was lekker

( Loesje)

Dit onderzoek wil antwoord geven op de vraag op welke wijze en tussen welke

partijen de verhaalsrisico's moeten worden verdeeld die bij een onderneming
ontstaan in het 'schemergebied' voorafgaa,ide aan het faillissement. In
hoofdstuk III is een antwoord geformuleerd op de vraag wanneer de
onderneming feitelijk niet meer tijdig aan haar verplichtingen kan voldoen en de
onderneming,   in   het   licht  van   6:162   BW,     gestaakt   zou   inoeten  worden.   Ten
behoeve daarvan werden het begrip feitelijke insolventie en de op een
liquiditeitseis gebaseerde Beklainel-norm ontwikkeld. Liquiditeit is een hard en
daarmee  bruikbaar criterium om te  kunnen vaststellen of verplichtingen op korte
termijn kunnen worden nagekomen. In dit hoofdstuk zal blijken dat een
liquiditeitscriterium allddn niet voldoende is om tot een behoorlijk mechanisme
voor verdeling van risico te komen. Onvoldoende liquiditeit is ook meer een
symptoom dan de oorzaak van insolventie. Ondernemingen met een onvoldoende
liquiditeit, maar voldoende rentabiliteit, zullen in staat zijn liquide middelen aan
te trekken. Omgekeerd garandeert voldoende liquiditeit geenszins dat de
rentabiliteit van de onderneming voldoende is om aan haar bestaande en
toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. In dit hoofdstuk zal onderzocht
worden of het beginsel van 'pacta servanda stint'  voor ondememingen geldt.
Moet een onderneming aan al haar verplichtingen kunnen voldoen? Uit de
Beklamel-regel en de continuneitsveronderstelling blijkt te volgen dat dit niet
het geval is. Dat komt zooral door de door faillissement veroorzaakte
tiquidatieverliezen. De legitimering voor het niet hoeven te kunnen voldoen aan
verplichtingen blijkt te zijn gelegen in de macro-economische bevordering van
het investeringsklimaat en de economische groei. Kern van het probleem zal
blijken te zijn dat vooral de toekomstige rentabiliteit beslissend zou moeten zijn
voor het lot van de ondememing, maar dat die rentabiliteit moeilijk
voorspelbaar is. Het zal blijken dat naast de eerder ontwikkelde liquiditeitseisen

(Beklamel-norm)    ook    solvabiliteitseisen    (verlengde    Beklamel-norm)    moeten
worden gesteld. Die solvabiliteitseisen vervullen drie functies: het stellen van
grenzen aan de dekking voor verplichtingen: de onderlinge verdeling van risico
over de drie soorten participanten: en, het tijdig kunnen vaststellen of er
daadwerkelijk verwachtingen voor een toekomstig voldoende rentabiliteit
bestaan. Aan de hand van deze grenzen aan de verantwoorde
financieringsstructuur zal het ook mogelijk blijken te zijn om aan te geven wie
waarom welk verhaalsrisico loopt.
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Bij de ontwikkeling van de Pauliana-norm 29 zal nog blijken dat nadere
solvabiliteitseisen moeten worden gesteld bij verstrekking van nieuwe
zekerheden of dividenduitkeringen indien de ondememing verlieslatend is.

IV.1 Plan van behandeling
In  IV.2 zal uiteengezet worden welke risico' s  er  over drie soorten participanten- aandeelhouders, financiers en crediteuren - worden verdeeld en op welke
wijze dit gebeurt. In IV.3 is de vraag aan de orde of een onderneming aan haar
verplichtingen moet kunnen voldoen (pacta sen,anda sunt?) en waarom dat niet
geheel het geval is.

Hoe daar vanuit bedrijfseconomisch opzicht en met name de bestaande financieringstheorie
tegenaan gekeken wordt of kan worden, zal in hoofdstuk V behandeld worden. Die theorie gaat er
in de grond van uit dat de risico's vanzelf marktefficient verdeeld worden en impliceert dat er geen
regels nodig zouden zijn.

Beperkingen bij een verplaatsing van verhaalsrisico's door de onderneming naar
haar schuldeisers, blijken noodzakelijkerwijs te moeten worden gezocht in de
bestaande en te verwachten rentabiliteit (IV.3.5), die zich echter moeilijk laat
voorspellen (IV.3.6). In IV.4 blijken solvabiliteitseisen verschillende functies te
kunnen vervullen. In IV.5 wordt geconcludeerd dat naast liquiditeitseisen
(Beklamel-norm) ook solvabiliteitseisen (verlengde Beklamel-norm) zouden
moeten worden gesteld. In IV.6 blijkt dat als solvabiliteitseisen kunnen worden
geformuleerd, ook de maximale financiering door leningen vastgesteld kan
worden. Aan de aldus te ontwikkelen balansformule blijken in verband met
tijdsinvloeden wel enige praktische beperkingen verbonden te zijn (IV.7). In
IV.8 wordt ingegaan op de vooralsnog beperkte jurisprudentie waarin
solvabiliteitseisen een rol spelen. In IV.9 wordt besproken welke betekenis de
verlengde Beklamel-norm heeft voor met name financiers en bestuurders. In
IV.10 worden de conclusies weergegeven.

IV.2 Verdeling van risico's over de participanten

IV.2.1 Plan van behandeling
Dit onderdeel behandelt de wijze waarop de rechtspersoon de risico's verdeelt.
Daartoe worden eerst verschillende risicoconcepten geintroduceerd (IV.2.2) en
vervolgens de risico's van de diverse participanten (aandeelhouders, financiers,
crediteuren) behandeld (IV.2.3-IV.2.6).

IV.2.2 Inleiding: te hanteren begrippen en risicoconcepten
Allereerst zullen enkele begrippen worden gedefinieerd die voor het vervolg van
dit onderzoek van belang zijn. De wet heeft, door het creeren van de
rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid en aandelenkapitaal, een systeem

129
Zie hoofdstukken VI, VIII en IX.
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van risicoverdeling ontwikkeld. De risico's van de onderneming worden
verdeeld over de participanten in een onderneming. Deze kunnen gemakshalve
ruwweg worden onderscheiden in drie groepen: de verschaffers van
risicodragend kapitaal - aandelen en achtergestelde leningen - hierna aan te
duiden als aandeethouden: degenen die voorzien in een structurele financiering
en/of die zekerheid hebben voor hun vordering (inclusief een eventueel recht
van reclame of eigendomsvoorbehoud), hierna te noemen financiers; en, andere
crediteuren zonder vorm van zekerheid, hierna te noemen de crediteuren.

Het investeringsrisico bestaat uit het verschil tussen de contante waarde
van de te verwachten en de te realiseren opbrengst uit de investering. Omdat
aandeelhouders slechts aanspraken hebben na betaling van verplichtingen aan de
andere participanten en hun aanspraken overigens niet contractueel gelimiteerd
zijn, zoals bij de andere participanten, neemt het investeringsrisico van
aandeelhouders toe naarmate de onderneming meer schulden heeft in
verhouding tot het eigen vermogen (debt-equity  ratio): 0  De  debt-equity  ratio
kan ook uitgedrukt worden in een solvabiliteitsratio 's' (eigen vermogen/
balanstotaal).m Het investeringsrisico is uiteraard voor een deel afhankelijk van
eventueel op te treden insolventie. De contante waarde van de investering wordt
bij faillissement op termijn 0 omdat er na liquidatie en uitdeling geen inkomsten
meer zullen zijn.

Het insolventierisico is een verhaalsrisico. Het heeft, anders dan het
investeringsrisico, geen betrekking op toekomstig rendement, maar op datgene

wat op enig moment verschuldigd is. Het insolventierisico kent twee
verschijningsvormen: de kans van optreden en de omvang van het risico. De
kans van optreden wordt in bancaire termen de Probability of Default CPI))
genoemd. De omvang van het insolventierisico wordt, in bancaire termen,
onderscheiden in Loss Given Default (LGD) en Exposure at Default (EAD),
Exposure at Default (,de vordering waarvoor uiteindelijk verhaal moet worden
gevonden) en Loss Given iDefault (de vordering voor zover daarvoor geen
verhaal kan worden gevonden) zijn gezamenlijk te beschouwen als de bepalende
determinanten   voor  het  totale  insolventierisico. 112 De Probability of Default is
voor alle participanten objectief gelijk, zij het dat de subjectieve waarneming
onderling kan verschillen doordat de participanten in verschillende mate inzicht
en kennis hebben van de relevante omstandigheden hebben. Dit wordt
informatie-asynimetrie genoemd. Exposure at Default en Loss Given Default
verschillen voor de drie soorten participanten.

Dat aandeelhouders betrokken zijn bij het insolventierisico is inherent
aan de aard van de verschaffing van risicodragend kapitaal. Bij gedwongen
liquidatie zullen meestal ook de andere participanten niet geheel voldaan kunnen
worden. De omvang van dit risico van financiers en crediteuren gezamenlijk zal

130 Zie verder V.2.
131 Als we vreemd vermogen (debt) aanduiden als D, eigen vermogen (equity) als E, het

balanstotaal als b en de solvabiliteitsratio s is E/b, dan is de debt-equity ratio DIE uit te

drukken als (b - s.b)/s.b.
132

Vergelijk Basel I- en Il-Verdrag; zie Severgny en Renault (2004).
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aangeduid worden als het discontinuiteitsrisico. Het discontinuYteitsrisico kan
worden gedefinieerd als het negatieve verschil tussen de reele waarde van het
eigen vermogen gewaardeerd uitgaande van continuiteit en   de

liquidatieverliezen. De liquidatieverliezen, de gevolgen van discontinuiteit,
bestaan uit (i) het verschil tussen de reele waarde van alle activa gewaardeerd
uitgaande van continuYteit en de te realiseren liquidatiewaarde; en (ii) de
toename van verplichtingen bij gedwongen liquidatie ten gevolge van
wanprestatie, onrechtmatige daad, voorwaardelijke verplichtingen en alle
liquidatiekosten in ruime zin. De liquidatieverliezen zijn meestal substantieel,
maar moeilijk exact te voorspellen. De onderneming met een bestaand
discontinuiteitsrisico wordt verhaalsinsolvent genoemd. Verhaalsinsolventie
betekent niet dat de onderneming ook noodzakelijk failliet gaat. Sterker nog,
verhaalsinsolvente ondernemingen komen op grote schaal voor.

IV.2.3 Risico's van aandeelhouders

De Exposure at Default van aandeelhouders is in beginsel gelijk aan hun
investering. Zij zijn niet gehouden om bij te storten. Hun LBss Given Default is
vrijwel altijd gelijk aan hun Exposure at Default omdat er bij liquidatie ten
gevolge van insolventie na betaling aan andere participanten niets zal resteren.
Bij insolventie is vrijwel elke ondememing door de liquidatieverliezen
verhaalsinsolvent. Afhankelijk van de te kiezen optiek bedraagt de Exposure at
Defatilt, het gestorte risicodragende kapitaal, de marktwaarde van de aandelen,
althans de waarde die daarvoor betaald is, of de waarde van het eigen vermogen,
zijnde minimaal 0. Omdat er geen bijstortingsverplichting bestaat en de Loss
Given Default en Exposure at Default vooraf al vaststaan, hebben eventueel
voortschrijdende verliezen van de verhaalsinsolvente onderneming feitelijk geen
invloed op de omvang van het insolventierisico van de aandeelhouders.

Of en in hoeverre aandeelhouders een bijdrage leveren aan de verhaalsrisico's van de onderneming
kan verschillend worden geduid. De complexiteit is het gevolg van de beperkte aansprakelijkheid
en een in principe niet bestaande bijstortingsverplichting. Het risico dat aan aandeelhouders wordt
toebedeeld kan vanuit verschillende invalshoeken worden geduid:
- statisch historisch. bezien vanuit de onderneming: de bijdrage aan het risicodragende kapitaal dat

ooit is gestort en niet is uitgekeerd;
- statisch historisch, bezien vanuit de aandeelhouder: de waarde die de op enig moment zittende

aandeelhouders ooit voor hun aandelen hebben betaald;
- dynamisch. bezien vanuit de aandeelhouder: de waarde die de aandelen op enig moment hebben,

of.
- dynamisch, bezien vanuit de onderneming: het vermogen van de onderneming dat op enig

moment nog resteert.

De laatste invalshoek die, althans vanuit de onderneming zelf bezien, de meest juiste lijkt te zijn,
maakt duidelijk hoe complex de risicoverdeling is. Het op enig moment resterende eigen vermogen
geeft - uitgaande van continuiteit - weer in hoeverre er over- of onderdekking bestaat voor de
bestaande verplichtingen. Na verhaalsinsolventie is die dekking bij discontinuiteit negatief.
Eventueel optredende verliezen zullen de dekking nog negatiever maken. De dekking die
aandeelhouders geven kan. hoe innerlijk tegenstrijdig dat ook moge klinken, dus zelfs negatief zijn.
Dit is de tegenhanger van de. althans in de wet niet bestaande. verplichting tot bijstorting.

48



De verlengde Beklainel-norm en de verantwoorde financieringsstructitur

Aandeelhouders spelen in hun verhouding tot de onderneming slechts een rol in
het proces van de verdeling van risico bij plaatsing van nieuw kapitaal of
uitkering van kapitaal of dividend. Overigens dragen zij slechts bij aan de
bestaande dekking voor verhaalsrisico's voor zover er op enig moment nog
eigen vermogen resteert.

Deze wijze van risicoverdeling maakt duidelijk dat het er in de onderlinge verhouding tussen
aandeelhouders enerzijds en financiers en crediteuren anderzijds op aan komt in hoeverre de
onderneming mag worden voortgezet als aandeelhouders niet bijstorten wanneer de dekking die het
eigen vermogen geeft onvoldoende of zelfs negatief wordt. Het ligt daarmee voor de hand dat als
de onderlinge verdeling van risico tussen de diverse participanten grenzen moet kennen, die moeten
worden gezocht in een aan de onderneming te stellen eis aan het eigen vermogen, een
solvabiliteitseis.

Zolang een onderneming niet verhaalsinsolvent is, wordt het insolventierisico
geheel door de aandeelhouders gedragen. Mutaties in het eigen vermogen
vertalen zich dan uitsluitend in de Loss Given Default van aandeelhouders. Na
verhaalsinsolventie zal echter elke vermindering van het eigen vermogen geheel
voor risico van alleen financiers en crediteuren komen. Omgekeerd zal elke
(blijvende)111 vermeerdering van het eigen vermogen van de verhaalsinsolvente
onderneming alleen de omvang van het insolventierisico van financiers en
crediteuren doen verminderen.

Aandeelhouders hebben er, althans ter beperking van de Exposure at
Default en Loss Given Default.'34 belang bij om zo min mogelijk eigen
vermogen beschikbaar te stellen. De omvang van hun risico, en de door hen
gegeven dekking aan het totale ondernemersrisico, blijft daardoor beperkt.

Deze bevinding strookt niet met de financieringstheorie van Modigliani en Miller (1958), die in
hoofdstuk V wordt behandeld. Hierna zal bovendien blijken dat aanvulling van het eigen

135

vermogen door aandeelhouders van de verhaalsinsolvente onderneming niet tot effect heeft dat de
waarde van de aandelen navenant vermeerdert. In plaats daarvan leidt het vooral tot vermeerdering
van waarde van het vreemde vermogen, omdat het discontinuiteitsrisico van de andere
participanten vermindert. Dit gegeven maakt het minder aantrekkelijk voor aandeelhouders om bij
te storten. De Probability of Default van alle participanten kan wel door bijstorting wijzigen.

IV.2.4 Risico's van financiers
Banken gedragen zich als verzekeraar'16 en bedingen een vergoeding die - naast
kosten en winstopslag - voorziet in een gecalculeerde risico-opslag en
zekerheden.

Financiering door banken is in verhouding tot aandelenkapitaal relatief goedkoop omdat banken
zelf goedkoop kunnen inlenen. Maar omdat risicobeheersing daarbij voorop zal staan. zal de
omvang altijd beperkt zijn en een relatie hebben met de zekerheden. Banken zijn niet bereid al het

!33

Dividenduitkeringen kunnen vermeerderingen tenietdoen.
134 Zie echter ook V.2 en V.3.6.
135 Zie V.3.3 en V.3.5.
136

Severgny en Renault 2004.
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door crediteuren verstrekte vreemde vermogen en/of het eigen vermogen over te nemen.137 Alleen
zolang   zij hun risico' s beperken. kunnen zij goedkoop inlenen   en   zijn de 'instapkosten'   laag.
Naarmate de risico' s hoger  zijn,  zal de financiering duurder zijn omdat dan, volgens Basel  I  en  het
nog niet ingevoerde Basel I1138. aan banken hogere eigen vermogenseisen worden gesteld waarvan
de vermogenskostenvoet ook hoger is.

De Loss Given Default van financiers verschilt per rechtssysteem. 119 De Loss
Given Default wordt in hoofdzaak bepaald door de waarde van de zekerheden.
Bij de verhaalsinsolvente onderneming speelt de zekerheid een belangrijke rol
om het discontinuYteitsrisico te kunnen afdekken. De waarde van de zekerheden
zal dan een belangrijke beperkende factor vormen voor de omvang van de te
verstrekken financiering.

De Exposure at Default van financiers is in principe beperkt tot de
omvang van de verleende faciliteit. Financiers, en vooral banken, kunnen
meestal hun risico gemiddeld zeer goed bepalen op grond van Probability of
Default, Exposure at Default en Loss Given Default. Banken zijn daartoe zelfs
verplicht op grond van het Basel I-verdrag en het nog in te voeren Basel II-
verdrag. Zij krijgen, zo mag worden aangenomen, gemiddeld een minstens
marktefficiente vergoeding voor hun risico door interest en zekerheden. De
interest zal onder andere dekking moeten bieden voor het discontinuYteitsrisico,
voor zover dat niet door zekerheden is afgedekt. Indien en voor zover de
zekerheden het risico van de financier afdekken, worden de veranderingen in
het discontinuiteitsrisico van de onderneming, na verhaalsinsolventie,140 geheel
door crediteuren gedragen.

De financieringsovereenkomst van banken wordt gedomineerd door het
verzekeringsaspect. De tarieven en de zekerheden beogen vergoeding te141

bieden voor het aan de financiering verbonden risico van niet volledige
nakoming.

IV.2.5 Risico's van crediteuren
Indien een verlieslatende verhaalsinsolvente onderneming wordt voortgezet,
komt het discontinuYteitsrisico vooral voor risico van de crediteuren. Verliezen
impliceren een eventuele vermindering van activa en vermeerdering van passiva.
De vermeerdering van passiva impliceert dat de Exposure at Default van alle

crediteuren gezamenlijk vermeerdert. Economisch onderzoek bevestigt ook dat

137

Tenzij zij - zoals sommige dochters van banken doen - zel f optreden als investeerder en
uit zijn op een beleggingsresultaat.

138 Basel I en II is de gebruikelijke benaming voor de internationale verdragen 'International
Convergence of Capital Measurement and Capital Standards' en 'International
Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework'

139

Volgens ABN/Amro is hun recovery  rate in Nederland ca. 50 tot 60% (M. de Vries
2004). Voor Groot-Brittannie 92%; Duitsland 67%; en Frankrijk 56% (Davidenko en

Franks 2005).
140

In IV.2.3 zagen we dat v66r verhaalsinsolventie het discontinuiteitsrisico door

aandeelhouders wordt gedragen en dat na verhaalsinsolventie verminderingen van eigen
vermogen geen invloed meer hebben op het discontinuiteitsrisico van aandeelhouders.

141 Zie ook IX.2.2.
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de financiering door crediteuren bij zwakke ondememingen:41, zelfs als die ook
verliesgevend zijn, hoger is. Bij de verlieslatende verhaalsinsolvente
onderneming die niet voorziet in aan te trekken risicodragend kapitaal, zal de
Exposure at Default en Inss Given Default van crediteuren groter worden,
terwijl uiteraard ook de Probability of Default toeneemt. Het
discontinuYteitsrisico voor crediteuren zal bij die verlieslatende en
verhaalsinsolvente onderneming exponentieel toenemen wanneer de solvabiliteit
vermindert.

De Loss Gi,·en Default van crediteuren is afhankelijk van het nationale

rechtssysteem, maar ligt vrijwel overal niet ver van hun Exposure at Default,
zeker als het over concurrente crediteuren gaat. Volgens cijfers van het CBS uit
de jaren '90 wordt in Nederland in faillissementen per saldo ca. 10-13 %
uitgekeerd, waarbij het overgrote deel van het actief dient ter dekking van
boedelkosten (ca. 80%) en algemeen preferente schulden (ca. 23-33% van alle
faillissementsschulden):41 De Loss Given Default van concurrente crediteuren is
dus vrijwel vergelijkbaar met die van aandeelhouders, nu zij bij faillissement
ook vrijwel alles kwijtraken.

In   V. 1.3 zal aangetoond worden   dat de crediteuren   van een verlieslatende, verhaalsinsolvente

onderneming die later failliet gaat, in feite al vanaf verhaalsinsolventie per saldo niet meer voor hun
risico vergoed kunnen worden.

IV.2.6 Belangrijkste conclusies voor de risico's van participanten
Het belangrijkste dat uit het bovenstaande kan worden afgeleid, is dat de
verhaalsrisico's van de onderneming bij mutaties in de wijze van financiering of
mutaties in de solvabiliteit niet gelijktijdig en proportioneel over de
participanten worden (her-)verdeeld. Verschillende vormen van financiering zijn
niet inwisselbaar zonder dat zij leiden tot verschuivingen in het
discontinuYteitsrisico. Met name bij de verhaalsinsolvente, verlieslatende
onderneming wordt het discontinuiteitsrisico vooral afgewenteld op de
crediteuren. Naarmate de solvabiliteit afneemt (of de debt-equity ratio
toeneemt), wordt dit risico alsmaar groter. Dit is het gevolg van het feit dat het
onbezwaarde verhaalsactief pleegt af te nemen terwijl de omvang van alle
schulden toeneemt. De vraag rijst zodoende of een onderneming de situatie van
verhaalsinsolventie nog mag laten ontstaan en zo ja, in hoeverre?

IV.3 Pacta servanda sunt'I

IV.3.1 Plan van behandeling

In IV.3.2 wordt geconstateerd dat het adagium 'pacm servanda stint' kennelijk
niet volledig opgaat. In IV.3.3 zal duidelijk worden dat de verplaatsing van het
risico van liquidatieverliezen besloten ligt in de Beklamel-jurisprudentie en de

142 Mian en Smith (1994), Danielson en Scott (2004).
143 Luttikhuis (2004), p. 93 e.v.. komt op grond van CBS-statistieken tot een 'recoven· rate'

van 2,73% voor concurrente crediteuren en 9-10% voor preferente crediteuren.
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continuTteitsveronderstelling. In IV.3.4 wordt daarvoor een economische
legitimering gevonden. De aan die legitimering inherente begrenzing komt in
IV.3.5 aan de orde. In IV.3.6 zal blijken dat bestaande voorspellingsmodellen
voor insolventie onbruikbaar zijn om als begrenzing te kunnen dienen. In IV.3.7
wordt aangegeven wat het nut is van een begrenzing.

IV.3.2 Het latente discontinuiteitsrisico van de rechtspersoon in
normatief perspectief: pacta servanda sunt'!

De rechtspersoon is een fictie. Een wereldwijd verbreide en succesvolle fictie ter
bevordering van ondernemingsactiviteiten. De rechtspersoon maakt het mogelijk
het benodigde kapitaal aan te trekken zonder dat dit vanzelf leidt tot een verder
strekkende aansprakelijkheid of bijstortingsverplichting van de aandeelhouders
of de bestuurders.'44 In de praktijk blijkt de onderneming die failliet gaat voor
een belangrijk deel niet aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. Geldt het
adagium pacta servanda sum dan niet? Met pacta servanda sunt wordt hier niet
alleen bedoeld dat verplichtingen moeten worden nagekomen, maar ook dat zij
naar verwachting moeten kunnen worden nagekomen. Die vraag dringt zich met

name op voor latent aanwezige liquidatieverliezen.

Het beginsel pacta sen'anda sunt heeft geen absolute betekenis in de zin dat van een ieder verwacht
mag en moet worden de toekomst te kunnen voorspellen. Onverwachte gebeurtenissen kunnen
leiden tot een niet als zodanig toe te rekenen overmacht of feitelijke onmogelijkheid. Waar
liquidatieverliezen latent vrijwel altijd aanwezig zullen zijn en alle activiteiten eindig zijn, dringt
zich de vraag op of de onderneming niet tenminste moet voorzien in een dekking voor de

voorspelbaar ooit op te treden liquidatieverliezen.

De wet bevat weliswaar diverse bepalingen die strekken ter bescherming van het
kapitaal van de vennootschap, maar kent geen expliciete eisen die grenzen
stellen aan het minimaal aanwezige eigen vermogen of die van de vennootschap
verlangen dat deze een door vermogen afgedekte reservering maakt voor de
liquidatieverliezen.

Winsten mogen meestal als dividenden worden uitgekeerd. Ook dat
systeem draagt ertoe bij dat de vennootschap, als die - al dan niet door
faillissement gedwongen - wordt geliquideerd meestal verhaalsinsolvent'4< is.
Betekent dit nu dat de fictie van de rechtspersoon een dekmantel is voor een
entiteit die uiteindelijk niet aan al haar verplichtingen behoeft te kunnen
voldoen?

Aan het voortbestaan van elke onderneming zitten natuurlijk grenzen. De financier zal niet altijd
willen doorfinancieren of meer willen financieren. Handelsrelaties zullen hun vertrouwen op een
gegeven moment opzeggen en crediteuren zullen desnoods het faillissement aanvragen. Waar deze
grenzen aan het voorbestaan achter de feiten aanlopen, kan de vraag of de rechtspersoon een
dekmantel is voor het niet hoeven te voldoen aan verplichtingen nog tendentieuzer worden

144

Uiteraard zijn er ook andere voordelen, zoals de afscheiding van een eigen vermogen,
het creeren van een eigen vennootschappelijk belang en de daarmee samenhangende
verdeling van zeggenschapsrechten.

145
Zie 11.2.
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geformuleerd. De rechtspersoon is een middel tot risicoverdeling. Aandeelhouders hebben beperkte
verplichtingen tot storting en instandhouding van vermogen en zijn veelal bevoegd tot uitkering
van dividenden. Is de rechtspersoon dan een 'casino' waar aandeelhouders en onderneming met een
beperkte inleg en vooral met het geld van anderen mogen spelen terwijl winsten ondertussen bij de
inleg mogen worden weggesluisd? Deze invalshoek is zo gek nog niet als men bedenkt dat de
zittende aandeelhouders de aandelen ook voor een minimaal bedrag verworven kunnen hebben en
nooit zelf een bijdrage aan het kapitaal hoeven te hebben geleverd. Toch gaat deze beeldspraak niet
per se op. Als je erop mag vertrouwen dat het 'casino' gemiddeld meer uitkeert dan incasseert - dat
de onderneming een positief rendement heeft - en de andere participanten ook uit dit rendement
een reele vergoeding krijgen voor hun aandeel in de kansen en het risico, valt er, althans
gemiddeld, alleen te winnen.

In het licht van pacta servanda sunt ontbreekt de normatieve verklaring voor het
ongedekt mogen laten van het discontinuiteitsrisico tegenover de financiers en
crediteuren. Maar het is niet uit te sluiten dat daarvoor wel een economische
legitimering bestaat.

Dit onderzoek becrkt zich, om
niet-principiele redenen, tot rechtspersoonlijkheid bezittende

vennootschappen.    Bij de vraag of verplichtingen moeten worden nagekomen, speelt een rol dat
de rechtspersoon na faillissement als debiteur in het niets oplost. In vergelijking tot bijvoorbeeld de
eenmanszaak heeft deze vraag  bij een rechtspersoon  dus een andere dynamiek. 147  De  natuurlijke

persoon staat met heel zijn vermogen, inclusief te verwerven inkomsten nd faillissement, in voor de
schulden. Hier staat tegenover dat het aansprakelijk stellen van de 'bestuurder' van de eenmanszaak
niets mdtr oplevert dan de al bestaande aansprakelijkheid. Zonder hier diep op in te gaan, mag
worden aangenomen dat de in dit hoofdstuk te ontwikkelen regels met betrekking tot de
verantwoorde financieringsstructuur evenzeer van toepassing zijn op bijvoorbeeld de eenmanszaak
en met name ook voor de financier van zelfstandig belang zouden moeten zijn.

IV.3.3 Beklamel, continuiteitsveronderstelling en verplaatsing van het
risico van liquidatieverliezen

De betekenis van de gerechtvaardigde verwachtingen ten aanzien van de
toekomstige rentabiliteit zien wij ook terug in de Beklamel-regel en de 'gerede
twijfel' in de continuiteitsveronderstelling (2:384 lid 3 BW). Volgens de vaste

Beklamel-jurisprudentie mag (het bestuur van) de onderneming geen
148

verplichtingen meer aangaan of de onderneming voortzetten in de wetenschap
dat de verplichtingen niet tijdig kunnen worden nagekomen en de onderneming
bij liquidatie verhaalsinsolvent is. De Beklamel-regel betekent dus 66k dat
eventueel bestaande verhaalsinsolventie normatief pas een rol speelt als de
verplichtingen niet tijdig meer kunnen worden nagekomen.

Ook in 2:384 lid 3 BW hoeft niet met het discontinuiteitsrisico door de 'discontinuiteit van de
werkzaamheden' rekening te worden gehouden zolang de onderneming op 'eigen kracht aan haar
verplichtingen zal kunnen voldoen' zonder verdergaande 'medewerking van belanghebbenden'
(RJ-richtlijnen). Zolang de continuiteitsveronderstelling geldig is, hoeft geen rekening te worden
gehouden met onvoldoende dekking bij liquidatie.

146
Zie 1.3.2.

147 De schone lei in de WSNP daargelaten.
48                                                                 NJ                                                                                                                        NJ       1994,      766HR 6-10-1989, 1990, 286 (Beklamel);      HR      10-6-1994,

(Romme/Bakker), HR 14-11-1997, JOR 1998, 6 (Henkel/JMG); HR 27-11-1998, JOR
1999, 11 (Veenbrink/Baarsma); HR 6-6-2003, JOR 2003, 162 (Kuipers/Wentink) en HR
21-12-2001, NJ 2005, 96 (Sobi/Hurks H).
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Als de liquiditeit onvoldoende is om nog tijdig aan verplichtingen te voldoen,
zal het gezien de dan vrijwel altijd al ingetreden verhaalsinsolventie, te laat zijn
om nog dekking voor de liquidatieverliezen te kunnen vinden. Daarmee
bevestigen de Beklamel-regel en de continuYteitsveronderstelling dat het
adagium pacta servanda sum niet zonder meer geldt. Met name hoeft kennelijk
geen rekening te worden gehouden met de gevolgen van liquidatieverliezen.

De continuiteitsveronderstelling impliceert een vertrouwen in de toekomst, een carpe diem, dat
sterk bevorderlijk, zo niet noodzaketijk, is voor ondernemingsactiviteiten. Het memento mori
bestaat wel, maar steekt per definitie pas de kop op als het al te laat is. Zolang van continuiteit mag
worden uitgegaan, hoeft bij de vraag of dekking geboden wordt voor verplichtingen, geen rekening
te worden gehouden met de liquidatieverliezen.

In de continuiteitsveronderstelling ligt besloten dat het vrijwel onvermijdelijk is
dat de eventuele nadelige gevolgen van liquidatieverliezen geheel of gedeeltelijk
voor rekening van financiers en crediteuren worden gebracht. De economische
doelstelling daarvan is dat de ondememing niet overdadig - dat wil zeggen met
meer eigen vermogen dan bij continuiteit noodzakelijk is - gefinancierd behoeft
te worden. Zoals in het volgende onderdeel zal blijken, zou dat het
investeringsklimaat niet ten goede komen. De economische doelstelling van de
rechtspersoon legitimeert dat voor de liquidatieverliezen het beginsel van pacta
set"vanda sunt niet zonder meer geldt.

Als echter volstrekt onnodig en roekeloos het faillissement wordt veroorzaakt en daarmee evenzeer
onnodig de liquidatieverliezen over de onderneming worden afgeroepen, is aansprakelijkheid van
bijvoorbeeld bestuurders voor het daardoor veroorzaakte tekort wel denkbaar (vergelijk 2:138 en
248 BW).

Er bestaat dus in beginsel geen verplichting om te voorzien in de latent aanwezige
liquidatieverliezen, maar welke grens moet er door de continuiteitsveronderstelling gesteld worden
aan de voortzetting van de onderneming in verband met haar rentabiliteit in het verleden en de
toekomst?i 49 Welke dekking moet de onderneming bieden voor bestaande verplichtingen en welke
dekking moet verwacht worden voor toekomstige verplichtingen, uitgaande van continuiteit? In
hoeverre het toegestaan is de liquidatieverliezen ten laste van financiers en crediteuren te brengen,
zal afhankelijk moeten zijn van te stellen eisen aan het eigen vermogen gewaardeerd volgens
continuiteit, de solvabiliteit.

De Beklamel-regel brengt met zich dat niet alleen de liquidatieverliezen (deels)
voor rekening van crediteuren en financiers gebracht mogen worden.
Verwachtingen kunnen tegenvallen, waardoor alsnog kan blijken dat
verplichtingen niet tijdig kunnen worden nagekomen. Gaat het om
voortschrijdende verliezen met negatieve kasstromen, dan stelt de Beklamel-
regel daar vanzelf een zekere liquiditeitsgrens aan. Maar het kan ook gaan om
een niet te voorziene calamiteit waardoor het eigen vermogen in (idn keer
aanzienlijk vermindert. Die vermindering van eigen vermogen zal dan voor
risico van crediteuren en financier komen. Ook dat volgt uit 2:384 lid 3 BW en
de Beklamel-regel.

149 Zie IV.3.4.
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Er bestaat voor de rechtspersoon een economische legitimering om een
verhaalstekort te laten ontstaan. Die legitimering, die uitgaat van een vertrouwen
in een positieve rentabiliteit, betekent niet dat de verlieslatende rechtspersoon tot
in het oneindige ten koste van zijn participanten mag worden voortgezet. In dit
hoofdstuk zal vooral gezocht worden naar de rationele grenzen. Uiteindelijk
zullen die moeten leiden tot:
(a) een absolute begrenzing: tot wanneer mag de verlieslatende onderneming

voortgezet worden en is de continuiteitsveronderstelling geldig?
(b) een relatieve begrenzing: welke participant moet welk aan(teel in het risico

voor zijn rekening nemen?

Getracht zal worden aannemelijk te maken dat aan beide begrenzingen een
noodzakelijke en rationele inhoud is te geven door liquiditeits- En
solvabiliteitseisen, die alleen in combinatie met elkaar afdoende werken.

IV.3.4 Legitimering van de rechtspersoon: macro economische
efficiEntie door bevordering van het investeringsklimaat

Laten we er eens van uitgaan dat het beginsel pacta servanda sunt wa voor de
rechtspersoon zou gelden. De onderneming zou dan wel dekking moeten bieden

voor liquidatieverliezen en een bijstortingsverplichting moeten kennen.

De onderneming zou dan te allen tijde een zodanig eigen vermogen moeten hebben dat het na
liquidatie tenminste gelijk aan 0 zou moeten zijn. Het eigen vermogen zou zodanig positief moeten

zijn dat (36k de liquidatieverliezen zouden worden afgedekt. Dat zou hoge eisen aan de
aandeelhouders stellen bij kapitaalstorting en instandhouding. In feite zouden aandeelhouders

alsnog geheel aansprakelijk worden voor het tekort van de onderneming. Dit zou betekenen dat de
bescherming van de rechtspersoon voor hen zou komen te vervallen. Het risico van financiers en
crediteuren zou er aanzienlijk door verminderen. Ook uit te keren dividenden zouden erdoor

beperkt worden. Tegelijkertijd zou er ook veel minder behoefte zijn aan financiering door
financiers en crediteuren, omdat aandeelhouders voor een belangrijker deel zouden moeten
financieren.

Alleen ondernemingen met zeer hoge rendementsverwachtingen en
tegelijkertijd,  ook op termijn  ( !), lage risico's zouden  dan  nog in staat  zijn  het
benodigde risicodragend vermogen aan te trekken. Het beginsel van pacta
servanda sunt zou een buitengewoon negatieve invloed hebben op het
investeringsklimaat.

Het economisch doel heiligt de uitzondering op het normatieve uitgangspunt van pacta servan(la
sunt. De rechtspersoon heeft niet zozeer een normatief maar een economisch doel. Het creeren van
een discontinuiteitsrisico dat door financiers en crediteuren gedragen moet worden, heeft echter

ook een mogelijk economisch negatief effect. /n extremo wordt dat duidelijk in het geval van een

onderneming die nooit een positieve rentabiliteit zal bereiken en het steeds groter wordende
discontinuiteitsrisico volledig afwentelt op de financiers en crediteuren.

Door de continuiteitsveronderstelling mag de onderneming:
-     haar waarde op basis van continuiteit vaststellen;
-     haar participanten dienovereenkomstig informeren;
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-   hoeft zij geen reserveringen te maken voor liquidatieverliezen die bij het
einde van de onderneming vrijwel onvermijdelijk zijn;

-    hoeft zij geen daadwerkelijke dekking te geven aan getroffen voorzieningen,
en,

-   mag zij winsten vaststellen en aan aandeelhouders uitkeren uitgaande van
continuiteit.

Het benodigde eigen vermogen is daardoor beperkt. De continuTteits-
veronderstelling berust op vertrouwen in de toekomst, wat bevorderend is voor
het investeringsklimaat en de economische groei. De keerzijde is dat vooral van
crediteuren vertrouwen in de toekomstige rentabiliteit van de onderneming
wordt verlangd. Deze bevordering van het investeringsklimaat en daarmee van
ondernemingsactiviteiten moet opwegen tegen de nadelen die crediteuren en
financiers ondervinden door het insolventierisico. Macro-economisch geldt dat
als ondernemingen tijdens hun bestaan per saldo een grotere bijdrage leveren
aan de welvaartswinst dan zij bij hun einde bijdragen aan welvaartsverlies, dit,
volgens de definities van Kaldor (1939) en Hicks (1939), economisch efficient
is. De meestal te bereiken positieve rentabiliteit van ondernemingen moet in het
algemeen opwegen tegen het ooit op te treden nadeel van liquidatieverliezen.
Daarin ligt kennelijk de algemene legitimering van de rechtspersoon.

Tegelijkertijd volgt hieruit ook de beperking die aan deze legitimering
is verbonden. Het afzetten van de welvaartswinst tegen het welvaartsverlies,
conform het efficientiebegrip van Kaldor en Hicks, moet specifiek worden
toegepast op de individuele onderneming door de tijd heen. Het is dan de vraag
vanaf welk moment moet worden verwacht dat de verhaalsinsolvente, verlies-
latende onderneming haar crediteuren meer nadeel zal berokkenen dan zij nog
voordelen te bieden heeft door een toekomstige bijdrage aan investeringsklimaat
en economische groei.

De hier getrokken conclusie is niet, althans niet als zodanig, bekend in de financieringstheorie van
de economie. Daarop wordt in hoofdstuk V uitvoerig teruggekomen.

Zeker voor juristen is het opmerkelijk dat in de financieringstheorie van de economie
geen expliciete grenzen aan de financieringsstructuur zijn geformuleerd die voortvloeien uit de
hantering van de continuiteitsveronderstelling Daarbij moet worden bedacht dat economen zich
niet bezighouden met normatieve vragen maar met de beschrijving van de economische
werkelijkheid. Vanuit die werkelijkheid kennen economen overigens wel grenzen aan de optimale
financieringsstructuur die verband houden met liquiditeit en solvabiliteit, zoals die ook in dit
hoofdstuk ontwikkeld zullen worden. Maar die grenzen zijn niet geformuleerd in het kader van het
al dan niet gelden van de continuiteitsveronderstelling. In hoofdstuk V zaI uitvoerig ingegaan

/30
worden op de financieringstheorie. Die theorie zal - afgezien van de costs offinancial distress   -
impliciet blijken uit te gaan van continuiteit. Zij heeft zich nauwelijks bekommerd om hetI 5I

discontinuiteitsrisico van vooral crediteuren, hoewel dat risico, de moral hazard. wei wordt
onderkend in de economische literatuur'52 met betrekking tot het handelskrediet. Historisch gezien
is het belangrijk dat in de oorspronkelijke financieringstheorie van Modigliani en Miller (1958)
gebruik werd gemaakt van de hypothese dat het risico van de onderneming vanzelf marktefficient

150 Zie V.3.3.
151

Zie V.3.4.
152 Zie V.4.2.
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verdeeld zal worden over de participanten, dus ook crediteuren. Die veronderstelling impliceerde
dat crediteuren bij op te treden insolventie per saldo niet de 'pineut' kunnen zijn omdat zij voor dat
risico vergoed worden. Inmiddels zijn een aantal belangrijke beperkingen aan die theorie bekend. 153

Aan de hand van die beperkingen - en met name de bij crediteuren bestaande 'informatie-
asymmetrie' 154  - zal blijken  dat de hypothese van marktefficientie  voor  met name crediteuren

155

weinig vruchtbaar is. Recentelijk is ook bewijs beschikbaar gekomen dat de vergoeding die
crediteuren impliciet  voor hun risico ontvangen, niet marktefficient is. i56

De betekenis van de in dit onderdeel gevonden legitimering door macro-economische
efficientie in verhouding tot de financieringstheorie zal later157 worden geevalueerd.

IV.3.5 Begrenzing van de economische legitimering: rentabiliteit
Nagenoeg alle westerse landen hanteren voor faillissement (tenminste ook) een
liquiditeitscriterium. Onvoldoende liquiditeit is echter vooral aanleiding voor en niet de oorzaak
van het faillissement. Een onderneming met voldoende rentabiliteit, en met name te verwachten
rentabiliteit, zal zonodig in staat zijn liquide middelen eenvoudig aan te trekken. De liquiditeit als
faillissementscriterium wordt vooral gebruikt omdat het een hard criterium is waarmee nauwelijks
te sollen valt. Het geeft echter niet weer of de onderneming nog wei een verwachte positieve
rentabiliteit heeft. De rentabiliteit is echter uiteindelijk beslissend, omdat verplichtingen in de
toekomst vooral zullen moeten worden voldaan uit te behalen resultaten.

De algemene legitimering op grond van de macro-economische efficientie kent
beperkingen op het niveau van de individuele onderneming. De efficientie is
alleen gegeven als, en zolang, de onderneming een bijdrage levert aan de
economie. Daarvoor is een positieve rentabiliteit vereist waardoor, in normatief
perspectief, ook aan verplichtingen zal kunnen worden voldaan. Is de positieve
rentabiliteit niet of niet meer aanwezig, dan is er geen gunstig economisch effect
en worden slechts negatieve effecten op derden afgewenteld. Er moet dus een
grens zijn die samenhangt met de rentabiliteit, maar welke? Problematisch is dat
de rentabiliteit zowel op het verleden als op de toekomst betrekking kan hebben.

De voor crediteuren en financiers relevante rentabiliteit is telkens pas achteraf vast te stellen. Het
gaat dan - na mutaties in risicodragend kapitaal - om de solvabiliteit en liquiditeit die dekking

158

geven aan de financiele verplichtingen. De liquiditeit of solvabiliteit zeggen echter weinig over
de toekomstige rentabiliteit. Daarbij kan toekomstige rentabiliteit alsnog dekking geven aan
bestaande ongedekte verplichtingen. De kern van het probleem is dat op de toekomstige
rentabiliteit moeilijk vat te krijgen is, zeker naarmate men verder vooruit tracht te kijken. Na een
gedetailleerde analyse zal blijken dat over de toekomst e rentabiliteit wel meer is te zeggen, 159

maar objectief voorspelbaar wordt deze natuurlijk nooit.

Ten aanzien van het verleden vertaalt de relevante rentabiliteit zich in een zekere

dekking die voor bestaande verplichtingen moet worden verlangd, de liquiditeit

153 Zie V.3.
154

Zie V.3.5.
155 Miwa en Ramseyer (2005).
156

Zie V.4.3.
157 Zie V.5.
158 Vergelijk Richtlijnen voor de Accounts Controle, RAC 570 en H. Ooghe en C. Spaenjers

(2005).
159 Zie IV.4.
160

Zie IV.3.6.

57



Hoofdstuk IV

en solvabiliteit na dividenduitkeringen. Voor de toekomst moeten we het doen
met de gerechtvaardigde verwachtingen voor de toekomstige rentabiliteit.

Hoezeer de rentabiliteit doorslaggevend is voor crediteuren zal ook nog blijken.161 De verhaals-
insolvente onderneming is, zolang die verlieslatend is, niet in staat een risicovergoeding te betalen
aan crediteuren, als groep van participanten, die niet tegelijkertijd per saldo ten koste gaat van de
verhaalsmogelijkheden van die crediteuren.

IV.3.6 Voorspellingsmodellen bieden onvoldoende houvast
Er moet dus een criterium worden gezocht dat de verplaatsing van het
discontinuiteitsrisico naar financiers en crediteuren beperkt. Daarbij ligt het voor
de hand om eerst vast te stellen in hoeverre insolventie tijdig voorspeld kan
worden. Van belang is vooral de voorspelling van de toekomstige rentabiliteit.

In bancaire kring wordt de Probability of Default (PD) tegenwoordig vrijwel altijd als stochastisch
proces in een model vormgegeven, met een doelsolvabiliteit als zekerheidsmaatstaf gekoppeld aan
een AA rating. In essentie gaat het over statistische modellen met PD ratings. Er zijn ook vanuit
andere hoek pogingen gedaan insolventie voorspelbaar te maken. De modellen van Altman en
Bilderbeek162 zijn de bekendste voorbeelden. Zij geven - net als PD ratings - een statistische kans
op insolventie weer. Zij zien niet op de omvang van het risico, de Exposure at Default of Inss
Given Default.

163

Uit het door 00ghe en Spaenjers ontwikkelde 'intuitieve' model blijkt dat het in
164

essentie gaat om wat men eenvoudig kan lezen uit liquiditeits-, solvabiliteits- en rentabiliteits-
ratio's. De verhoudingen kunnen in een van 00ghe afgeleid schema worden weergegeven:

Liquiditeit Solvabiliteit
Dekking financiele verplichtingen

Cashflow na belastingen Financiele hefboom

Rentabiliteit

Betalingen door of aan aandeelhouders op risicodragend vermogen

Aandeelhoudersbelang

Bestaande voorspellingsmodellen zijn statisch. Zij geven geen oorzaken, maar
gevolgen van het verleden aan. Ze zijn niet bruikbaar voor een analyse van de
mogelijkheden om de toekomstige rentabiliteit te beinvloeden. Algemener wordt

161
Zie V. 1.3.

162

Altman (1983); Altman (2005) Bilderbeek (1979) Pompe en Bilderbeek. (2000).
163 Zie IV.2.2.
164

Ooghe en Spaenjers (2005).
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dan ook onderkend dat het nut van de modellen zich vooral beperkt tot de tijdige
signalering van continuTteitsbedreigende omstandigheden'65 of de - niet op
sanering van de individuele onderneming toegesneden - algemene

kansberekening door bijvoorbeeld banken.

Opvallend is dat de voorspellingsmodellen waarin het overwicht in solvabiliteitsratio's te vinden is,
naar verhouding meer geldigheid bezitten.166 Maar voor alle modellen geldt dat de solvabiliteit
allden niet als betrouwbaar voorspellingscriterium kan worden gehanteerd.

Onderzoek van Van Amsterdam (2004) heeft aangetoond dat de modellen bij
ondernemingen die al in moeilijkheden verkeren, geen significante voorspelling
kunnen doen welke van deze ondernemingen het wel of niet zullen redden. 167

Voor het voorspellen van de toekomstige rentabiliteit, met name na een nog
door te voeren reorganisatie, zijn de modellen aldus helaas onvoldoende
bruikbaar.

IV.3.7 Noodzaak tot begrenzing in verband met gewenst vertrouwen
De aard van de continulteitsveronderstelling vergt dat er grenzen moeten worden
gesteld aan de voortzetting van de onderneming. Deze grenzen hangen samen
met de rentabiliteit in het verleden en in de toekomst.'68 Zoals in IV.3.3 is
aangegeven, moet gezocht worden naar:
(a) een absolute begrenzing: tot wanneer mag de verlieslatende onderneming

worden voortgezet?
(b) een relatieve begrenzing: welke participant moet welk aandeel in het risico

voor zijn rekening nemen?

Een verdelingsmechanisme dat zowel betrekking heeft op de dekking van
verplichtingen als op de verdeling van risico onder de drie participanten, moet
wel in een solvabiliteitseis vertaald worden. Het eigen vermogen geeft de
dekking voor verplichtingen aan (uitgaande van continuiteit). Aandeelhouders
worden als participant alleen via het eigen vermogen betrokken bij de verdeling
van het risico. Solvabiliteitseisen stellen niet alleen eisen aan het eigen
vermogen. Zij beperken ook de behoefte aan financiering met vreemd
vermogen. Zo wordt ook het risico dat ontstaat door financiering met vreemd
vermogen, in de vorm van leningen die meestal versterkt zijn met zekerheden,
afgebakend.

Op de noodzaak om naast liquiditeitseisen ook solvabiliteitseisen te stellen, zal in IV.4 en IV.5
nader worden ingegaan. Vooruittopend daarop kan geconstateerd worden dat de onderneming met
drie soorten participanten - aandeelhouders, financiers en crediteuren - in de eerste plaats dient te
voldoen aan liquiditeitseisen (Beklamel-norm). Die eisen beperken aan de hand van de op korte
termijn beschikbare liquide middelen de omvang van de verplichtingen aan crediteuren op evenzeer
korte termijn. De omvang van de beschikbare liquide middelen wordt echter mede bepaald door de

165 Ten Wolde (1982): Colle ( 1989). Vos (2003) p.213 e.v.. Van Amsterdam (2004).
166

Colle (1989).
167 Zie verder IV.4.
168 Zie IV.3.5.
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financiers. Om te kunnen zien of de onderneming ook op langere termijn aan haar verplichtingen
aan financiers dn crediteuren kan voldoen, moet dus niet naar de liquiditeit maar naar de
solvabiliteit worden gekeken. De solvabiliteit geeft weer in hoeverre er nog kapitaal van de
aandeelhouders is. Alleen met behulp van een aan de onderneming te stellen solvabiliteitseis -
naast een liquiditeitseis - kan een mechanisme in de verdeling van het risico tussen de drie soorten
participanten aangebracht worden.

Een duidelijke begrenzing aan de verplaatsing van het discontinuiteitsrisico zal,
naar aan te nemen is, het vertrouwen van crediteuren bevorderen. En meer
vertrouwen van crediteuren is weer bevorderlijk voor het investeringsklimaat.
Ondernemingen kunnen dan in het algemeen met minder eigen vermogen en dus
een geringere investering gevoerd worden.169 De vraag is alleen hoever dat gaat.

Hoe de bevordering van het investeringsklimaat exact ingrijpt op de onderneming zelf door de
financiering door crediteuren heeft te maken met de vermindering van financieringskosten en het
eventuele financiele hefboomeffect. De theorie zal  in  hoofdstuk V uitvoerig aan de orde komen.

IV.4 Te verwachten toekomstige rentabiliteit en solvabiliteitseisen
Bij de vraag hoe de verplaatsing van het discontinuiteitsrisico kan worden afgebakend, bleek het
grootste probleem de toekomstige rentabiliteit te zijn. Voorspellingsmodellen bleken die
onvoldoende te kunnen bepalen. De modellen zijn niet in staat om te voorspellen of bestaande170

tekorten nog door toekomstige zouden kunnen worden afgedekt. Ook ten aanzien van de vraag of
een voortschrijdende verplaatsing van het discontinuiteitsrisico kan worden gelegitimeerd. bleek
het met name aan te komen op de toekomstige rentabiliteit. 171

Hiervoor zagen we dat solvabiliteitseisen onontbeerlijk lijken te zijn voor de
verdeling van risico onder de participanten. Maar daarmee is nog niet gezegd dat
daarmee ook meer greep gekregen kan worden op de gerechtvaardigde
verwachtingen ten aanzien van de toekomstige rentabiliteit"' van met name de
onderneming in moeilijkheden.

Van  Amsterdam  ( 2004) heeft empirisch onderzoek gedaan  naar  de  rol   van  de  bank bij reddings-
pogingen van de ondememing. Een opmerkelijke uitkomst is dat er voor de onderneming die al in
moeilijkheden is, geen significante correlatie meer bestaat tussen de kans op redding zelf en de

173daarv66r bestaande verhouding eigen/vreemd vermogen of de uitkomst van Altmans Z-score.     Uit
het onderzoek van Van Amsterdam blijkt dat het vertrouwen in de kwaliteit van het management,
als sanering geboden is, wel een zeer significante voorspellingsfactor is. Uit het onderzoek blijkt
ook dat falend management. door iedereen, behalve het management zelf, als de belangrijkste
oorzaak voor faillissement wordt gezien. Als het management erin slaagt de bank te overtuigen van
zijn kwaliteit. is er. los van de oorzaken voor de problemen, 60% kans op overleven. tegenover
26% indien het management daar niet in slaagt. Bedenkt men dat in die percentages ook zijn

meegerekend de ondernemingen die al in een zo deplorabele toestand verkeerden dat redding
iiberhaupt niet meer mogelijk was. dan zijn de uitkomsten des te opmerkelijker.

Adri aanse I 14 heeft een breder onderzoek gedaan naar de beslissende factoren voor succes
bij reddingspogingen. Op grond hiervan formuleerde hij vier succesfactoren voor reorganisatiei 75

169 Zie IV.3.4.
17() Zie IV.3.6.
171 Zie IV.3.5.
172 Zie IV.3.5.
173 Zie het door Altman (1983) ontwikkelde voorspellingsmodel.
174

Adriaanse (2005): zie ook Adriaanse en Kuijl (2005).
175

Zie p. 307.
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1. adequate reorganisatie van de bedrijfsactiviteiten door het management (bij voorkeur met hulp
van derden); 2. het betrekken van belangrijke belanghebbenden in het reorganisatieproces; 3.
transparantie (ten opzichte van belangrijke belanghebbenden) ten aanzien van de financiele situatie
en de voorgenomen reorganisatie, alsmede de vooruitgang; 4. inbreng van eigen vermogen (al dan
niet in de vorm van een overname door een andere partij).

De uitkomsten van de onderzoeken van Adriaanse (2005) en Van Amsterdam
(2004) lijken zinvol op elkaar aan te sluiten. Deze onderzoeken wijzen uit dat de
onderneming in moeilijkheden een management nodig heeft dat in staat is tot
een diepteanalyse van de relevante oorzaken en gevolgen en van de oplossingen
die er zijn om op termijn weer tot een acceptabele rentabiliteit te komen. Het
management zal ook in staat moeten zijn om degenen die het eventuele tekort
moeten financieren, te overtuigen van de te bereiken rentabiliteit. Dit vereiste
vervult verschillende functies: het dwingt de bestuurders tot een gedegen

analyse; het is nodig voor de verkrijging van noodzakelijke financiering; en het
meer geobjectiveerde oordeel van de participant over kunde en plannen van het
management zal een sterke indicator zijn voor de kans van slagen van de
reddingspoging. De lakmoesproef die uitwijst of er inderdaad vertrouwen
bestaat in de toekomstige rentabiliteit, zal moeten zijn of de participant
daadwerkelijk bereid is dit 'contant' te maken door de nader benodigde
middelen ter dekking van het tekort beschikbaar te stellen. Niet zozeer de
liquiditeit of de solvabiliteit zelf, maar de in verband daarmee te stellen eisen

dwingen bij bestuurders de tijdige en deugdelijke sanering en bij aandeelhouders
het daadwerkelijke vertrouwen door aanvullende risicodragende financiering af.

Het onderzoek van Van Amsterdam lijkt te bevestigen dat het stellen
van liquiditeits- en solvabiliteitseisen een significant criterium voor de te
verwachten toekomstige rentabiliteit kan zijn. Wanneer dergelijke eisen worden
gesteld, zullen ook eerder tijdige maatregelen worden genomen. Wordt de
onderneming niet tijdig gesaneerd, dan zal de reddingsactie zoveel additioneel
vermogen vragen, althans tot zodanige weerstanden bij de
crediteuren/wederpartijen leiden, dat deze alleen daardoor al onmogelijk of
onaantrekkelijk kan worden. Is men in staat zodanige heldere liquiditeits- en
solvabiliteitseisen te formuleren dat de onderneming daardoor ook zal worden
gedwongen tijdig maatregelen te treffen, dan zullen de overlevingskansen
daardoor toenemen. Het dilemma van de onzekerheid ten aanzien van de
toekomstige rentabiliteit lijkt hierdoor in belangrijke mate opgelost te kunnen
worden. Dit kan tevens leiden tot een mechanisme ter verdeling van de risico's
van de participanten dat rekening houdt met de bestaande dekking voor
verplichtingen.

Al eerder176 zagen we dat het insolventierisico van aandeelhouders bij de verhaalsinsolvente en
verlieslatende onderneming niet wijzigt zolang zij niet toetreden tot dit risico door aanvulling van

het vermogen (of uitkeringen op risicodragend kapitaal). Om dus ook aandeelhouders te betrekken
in een mechanisme van risicoverdeling is een solvabiliteitseis noodzakelijk. Later zal worden177

betoogd dat een solvabiliteitseis ook leidt tot een verdeling van risico tussen crediteuren en

176 Zie IV.2.
177 Zie IV.5 en IV.6.
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financiers, omdat zo'n eis indirect ook grenzen stelt aan de maximale financiering door banken
(tegen zekerheden).

Het niet bestaan van een bijstortingsverplichting voor aandeelhouders moet als
tegenhanger hebben dat wanneer bijstorting wel geboden is, maar
aandeelhouders daartoe niet bereid zijn in verband met onvoldoende
verwachtingen voor de toekomstige rentabiliteit, de onderneming moet worden
gestaakt. Daarom is het belangrijk te kunnen vaststellen wanneer bijstorting
geboden is en het niet langer gerechtvaardigd is de onderneming voor risico van
de andere participanten voort te zetten.

Liquiditeits- en solvabiliteitseisen vervullen verschillende functies: de
relatieve beperking van verhaalsrisico's; de verdeling van verhaalsrisico's over
alle participanten; het 'contant' maken van vertrouwen in de toekomstige
rentabiliteit; en het afdwingen van tijdige reorganisatie.

Of een dreigend liquiditeitstekort kan worden ingevuld, is afhankelijk
van het vertrouwen dat aandeelhouders en/of financier hebben in de toekomstige
rentabiliteit. In hoeverre dit tekort tenminste moet gaan worden ingevuld door
aandeelhouders hangt ervan af of en in hoeverre het een tekort in de solvabiliteit
of alleen in de liquiditeit betreft. 178

IV.5 Liquiditeit (Beklamel-norm) en solvabiliteit (verlengde
BekIamel-norm) bepalen tezamen de verantwoorde
financieringsstructuur

Edn begrenzing van het discontinuYteitsrisico is algemeen bekend: als de
onderneming onvoldoende liquide middelen heeft, gaat zij failliet.

In hoofdstuk III bleek dat uit wet, de Beklamel-jurisprudentie, RAC 570 en de RJ-richtlijnen volgt
dat de onderneming met voor de korte termijn chronisch negatieve netto liquide middelen gestaakt
dient te worden (Beklamel-norm: LM 2 kis).

De netto liquide middelen zijn een momentopname van de liquiditeitsbegroting. Bij de
feitelijk insolvente onderneming moet na Sobi/Hurks II van discontinuiteit worden uitgegaan.
Daarna is het niet toegestaan verliezen ten laste van de crediteuren te laten komen of 'liquidatie-
verliezen' te vergroten. Het discontinuiteitsrisico wordt afgestopt. Hiervoor zagen  we   dat  het
noodzakelijk is om een grens te stellen aan de verplaatsing van het risico naar vooral de
crediteuren. Die grens is door de liquiditeitseis voor de korte termijn normatief ingevuld. De
verwachting moet zijn dat verplichtingen tijdig kunnen worden nagekomen.

Liquiditeit is de weerslag van de rentabiliteit, voor zover die al in harde
kasstromen is gerealiseerd of op korte (factuur-)termijn zal worden gerealiseerd
en niet is uitgekeerd aan aandeelhouders of is vastgelegd in vaste activa.
Liquiditeit is een relatief hard criterium, omdat het gaat over gerealiseerde of op
korte termijn te verwachten kasstromen. Er valt niet veel mee te rommelen.
Daardoor is het als criterium ook makkelijk bruikbaar. Maar de liquiditeit hoeft
nauwelijks maatgevend   te   zijn   voor  de te verwachten rentabiliteit."9 Onvol-
doende liquiditeit is veeleer een symptoom van de moeilijkheden waarin de

178 Zie voor de te ontwikkelen concrete grenzen IV.6.
179

Palepu et a/. (2004).
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onderneming verkeert, dan een oorzaak daarvan. Ondernemingen gaan failliet
omdat hun vermogen op grond van behaalde resultaten onvoldoende is - althans
na dividenduitkeringen in de onderneming achtergebleven resultaten - en met
name omdat ook de te verwachten resultaten onvoldoende zijn, waardoor ook
geen middelen meer kunnen worden aangetrokken.

In feite heeft de liquiditeit twee betekenissen. In normatieve zin is het
een bruikbaar criterium om te meten of verplichtingen op korte termijn tijdig
kunnen worden nagekomen. Economisch is het een harde graadmeter voor de
vraag of de participanten voldoende vertrouwen hebben in de toekomstige
rentabiliteit. Maar als graadmeter voor de bestaande dekking van verplichtingen
of de toekomstige rentabiliteit is de liquiditeit allddn onvoldoende. Een
liquiditeitstekort kan zowel met eigen als met vreemd vermogen worden
ingevuld. Geschiedt dat, dan wil een voldoende liquiditeit nog niet zeggen dat er
voldoende dekking voor verplichtingen bestaat. De solvabiliteit geeft de
verwachte dekking voor alle financiele verplichtingen weer, de liquiditeit slechts
de bestaande dekking op korte termijn. Zonder solvabiliteitseis kunnen met
vreemd vermogen nog steeds voortschrijdende verliezen worden gefinancierd.

Het noodzakelijke vertrouwen van de financier van vreemd vermogen stelt wel zekere grenzen.
Maar het risico van de bank is in verband met zijn zekerheden niet hetzelfde als dat van andere
crediteuren. Dat beperkte en gecalculeerde risico geeft juist onvoldoende aanleiding om te mogen
aannemen dat daarmee de omvang van het discontinuiteitsrisico vanzelf voldoende beperkt wordt,
de vergroting van het discontinuiteitsrisico wordt voorkomen of dat de positieve rentabiliteit
voldoende vaststaat.18'  Daar  komt  bij dat juist de financier  in het zicht van insolventie zijn risico
(Exposure at Default en vooral Loss Given Default) nog wel eens wil beperken ten koste van

181crediteuren.

Behalve door liquiditeitseisen zullen de grenzen derhalve ook gevonden moeten
worden in de solvabiliteit en de relatieve omvang van de verstrekte182

zekerheden. Zonder solvabiliteitseis is het niet goed mogelijk tijdig tej83

constateren of bij belanghebbenden nog voldoende vertrouwen in de
toekomstige rentabiliteit bestaat. Zonder solvabiliteitseis bestaat er geen sluitend
mechanisme ter verdeling van het risico onder de participanten. En, zonder
solvabiliteitseis zouden verliezen in theorie onbeperkt met vreemd gesecureerd

vermogen kunnen worden gefinancierd.

180 Zie ook IX.3.1.
181

Vergelijk de casus in Erba (HR 28-6-1957, NJ 1957, 514 en HR 20 maart 1959, NJ 1959,
581 (X.2)): Osby (HR 25-9-1981, NJ 1982,443 (X.4)): Montana I en II (HR 22-5-1992,
NJ 1992, 526 (X. 10) en HR 12-4-1996, NJ 1996, 488); Loeffen/BMH I en II (HR 8-7-
1987, NJ 1988, 104 en HR 22-3-1991. NJ 1992,214 (X.7)). Eneca (HR 10-12-1976, NJ
1977, 617 (X.3)); Gispen q.q./IFN (HR 24-3-1995, NJ 1995, 628 (X. 13)); Van Dooren
q.q./ABN Amro (HR 16-6-2000, JOR 2000, 201 (X. 16)); Meijs q.q./Bank of Tokyo (HR
29-6-2001,  JOR  2001,  220  (X. 18)).  Met  name de bewuste overfinanciering in verband
met eigen risico's van de bank in Eneca (HR 10-12-1976, NJ 1977,617 (X.3.2.1)) is een
schrijnend voorbeeld. Zie ook IV.8.

182 Eerder (Van Eeghen 2002, 2004 a en b) veronderstelde ik nog dat de solvabiliteit
onvoldoende in staat was grenzen te stellen. Die mening heb ik bijgesteld. In de
literatuur overheerst ook scepsis, zie IV.8.3.

183 Zie later: IX.4.
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Aan het begrip solvabiliteit worden verschillende eigenschappen toegeschreven. De betekenis is in
zoverre beperkt dat bij waardering uitgaande van continuiteit het discontinuiteitsrisico, voor zover
veroorzaakt door liquidatieverliezen, niet zichtbaar wordt. Meer algemeen is het begrip afhankelijk
van de gehanteerde waarderingsmethodes, die onderling sterk kunnen verschillen.184 In de
solvabiliteitsratio (eigen vermogen/balanstotaal) is het balanstotaal enigszins willekeurig. Maar
solvabiliteit wordt wel gezien als een duidelijke graadmeter voor vertrouwen. Zij is de resultante
van de rentabiliteit - na kapitaalstortingen en dividenduitkeringen - in het verleden en in verband
met investeringen nog niet gerealiseerde, verwachte kasstromen in de toekomst.

De solvabiliteit indiceert of de onderneming op langere termijn aan haar
verplichtingen zal kunnen voldoen en ondernemersrisico's zal kunnen
opvangen. Maar solvabiliteitseisen doen meer. Indirect bepalen zij - uitgaande
van het balanstotaal en de andere passiva - de te hanteren verhouding tussen
leningen en eigen vermogen bij de financiering van de onderneming. Bij een
tekort aan liquide middelen zullen solvabiliteitseisen dicteren in hoeverre
tenminste met eigen vermogen in dat tekort zal moeten worden voorzien. In dat
opzicht zijn solvabiliteitseisen het verlengstuk van liquiditeitseisen.
Solvabiliteitseisen vervullen drie functies:
-    het stellen van grenzen aan de dekking voor verplichtingen;
-     de onderlinge verdeling van risico over de drie soorten participanten; en,
-    het tijdig kunnen vaststellen of er daadwerkelijk vertrouwen bestaat in een

toekomstige voldoende rentabiliteit.

In IV.4 bleek ook dat solvabiliteitseisen een sterke indicator zijn voor de te verwachten positieve
rentabiliteit van een onderneming in moeilijkheden. Solvabiliteitseisen, gebaseerd op waardering
volgens continu)'teit, voorkomen insolventie niet. Zij beperken het relatieve risico maar laten in
stand dat liquidatieverliezen voor rekening van de financier en crediteuren kunnen komen. 1

RS   Zij
186,maken het 'gokken in het casino voor risico van crediteuren die nauwelijks zicht en invloed op

het risico hebben, minder vrijblijvend. In tijd gemeten dicteren solvabiliteitseisen in hoeverre
geleden en nog te lijden verliezen gefinancierd moeten worden met risicodragend vermogen. 187

Liquiditeit en solvabiliteit zouden, in elkaars verlengde. idealiter op hetzelfde moment tot de
begrenzing van het discontinuiteitsrisico voor crediteuren moeten komen.

In aansluiting op de liquiditeitseis in de Beklamel-norm moet dus ook een
solvabiliteitseis worden gesteld (verlengde Beklamel-norm). Aan de
continulteitsveronderstelling kan alleen zinvol inhoud gegeven worden door
gelijktijdig eisen aan de liquiditeit en solvabiliteit te stellen (idem RAC 570).188
Liquiditeit en solvabiliteit zijn bij liquidatie uiteindelijk ook 66n en hetzelfde
begrip. In IV.6 zal blijken dat het gelijktijdig stellen van beide eisen het
mogelijk maakt de minimaal vereiste financieringsstructuur in twee samen-
hangende balansformules te vertalen.

Hoewel de solvabiliteit een weergave is van de op enig moment bestaande verwachting voor de
dekking van verplichtingen, kunnen de solvabiliteitseisen zich in weinig populariteit verheugen. De

184

Zie Beckman (2006) en Van Eeghen (2004 a en b) en IV.6.4.
185 Zie IV.3.3.
186 Zie IV.3.2.
187 Zie voor een vergelijkbare benadering in Belgie: Colle ( 1989), p. 24 en aldaar genoemde

Belgische literatuur en jurisprudentie.
188

Richtlijnen voor de Accountants Controle.
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uit een gewone balans af te lezen solvabiliteit blijkt ook het discontinuiteitsrisico niet te kunnen

weergeven zolang de omvang van de liquidatieverliezen niet bekend zijn. Solvabiliteit heeft ook
geen absolute betekenis omdat deze sterk afhankelijk is van gekozen waarderingsmethodes. Maar
de belangrijkste reden moet wei zijn dat men bang is het kind met het badwater weg te gooien.
Waarom een grens stellen aan de voortzetting van de onderneming als je niet weet of deze in de
toekomst alsnog succesvol zal zijn? Deze angst lijkt in de weg te staan aan de nuances die moeten
worden aangebracht in gerechtvaardigde verwachtingen, risico's en de verdeling van risico's. 189

Vermoedelijk ligt ook dwars dat de solvabiliteit zelf slechts een beperkte indicator is voor de
toekomstige rentabiliteit. Maar solvabiliteitseisen zon wei bruikbaar om verwachtingen meetbaar te
maken en blijken ook een redelijk goede graadmeter te zijn voor het realiteitskarakter van die
verwachtingen.

Toch is het stellen van een solvabiliteitseis ook weer niet zo revolutionair. Als gezegd
geeft de solvabiliteit de verwachting weer in hoeverre de onderneming op termijn aan haar
verplichtingen kan voldoen. Solvabiliteitseisen worden ook gesteld aan bijvoorbeeld banken (Basel
I en Il), of aan verzekeringsmaatschappijen. De solvabiliteitseisen houden verband met de omvang
van de genomen risico' s. Voorspellingsmodellen van insolventie ruimen een dominante plaats  in
voor liquiditeit en solvabiliteit. De RJ-richtlijnen en de Richtlijnen voor Accountants Controle
(RAC 570) hanteren de solvabiliteit in abstracte zin als criterium voor de continuiteits-
veronderstelling. In sommige rechtsstelsels worden wei kapitaalseisen gesteld voor de voortzetting
van de ondememing. 1w Maar uiteindelijk het belangrijkste lijkt te zijn dat alleen solvabiliteitseisen
in staat zijn de risico's tussen de drie soorten participanten (aandeelhouder, financiers en
crediteuren) te verdelen en de verwachtingen tastbaar en beter voorspelbaar te maken. Door het
ingesloten verdelingsmechanisme is de solvabiliteitseis een belangrijk criterium naast de wel
algemeen aanvaarde liquiditeitseis voor insolventieprocedures.

Ook in het Eindrapport Alternatieve Systemen voor Kapitaalbescherming (2005) wordt,
althans in het kader van kapitaal en dividenduitkeringen, een combinatie tussen een
vereenvoudigde balanstest en een liquiditeitstest in verband met kapitaal of dividenduitkeringen
gepropageerd. (p. 82): 'Een vereenvoudiging :ou hieruit kunnen bestaan de verzwaarde balanstest
te vervangen door een eenvoudige balanstest. In de huidige balanstest is een buffer ingebouwd: het
gebonden vermogen. Na het doen van een uitkering moet het bedrag van de activa van de
vennootschap ten minste gelijk zijn aan het bedrag van haar schulden en voorrieningen verhoogd
met het bedrag van het gebonden vermogen, dat wil zeggen het bedrag van het gestorte en
opgevraagde kapitaal vermeerderd met de wettelijke en statutaire reserves.' C..) 'Combinatie met
liquiditeitstest. De nadelen die inherent zijn aan het voorschrijven van een eenvoudige balanstest,

M
zoals  mogelijke  'fair value'-waarderingen in plaats van waarderingen in overeenstemming met
het voorzichtigheidsbeginsel' (zie 2:384 lid 2 BW) 'en de on:ekerheden die het gebruik van allerlei
te onderscheiden jaarrekeningstandaarden met zich brengen, worden gecorrigeerd door naast de
balanstest een liquiditeitstest voor te schrijven. De eenvoudige balanstest is een eerste test om te
beoordelen of de activa van de vennootschap Oberhaupt groter zijn dan haar schulden en
voorzieningen, met andere woorden of er ruimte is zoor het doen van uitkeringen aan
aandeelhouders. De liquiditeitstest geeft aanvullen<ie bescherming: de uitkeringen vinden alleen
plaats indien duidelijk wordt dat ook daarna de crediteuren kunnen warden betaaid. Toepassing
van de liquiditeitstest moet derhalve voorkomen dat uitkeringen aan aandeelhouders worden

189 Zie voor opvattingen in de literatuur ook IV.8.3.
190 In Duitsland wordt bij de Uberschuldung als startcriterium gebruikt wat wij verhaals-

insolventie noemen. Er moet gewaardeerd worden volgens liquidatiewaarde en is het
liquidatievermogen dan negatief dan is er sprake van een potentiele aansprakelijkheid
(tenzij ...). Daarmee wordt de betekenis   van de continuiteitsveronderstelling   voor  de
bevordering van de economie ontkend. De benadering in dit onderzoek verschilt
daarvan. Weliswaar is verhaalsinsolventie noodzakelijk om aan benadelingvragen toe te
kunnen komen. Maar de volgens de (verlengde) Beklamel-norm te stellen liquiditeits- en
solvabiliteitseisen zien op de waardering volgens continuiteit. Daarmee wordt op
voorhand gelegitimeerd dat de gevolgen van liquidatieverliezen geheel of gedeeltelijk
voor rekening van crediteuren mogen worden gebracht, zie IV.3.3.

191 Zie verder IV.7.2.1.
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gedaan die de liquiditeit van de vennootschap te veel aantasten, zodat crediteuren worden
benadeeld. Met het voorschrijven van een liquiditeitstest wordt als her ware de Nimox-rechtspraak
gecodificeerd.'" Naded van het verplicht stellen ran alleen een liquiditeitstest is dat slechts
behoeft te worden gelet op de verplichtingen op de  relatief korte termijn, hetgeen gepaard gaat met
de nodige onzekerheden. Vandaar dat wij de imoering van een eenvoudige balanstest in
combinatie met een liquiditeitstest aanbevelen. Deze combinatie biedt crediteuren een redelijk
rooruit:icht dat de vennootschap na het doen van de uitkering in staat is tijdig haar schulden te
,·oldoen.' Zie voor een verdere bespreking van het Eindrapport (2005) IV.8.3.

In  zekere  zin   is de solvabiliteitseis zelfs ouderwets. Tussen   1838  en 1928 bepaalde
artikel 47 Wetboek van Koophandel dat als 75% van het maatschappelijk kapitaal verloren was
gegaan de vennootschap van rechtswege ontbonden was en bestuurders daarna voor nieuwe

193verplichtingen aansprakelijk waren. De afgeschafte bepaling kende een willekeurigei 94 minimum
solvabiliteitsratio van 25% en was natuurlijk veel te rigoreus in het effect van ontbinding. Ook was,
zoals nog zal blijken. onjuist dat het effect van een onvoldoende solvabiliteit zich moest vertalen in

195

een aansprakelijkheid voor nieuwe verplichtingen.      Maar de intuitie van de werkgever in  1838 dat
de  verliezen en vermogenspositie  van de onderneming bepalend ziijn  voor de risico' s van relatief
onwetende crediteuren was Wel juist.

Het blijkt om verschillende redenen essentieel te zijn om door middel van de
Beklamel-norm en de daarop aansluitende verlengde Beklamel-norm eisen aan
de financieringsstructuur te stellen. Deze normen laten zich vertalen in
samenhangende liquiditeits- dn solvabiliteitseisen. De redenen zijn samengevat:
-  de verplaatsing van het discontinuTteitsrisico naar financiers en vooral

crediteuren is alleen gelegitimeerd voor (een deel van) de liquidatieverliezen
en onvoorzienbare calamiteiten. Dit vereist een zekere dekking voor
verplichtingen en gerechtvaardigde verwachtingen ten aanzien van een
toekomstige positieve rentabiliteit;

-   een vereiste dekking voor verplichtingen op korte en langere termijn kan
worden weergegeven in liquiditeit en solvabiliteit;

-  aan de noodzakelijk te stellen eisen aan gerechtvaardigde verwachtingen
voor de toekomstige rentabiliteit is vooral door solvabiliteitseisen concrete
inhoud te geven;

- alleen heldere liquiditeits- en solvabiliteitseisen dwingen tot tijdige maat-
regelen ter reorganisatie;

-   de noodzakelijke verdeling van risico over de drie soorten participanten is
- zonder tot een bijstortingsplicht te komen - alleen goed te vertalen in aan
de onderneming te stellen liquiditeits- en solvabiliteitseisen. Door die eisen
ontstaat een mechanisme dat aandeelhouders dwingt tot de beslissing om al
dan niet bij te storten ten behoeve van de voortzetting van de onderneming.
Het beperkt de financiering van verliezen door leningen. Het dwingt tot het
staken van de onderneming en haar financiering te staken na feitelijke
insolventie;

-   de eisen zullen het de economie stimulerende vertrouwen van crediteuren
bevorderen; en

192 Dit is niet geheel juist.  zie  VI.4.5. Het dividendbesluit leidde in samenhang  met  de
omzetting in een lening in de casus niet tot een verminderde liquiditeit. Zie ook IV.8.

193 Zie uitgebreid Winter (2001).
194 Zie ook IV.6.4.
195 Zie verder IV.9.2.
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-  de eisen stellen normatieve beperkingen aan de verplaatsing van het
discontinuiteitsrisico naar crediteuren die daar zelf nauwelijks zicht en
invloed op hebben.

IV.6 De maximale financiering volgens de verlengde Beklamel-norm

IV.6.1 Formule voor maximale financiering door leningen
De vereiste dekking die voor verplichtingen op korte termijn moet bestaan, werd
eerder weergegeven  in de formule:  LM  2  kls.86 Als gelijktijdig eisen  aan  de

liquiditeit en solvabiliteit worden gesteld, zal het niet mogelijk zijn meer
verliezen te financieren met vreemd vermogen dan een te stellen solvabiliteitseis
toelaat. De maximale financiering is dan weer te geven in de formule waarbij de
op korte termijn liquide middelen (LM) en evenzeer kortlopende schulden elkaar
tenminste in evenwicht moeten houden; het eigen vermogen overeenkomende
met de solvabiliteitseis (s) moet strekken ter financiering van alle activa (de
liquide middelen en de investeringen (I)); en de voorzieningen (V); en leningen
moeten (L) overigens strekken ter financiering van de onderneming:

L S (1-s).I - s.LM - V

De formule geeft aan hoe groot de totale leningen (L) mogen zijn op het moment dat de
solvabiliteit (s) tot het toegestane absolute minimum is gedaald. De investeringen (I) zijn de meest

bepalende factor, de liquide middelen (LM) (inclusief debiteuren en kredietruimte) hebben een
relatief ondergeschikte betekenis die bij s=0 zelfs wegvalt. De voorzieningen 'V' voorzien
tijdelijk in de financiering. De aansluiting met de formule voor de liquiditeitseis (LM 2 kls) leidt
ertoe dat zolang de hand wordt gehouden aan de formule voor maximale financiering, de
onderneming vanzelf feitelijk insolvent wordt zodra niet meer aan de te stellen solvabiliteitseis
wordt voldaan.

Formule. Om de maximale financiering te kunnen vaststellen moet aansluiting gezocht

worden bij de 'netto liquide middelen' (zie III.2.2) die de grens van de feitelijke insolventie
bepalen: kortlopende schulden  'kls':   alle op evenzeer korte termijn te betalen schulden;
liquide middelen  'LM': op korte termijn liquide of liquide te maken activa: debiteuren,
kas, positief banksaldo of kredietruimte. De investeringen 'I' zijn alle activa die niet
liquide middelen (LM) zijn: de vaste activa, voorraden, onderhanden werk en alle andere
vlottende activa die niet op korte termijn liquide gemaakt worden. De leningen 'L' zijn
zowel langlopende schulden als kredieten (voor de maximale faciliteit) en niet op korte
termijn te betalen kortlopende schulden. Bij het eigen vermogen 'ev' mogen volledig
achtergestelde leningen worden gerekend terwijl stille of negatieve reserves bij- dan wel

afgeboekt moeten worden bij het eigen vermogen en de betreffende activa. 'V' =
voorzieningen, 'b' = balanstotaal en 's' = de minimaal vereiste solvabiliteitsratio (ev/b)
volgens de verlengde Beklamel-norm. Uitgaande van de balans kunnen de volgende
vergelijkingen worden gemaakt: I+L M=b; en: ev +V+L+ kis =b. Dit is ook weer te
geven als: I+L M=e v+V+L+ kls. Ervan uitgaande dat de minimaal vereiste
solvabiliteit 's' is, is het eigen vermogen: ev = s.b = s.I + s.LM. Vullen we dat in in de
vorige  vergelijking dan krijgen  we:  (1-s)I +  (1-s)LM =  V+ L  + kls. Willen we bereiken dat,
na het maximale gebruik van de financiering voor verliesfinanciering ook het moment
aanbreekt dat bij verder verlies feitelijke insolventie intreedt, dan is op dat moment LM =

196
Zie II1.2.2.
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kls. Vullen we dat in de laatste vergelijking in, dan is het totaal maximaal te financieren
bedrag L als volgt weer te geven: L = (1-s).I - s.LM -V.
Ervan uitgaande dat de balans geen andere wezenlijke wijzigingen ondergaat dan die
veroorzaakt door resultaat en daaruit voortvloeiende mutaties in eigen vermogen en
verhouding liquide middelen en kortlopende schulden is de maximale financierbaarheid op
twee manieren te voorspellen. Dat kan met behulp van bovenstaande formule
rekeninghoudend met een al bestaande financiering, of door het op dat moment (t=1)
bestaande overschot  van  LM i  -  kls   op te tellen  bij het verschil tussen het bestaande eigen
vermogen   (ev i)   en het eigen vermogen nadat   (t=2) dit conform de minimaal vereiste
solvabiliteitseis is verminderd (ev.): AL = LM, - klsi + evi - evl.

Voorspellingen met dit model kennen beperkingen, doordat geen rekening wordt
gehouden met alle mogelijke mutaties door de tijd heen.

Een  balans  is  niet  meer  dan  een   ' foto'. De voorspelling, die mogelijk lijkt met behulp van de
197

formule, neemt een voorschot op de foto. Er zullen ook andere mutaties plaatshebben dan die ten
gevolge van het resultaat in het eigen vermogen enerzijds en de verhouding van liquide middelen
en kortlopende schulden anderzijds. De praktische problemen die daaruit kunnen voortvloeien, en
het effect van verschillende omloopsnelheden in vlottende activa en kortlopende schulden zullen in
IV.7 behandeld worden.

De formule neemt tot uitgangspunt dat de onderneming door de tijd heen met de liquide
middelen (inclusief kredietruimte) dekking moet kunnen geven aan de kortlopende schulden (met
als grens LM = kls). Kan een onderneming dat niet meer, dan zijn daarvoor - afgezien van
wisselende omloopsnelhedeni98 - slechts twee verklaringen mogelijk: 1) er wordt verlies geleden
en de hefboomwerking is negatief; de beperking om met vreemd vermogen te financieren is dus
gerechtvaardigd; 2) het resultaat is positief maar de kasstroom is negatief. Als het positieve
resultaat zich niet vertaalt in een toename van liquide middelen (LM), moeten de investeringen (I)
ondertussen toenemen. De financieringsruimte volgens de formule wordt  dan  met een factor  ( 1-s)
groter.

IV.6.2 Voorbeelden van toepassing van de formule
Ter verduidelijking van de praktische toepassing van de formule worden enkele
(sterk vereenvoudigde)" voorbeelden gegeven.

Uitgangspunt is de onderneming met een balans (B) die er als volgt uitziet:

B.0

I                         30           ev                  40
bank                -

LM                                      40                  kls                            30
b                         70                               70

De netto liquide middelen zijn (40 - 30 =) 10. De solvabiliteit uitgaande van continulteit van de
onderneming is 57%. Bij de voorbeelden wordt er gemakshalve van uitgegaan dat er alleen
mutaties plaatshebben ten gevolge van resultaten die zich weerspiegelen in eigen vermogen en
verhouding LM en kis onder gelijkblijvend balanstotaal.

I Verliezen zonder aanvulling vreemd of eigen vermogen.

197

Vergelijk ook Beckman (2006).
198 Zie IV.7.2 en IV.7.2.2
199

Op met name de gemakshalve gehanteerde vereenvoudiging dat het balanstotaal
hetzelfde blijft, na het realiseren van verliezen, wordt in IV.6.5 nader ingegaan.
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Stel  dat geen eigen of vreemd vermogen wordt aangetrokken, dan ontstaat er na verlies 10 feitelijke
insolventie (LM - kls = 0) en dient de onderneming gestaakt te worden:

B. 1

1                           30           ev                   30
bank                _

LM                                flfl               kis                        ®

b                         70                               70

In deze situatie (solvabiliteit 43 %; I = 30 en bank = 0) bestaat ruimte voor financiering met vreemd

vermogen volgens de for·mule L = ( 1-s).I - s.LM -V, zolang de solvabiliteitseis s minder dan 43 %
is, want dan is 1 = 0.

Il Verliezen. aanvullend vreemd vermogen en solvabiliteitseis 0 %
Stel minimaal vereiste solvabiliteit 0%. Uitgaande van balans B.0 is er ruimte voor financiering met
vreemd vermogen volgens de formule L = (1-s).1 - s.LM - V voor 30 ( = I). De balans ziet er dan
na verlies = 40 als volgt uit:

B.2

I                           30           ev                   0
bank                30

LM                                   ®                 kls                          ®
b                         70                               70

Op het moment dat feitelijke insolventie ontstaat, is het krediet geheel verbruikt en is de
solvabiliteit 0.

III Verliezen, aanvullend vreemd vermogen en solvabiliteitseis  1 0  %
Stel minimaal vereiste solvabiliteit 10%. Uitgaande van balans  B.0  is er ruimte voor financiering
met vreemd vermogen volgens de formule  L=(1-s)1  -  s.LM  -V voor 0,9x30  - 0,1 x40  -  23.  Na
een  verlies  van  33  (23 plus aanvankelijk liquiditeitsoverschot  van 10) resteert  er een solvabiliteit
van 10% en ontstaat liquiditeitsinsolventie:

B.3

I                           30           ev                   7
bank                23

LM                                          40                    kls                               ®
b                         70                               70

Financiering met meer dan 23 vreemd vermogen zou het mogelijk maken verliezen te financieren
die de solvabiliteit beneden 10% brengt zonder dat liquiditeitsinsolventie ontstaat. Deze
onderneming met balans   B.3   moet bij voortzetting de benodigde aanvullende financiering   in
aanvullend eigen vermogen vinden. Alleen als de investeringen I toenemen ontstaat weer ruimte
voor financiering met vreemd vermogen.

IV Invloed discontinuiteitsrisico
Stel de onderneming met balans B.3 moet worden geliquideerd en het discontinuneitsrisico vertaalt
zich in liquidatiewaarde I 60% = 18; LM 50 % = 20; en vermeerdering passief 10. Dan ziet de
liquidatiebalans er als volgt uit:

I                           18 ev -35

bank                 23

LM                                   2Q                kis                            Q
b                         38                               38

Voor crediteuren. uitgaande van gelijkheid, resteert verhaal voor 38/(23 + 50) = 52 %.

69



Hoofdstuk IV

Is de vordering van de bank door zekerheden gedekt, dan ziet de liquidatiebalans er na uitwinning
als volgt uit:

I                         0 ev -35

bank                  0

LM                                   15                 kis                            
b                         15                               15

Voor crediteuren exclusief bank, uitgaande van gelijkheid, resteert verhaal  voor  15/50  =  30%.  Het
zal duidelijk zijn dat indien het wordt toegestaan meer verliezen door vreemd vermogen met
zekerheden te financieren, het verhaal voor crediteuren zeer snel vermindert tot 0.

IV.6.3 Indirecte gevolgen formule
De formule die beperkingen stelt aan de omvang van de leningen heeft niet
onbelangrijke indirecte gevolgen:
(a) een grotere financiering dan de investeringen zal risicodragend moeten zijn

en dus door of via de aandeelhouders gerealiseerd moeten worden;
(b) een sterk groeiende onderneming zal met relatief veel eigen vermogen

gefinancierd moeten worden,200 althans de financiering zal gericht moeten
zijn op investeringen of met regelmaat moeten worden aangepast aan de
omvang van de investeringen;

(c) het reddingskrediet  voor de onderneming  zelf zal veelal  niet  meer
mogelijk zijn,.201

(d) zekerheden kunnen niet als zodanig worden aangewend voor zover leningen
het maximaal te financieren bedrag overstijgen. 202

De beperking van het vreemd vermogen hoofdzakelijk door het vaste actief betekent niet per se dat
financieringen niet op bijvoorbeeld debiteuren gericht mogen zijn. Ook betekent het niet dat deze
niet tot zekerheid zouden mogen strekken. De daadwerkelijke beperking van de lening zal echter
praktisch wel moeilijker zijn indien de totale investeringen niet de basis vormen.

IV.6.4 Invulling concrete solvabiliteitseisen
Hiervoor is uiteengezet dat en waarom een solvabiliteitseis essentieel is. Maar,
welke concrete solvabiliteitseis (s) moet er dan aan een onderneming worden
gesteld? De solvabiliteitseis zal aangepast moeten zijn aan de wijze van
waardering en de aard van de ondememing.203 De beperkingen die eigen zijn aan
de financiele economie doordat er geen eenduidige objectieve betekenis is te
geven aan de waardering en het getrouwe beeld, maken elke solvabiliteitseis tot
op zekere hoogte arbitrair.204

200 Vergelijk de theorie van sustainable growth, Higgings (1977a en 1997b)
201 Zie verder IX.4.3.3
202 Zie verder IV.9.2.
203 Zie bijvoorbeeld Beckman (2006).
204

Zie bijvoorbeeld Van Rooijen (2002): Duffhues (1997); Van Lent (2001); Palepu et al.

(2004) en daar voorgedragen verfijningen door business, accounting en financial
analysis, Van Eeghen (2004a en b).
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Door de invoering van de IFRS voor beursgenoteerde ondernemingen zijn de verschillen in
mogelijke waardering voor deze ondernemingen wel steeds meer ingeperkt. De mogelijke
diversiteit in de wijze van weergave is niet alleen het gevolg van verschillende grondslagen voor
waardering of schatting, maar ook van de concrete toepassing van grondslagen, bijvoorbeeld
volgens fair value. De cijfermatige weergave in jaarverslagen suggereert ten onrechte een

wiskundige hardheid van de gebruikte cijfers, zoals bijvoorbeeld Van Rooijen (2002) en Palepu et
al. (2004) ook aantonen. In de financiele economie wordt nadrukkelijk gestreefd naar een steeds

verfijndere en meer uniforme internationale regelgeving. Of echter daarmee ook bijvoorbeeld IAS
alinea 1 paragraaf 10 kan worden waargemaakt, is maar de vraag. Als ervan wordt uitgegaan dat
toepassing van de IAS in 'vrijwel alle omstandigheden leidt tot een jaarrekening die een getrouw
beeld weergeeft'. lijkt   mij   dat  de   wens de vader   is   van de geformuleerde regel. Of misschien
moeten we constateren dat het de meer Angelsaksische benadering is, die ervan uitgaat dat niet
normatieve begrippen, maar alleen regelgeving in staat is als een 'getrouw beeld' de te vereisen
rechtszekerheid te geven.

Dat betekent nog niet dat het getrouwe beeld of de gebruikte waardeconcepten
volstrekt willekeurig of waardeloos zijn. Die beperkingen vallen in het niet in
verhouding tot de noodzaak een risicoverdelingsmechanisme in het leven te
roepen en een grens te stellen die de ondememing dwingt tijdig maatregelen te
treffen om insolventie te voorkomen. Omdat een solvabiliteitseis daarvoor zo
wezenlijk is, moet dit enigszins arbitraire karakter maar op de koop toe worden
genomen. The pe,fect is  the enemy of the  good.

Omdat bij accounting de waarde kan worden gerelateerd aan individuele activa, is deze
205

waarderingsmethode hier het best bruikbaar. Bij de formule speelt de waardering vooral een rol bij
de toe te kennen waarde aan de investeringen, waaronder de vaste activa, voorraden en
onderhanden werk. Waarderingsproblemen zullen doorwerken, ook bij de vraag of alle vaste activa
wel in de balans zijn opgenomen of bij waardeveranderingen van bijvoorbeeld geactiveerde kosten.

Aan te nemen is dat (s) in ieder geval groter moet zijn dan 0. Is dit immers niet
het geval, dan moet er sprake zijn geweest van een daaraan voorafgaande
periode van negatieve rentabiliteit. Achteraf bezien bestaat er dan geen
legitimering voor de verplaatsing van het discontinuiteitsrisico. 206

Voor het verder verplaatsen van het discontinuiteitsrisico door het mogelijk maken van financiering
van verdergaande verliezen bestaat dan ook geen legitimering. Dat betekent in het licht van de
formule,207 L I (1-s).I - s.LM - V, dus ook dat de financiering met vreemd vermogen een absolute
grens kent. Die grens wordt bereikt als de leningen groter zijn dan de waarde van de investeringen
minus de voorzieningen. Immers als s=0 -4 L<I-V.I n d e praktijk wordt wel gezondigd tegen de
formule, zoals alleen al blijkt uit de financiering van ondernemingen met een negatief
garantievermogen.

Hoe groot moet de solvabiliteit (s) zijn? Solvabiliteiteisen indiceren ook de
relatieve omvang van het liquidatievermogen en geven inhoud aan het
vertrouwen in de toekomstige rentabiliteit. Vos108 heeft geconstateerd dat

205 Zie voor verschillende waardering volgens marktwaarde, DCF methode of door
accounting: Groeneveld (2004), Van Lent (2001); Haugen (2004).

206 Vergelijk ook het voorstel in het Eindrapport Alternatieve Systemen voor Kapitaal-
bescherming (2005), p. 82, zie de citaten in IV.5.

207 Zie IV.6.1.
21)8

Vos (2003).
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Nederlandse banken daarom gewoonlijk al naar gelang de aard van het bedrijf,
de volgende solvabiliteitsratio's als 'onvoldoende'109 bestempelen:

producenten, industrie, bouwnijverheid: < 20 %;
groothandel, transport, detailhandel: < 15%;
dienstverlening, vrije beroepsbeoefenaren: < 10%;
overige < 10%.

Vet'moedelijk zullen deze grenzen een zekere empirisch vastgestelde hardheid hebben in verband
210met de Probability of Default, L,oss Given Default en Exposure at Default. Banken gebruiken

211zulke grenzen om hun eigen risico te beoordelen. Waar hun risico's door zekerheden veel
beperkter zijn en later ingrijpen dan die van crediteuren, is het aannemelijk dat de
solvabiliteitseisen ten behoeve van crediteuren alleen maar hoger kunnen uitvallen.

De recovery rate van banken verschilt sterk in verschillende landen. Afhankelijk van het
rechtssysteem verschillen de mogelijkheden tot verkrijging en uitwinning van zekerheden. De Loss
Given Default wordt daardoor bernvloed. Die invloed zal, gezien de onderlinge samenhang tussen
de &,ss Given Default en Exposure at Default, bepalend zijn voor de omvang van de financiering.
De formule voor maximale financiering zal dus in landen met een bankvriendelijk zekerheidsstelsel
aan banken grotere beperkingen opleggen. Naar aan te nemen is, zal de te stellen solvabiliteitseis
dus ook afhankelijk moeten zijn van het rechtsstelsel.

Normatief lijkt het vooralsnog ook verantwoord banken af te rekenen op de door
henzelf ontwikkelde en gehanteerde eisen. De opportunistische aard van de
legitimering en de rechtszekerheid noodzaken tot een concrete begrenzing.
Zonder concrete grenzen is het onmogelijk een risicoverdelingsmechanisme
tussen de participanten te creeren.

Niettemin hoop ik dat economen in de toekomst op grond van nader onderzoek bereid en in staat
zullen zijn de wenselijke grenzen preciezer te onderzoeken. Makkelijk zal dat wel niet zijn.
Verfijndere modellen zullen rekening moeten houden met de wijze van waardering, de aard van de
onderneming, het te bevorderen vertrouwen van crediteuren en de gunstige effecten daarvan
afgezet tegen de prijs die voor dat vertrouwen betaald moet worden. Ook het nationale rechtsstelsel
zal van invloed zijn.

Er  is  echter  ook  iets  voor te zeggen om bijvoorbeeld 10% solvabiliteit voorlopig  als
algemene ondergrens aan te houden. Daarmee zouden, zolang de economie nog geen specifieke
grenzen heeft gesteld, interpretatieverschillen zoveel mogelijk worden uitgesloten en een zo groot
mogelijke mate van duidelijkheid worden gecreeerd. Het stellen van een duidelijke grens is

212
waarschijnlijk nog belangrijker dan het beantwoorden van de vraag waar de grens precies ligt
Maar omdat het toestaan van meer risico nu eenmaal tot nadeel bij anderen leidt en het onderscheid
tussen verschillende ondernemingen ontegenzeggelijk wezenlijk is, zal voor die veilige en wellicht
pragmatische benadering hier niet gekozen worden.

209 De eisen voor 'voldoende' solvabiliteit liggen aanzienlijk hoger (resp. > 30, 25, 15 en 25
%). zie Vos (2003). De gemiddelde solvabiliteit in het MKB en grootbedrijf is 33,8%
resp. 37,5%. Juist ondernemingen met veel vast actief, en daarmee veel vaste lasten,
hebben een hoger risicoprofiel en verlangen een hogere solvabiliteit (Duffhues (2003)).

210 Bekend is dat individuele banken intern meer gedifferentieerde solvabiliteitseisen
hanteren. Voor dit onderzoek waren de meeste banken niet bereid daar inzage in te
geven, ook niet indien de weergave geanonimiseerd zou worden.

211 Voor banken zelf geldt ingevolge Basel I en II overigens eenzelfde soon systeem.
2 I 2 Zie ook de gepropageerde voorzichtigheid in Sobi/Hurks II.
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Als leningen worden verstrekt die per saldo hoger zijn dan toegestaan volgens
de formule, betekent dit dat de onderneming ten onrechte is gefinancierd met
vreemd gesecureerd) vermogen in plaats van eigen vermogen. Deze financiering
dient derhalve als risicodragend te worden aangemerkt.

De verlengde Beklamel-norm voor de financier kan als volgt worden
gedefinieerd:

De financier mag niet meewerken aan het verstrekken of handhaven van
een lening indien en voor zover de totale financiering met vreemd vermogen
volgens te objectiveren wetenschap van de financier groter is dan (1-s).I - s.LM
- V. De grens voor 'onvoldoende' solvabiliteit 's' is praktisch ten minste te
stellen op: 20% voor producenten, industrie, bouwnijverheid; 15% voor

groothandel, transport, detailhandel; 10% voor dienstverlening, vrije
beroepsbeoefenaren en 10% voor overige. Voor zover de laatstelijk verstrekte
lening(en) de financiering van verliezen heeft mogelijk gemaakt tot beneden het
door de solvabiliteitseis (s) verlangde niveau, moet(en) deze als risicodragend
kapitaal worden aangemerkt.

IV.6.5 Praktische functie en bepaling van de te verstrekken maximale
ongebruikte kredietruimte

Afgezien van een aantal nog in detail te bespreken complicaties, is de maximaal
te verlenen ongebruikte kredietruimte vrij eenvoudig te bepalen. Ter globale
orientatie. voor de gemiddelde gezonde onderneming met een solvabiliteit van
30%213 betekent de solvabiliteitseis van bijvoorbeeld 10% dat zij van de bank
een nog ongebruikte kredietruimte mag krijgen van maximaal zo'n 20% van het
balanstotaal ter financiering van eventuele toekomstige verliezen of
achterblijvende kasstromen. Houdt men vervolgens ook rekening met een
maximale vermindering van het balanstotaal, die gelijk is aan de vermindering
van eigen vermogen, dan is de te verlenen maximale ongebruikte kredietruimte
zo'n  16% van het balanstotaal.

Ervaring leert dat de financieringsstructuur van een gezonde onderneming er over het algemeen
ongeveer als volgt uitziet: 30% garantievermogen, 40% leningen, 30% overige (kortlopende)
schulden. Er gemakshalve van uitgaande dat het balanstotaal ongeveer gelijk blijft en crediteuren
tijdig betaald blijven worden, betekent dit dat de grens aan de financieringsstructuur wordt bereikt
bij 10% garantievermogen, 60% leningen  en 30% overige (kortlopende) schulden. De maximale
kredietruimte is dan 60% - 40% = 20 % van het balanstotaal.

Rekening houdend met een balansverkorting in verband met te boeken verliezen die
maximaal gelijk is aan 20% van het oorspronkelijke balanstotaal, is de maximaal te verlenen
ongebruikte kredietruimte zo'n214  20%  x  80% =  16%  van het balanstotaal.

Hanteert de financier dit uitgangspunt, dan zal de debiteur bij verliezen die
leiden tot een 'onvoldoende' solvabiliteit, of bij, bij het resultaat achterblijvende
kasstromen - die veelal om een nadere analyse van de werkelijke waarde van de
investeringen vragen - normaal gesproken vanzelf tegen een liquiditeitstekort

213 Zie voor eisen aan 'voldoende' solvabiliteit verder VI.4.2.
214

Hierbij wordt gemakshalve geen rekening gehouden met het geringe effect op de
solvabiliteitseis (s= ev/b =  10%) zelf van de balansverkorting (1 %).
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aanlopen. Zo'n tekort kan dan niet aan de bestuurders voorbijgaan, omdat
voorgenomen betalingen of aankopen niet gedaan kunnen worden. Zo'n tekort
zal in de praktijk veelal ook door de kredietverlenende financier opgemerkt
moeten worden omdat de kredietruimte onvoldoende blijkt te zijn voor de
gegeven betalingsopdrachten of de debiteur om uitbreiding van het krediet zal
vragen.

Helemaal vanzelf hoeft het de financier niet duidelijk te worden dat de
solvabiliteit van de onderneming te laag wordt. Indien bijvoorbeeld de
kasstromen van de onderneming in moeilijkheden vooruit gaan lopen op het
resultaat zal het liquiditeitstekort niet direct duidelijk hoeven te worden. Dat kan
het geval zijn als opdrachtgevers voor grotere bedragen gaan v66rfinancieren of
als investeringen te gelde gemaakt worden zonder dat de financier daarbij als
zekerheidsgerechtigde betrokken hoeft te worden, of wordt. Kasstromen hoeven
ook niet zaligmakend te zijn als voorzieningen getroffen moeten worden voor
pas in de toekomst te verrichten uitgaven. De financier doet er goed aan zich
ook van tijd tot tijd te laten informeren over de geboekte resultaten, balans en
kasstroomoverzichten. De wetenschap van de financier van overtreding van de
(verlengde) Beklamel-norm kan niet zomaar op elk moment aangenomen
worden. Maar de door de verlengde Beklamel-norm beperkt toegestane

financiering zal ook als de wetenschap ontbreekt kunnen helpen.
De solvabiliteitseis en de eis aan maximale financiering dienen het doel

dat de onderneming daadwerkelijk gedwongen wordt de noodzakelijke sanering
tijdig te beproeven en te voorkomen dat de verlieslatende onderneming blijft
doormodderen ten koste van een door de verliezen vanzelf oplopende
schuldenlast. Het dient tevens het doel dat het verhaalsactief niet tot een onnodig
grote hoogte tot verhaal van de financier zal moeten dienen.

De Beklamel-norm en verlengde Beklamel-norm tezamen voorkomen
het doormodderen ten koste van vooral de gewone crediteuren. Ondertussen zal
het ongedaan maken van de nadelige effecten van het overmatige financieren
van verliezen meestal niet zozeer leiden tot een dramatische verhoging van de
uit te keren bedragen aan gewone crediteuren. De financier blijft immers voor de
wel verantwoorde financiering als separatist v66rgaan. Het effect zal vooral zijn
dat het passief beperkt zal blijven en dat dus slechts een beperkt aantal
crediteuren voor een beperkt bedrag onder het discontinuneitsrisico zal lijden.

IV.7 Praktische beperkingen aan de formule door tijdsinvloeden
Aan de formule en de praktische bruikbaarheid zijn problemen verbonden. Deze
problemen betreffen de concrete invulling van de solvabiliteitseis (s) zelf, mede
in verband met de wijze van waardering (zie IV.6.4) en tijdsinvloeden.

De formule L S (1-s).I - s.LM - V bepaalt de maximale omvang van de
financiering op het moment dat LM = kls en de absoluut minimale solvabiliteits-
eis  's' overschreden wordt. Een balans is niet meer dan een  'foto'.

Op het moment van kredietverlening zelf is niet te bepalen hoe de balans er precies zal uitzien op
het tijdstip dat de solvabiliteit tot het absolute minimum is gedaald. De voorspelling, die mogelijk
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215lijkt met behulp van L S (1-s).I - s.LM - V, of,  AL S LMi - kist + evt - ev2, zal dus

onvolkomenheden vertonen. Er wordt immers uitgegaan van de balans, althans bekende gegevens,
per datum aanvullend krediet. in plaats van de balans per datum waarop de minimaal vereiste
solvabiliteit wordt bereikt. Met mutaties in de balans wordt in de formule alleen rekening gehouden
voor zover door het resultaat het eigen vermogen enerzijds en de verhouding van vlottende activa
en kortlopende schulden anderzijds wijzigt. Met andere mutaties, die in de praktijk zeker zullen
plaatshebben, wordt in de formule geen rekening gehouden. In zoverre is de voorspelling onzeker
en kunnen door de tijd heen aanpassingen geboden zijn.

Hieruit kunnen praktische problemen voortvloeien van diverse aard:
(a)  wijzigingen in de omvang of waarde van investeringen (I) en/of het totaal

van de leningen en/of kredieten en/of voorzieningen;
(b) verschuivingen tussen liquide middelen en investeringen;
(c) willekeurige vergrotingen/verkleiningen van het balanstotaal:
(d) verschillende omloopsnelheden van vlottende activa en kortlopende

schulden door seizoensinvloeden of projectfinanciering.

Hierop zal kort in meer detail worden ingegaan. Daarbij zal blijken dat bij de
investeringen moet worden uitgegaan van gemiddelde voorraden en
onderhanden werk, tenzij en voor zover haperingen in de liquiditeit ontstaan
door seizoensinvloeden of projectfinancieringen. Dergelijke gebruikelijke
tijdelijke haperingen zullen gefinancierd moeten kunnen worden. Waar in het
algemeen geldt dat de solvabiliteitsratio (s) groter zal moeten zijn dan 0, zal de
financiering in totaal de waarde van de investeringen niet mogen overtreffen.

IV.7.1 Ad a) Vergrotingen of verkleiningen van de investeringen en/of
het totaal van de leningen eWof kredieten en/of voorzieningen

In de formule L < ( 1-s).I - s.LM  - V216 hebben de investeringen een dominante
betekenis. Mutaties in de (waarde van) investeringen werken dus in hoge mate
door in de financierbaarheid van de onderneming (bijvoorbeeld bij s = 10% voor
90%). Dat betekent dat investeringen en des-investeringen wezenlijk zijn. Voor
zover de additionele lening een doelbestemming heeft die ziet op financiering
van nieuw vast actief, mag daar dus rekening mee gehouden worden bij de
bepaling van de omvang van de financiering. Dit leidt in de formule immers tot
een toename van het vaste actief.

De financiering van nieuw te verwerven vast actief mag per saldo worden gefinancierd door
217

nieuw vreemd vermogen, zolang er geen sprake is van feitelijke insolventie of overfinanciering in
verband met de solvabiliteitseis. De hoogte van de financiering van dit nieuwe vaste actief wordt
wei begrensd door de formule voor maximale financiering na investering. Hieronderi18 zal blijken
dat ook de Pauliana-norm beperkingen stelt aan nieuwe of uit te breiden financieringen of nieuwe
zekerheden. Vooruitlopend op de uitkomsten daarvan, zal blijken dat: a) als de financiering strekt
tot financiering van nieuw actief; b) de financiering beperkt is tot de invloed die de nieuwe

investering per saldo heeft op de kredietruimte volgens de formule, en c) er geen andere zekerheden

215 Zie IV.6.1.
216 Zie IV.6.1.
217 Eventueel af te stoten verouderde vaste activa moeten mede beschouwd worden.
218

Zie VI.4.3 en VI.4.4.
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verstrekt worden dan het nieuwe actief, de Pauliana-norm niet tot beperkingen leidt bij de
financiering van nieuw te verwerven vast actief.

Is de toename echter het gevolg van de toename van voorraden of onderhanden
werk dan is voorzichtigheid geboden. Een toename daarvan is vaak een indicator
voor te boeken verliezen.

Met name als de toename van voorraden en onderhanden werk niet eenvoudig kan worden
verklaard door gebruikelijke seizoensinvloeden of projectfinancieringen en tegelijkertijd gepaard
gaat met een vermindering van liquide middelen (LM), zullen bestuurders en financier op hun
hoede moeten zijn. De financier doet er goed aan uit te gaan van gemiddelde standen voor
voorraden en onderhanden werk. Bestuurders zullen, indien zij hun beleid willen veranderen en een
groter beslag willen leggen op voorraden en onderhanden werk, er goed aan doen dit vooraf te
verklaren en de kredietruimte hierop te laten afstemmen. Bij aanzienlijke, vooraf onverklaard
gebleven, wijzigingen in voorraden en onderhanden werk moet er rekening mee gehouden worden
dat deze een andere waardering behoeven.

Investeringen doen de solvabiliteit licht verminderen, doordat het balanstotaal
vermeerdert. Voor zover nieuwe investeringen gefinancierd worden door eigen vermogen, ontstaat
per saldo additionele kredietruimte. Nieuwe investeringen hoeven, globaal gesproken. namelijk
slechts  voor het deel ( 1-s).I met eigen vermogen hoeven te worden gefinancierd.

Des-investeringen leiden omgekeerd tot vermindering van de kredietruimte. In de
financieringsovereenkomst zal daar bij voorkeur in voorzien moeten worden. Voor een belangrijk
deel is dat mogelijk indien de verstrekte zekerheden betrekking hebben op de investeringen en de
verkoopopbrengst zal moeten worden aangewend ter aflossing van de schuld. Slechts voor zover de
opbrengst lager   is    dan    ( 1-s)    maal    de    in de balans opgenomen waarde    van de betreffende
investeringen, moet de kredietruimte worden verminderd.

Op de meeste vaste activa wordt afgeschreven in verband met de levensduur van deze
activa. Het financierbare deel neemt daardoor af. Globaal zal voor de instandhouding van de
onderneming op termijn geinvesteerd moeten worden in nieuwe vaste activa ter hoogte van de
afschrijving. Gebeurt dat niet, dan vindt er een verschuiving plaats in die zin dat de liquide
middelen in verhouding tot de uitkomst van het bedrijfsresultaat (na afschrijving) vermeerderen. De
liquiditeit wordt positief be'i'nvloed door het niet herinvesteren. Maar dat trekt tegelijkertijd een
wissel op de toekomst. Voor zover de afschrijvingen reeel zijn, wordt de reele kredietruimte, ook
als er niet wordt geherinvesteerd, bepaald door de waarde van de vaste activa op het moment van
de financiering. Wordt er meer geinvesteerd dan de afschrijvingen, dan ontstaat er kredietruimte.

Op sommige vaste activa wordt afgeschreven (vooral uit fiscale motieven) hoewel de
afschrijving niet ziet op vermindering in waarde of noodzaak tot herinvestering. Te denken valt met
name aan onroerend goed. In de bij de formules gehanteerde definities is hierin voorzien door het
eigen vermogen te corrigeren met stille of negatieve reserves, hetgeen impliceert dat ook de waarde
van de vaste activa dienovereenkomstig dient te worden gecorrigeerd.

Uiteraard kunnen er ook met betrekking tot de investeringen dingen gebeuren
die niet in de verwachtingen van de oorspronkelijke waardering besloten lagen.

Zo kunnen investeringen tenietgaan zonder dat dit bijvoorbeeld verzekerd is. Ze kunnen ook
plotseling aanzienlijk in waarde dalen of versneld afgeschreven moeten worden. Denk bijvoorbeeld
aan  machines  voor het maken  van lp's nadat  de  cd' s  op de markt kwamen. Dit soort ingrijpende
gebeurtenissen zullen altijd tot een herevaluatie van de onderneming en de financiering moeten
leiden.

De balans en winst- en verliesrekening geeft in belangrijke mate weer in hoeverre
resultaten verwacht worden. Of die verwachtingen juist zijn, moet nog blijken uit de te realiseren
kasstromen: 'profit  is an opinion,   cash   is king'. Verwachte kasstromen worden verwerkt   in  de
waardering van de diverse posten in de balans. Worden bijvoorbeeld aanzienlijke kosten gemaakt
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219ter ontwikkeling van een te verkopen product of dienst, dan mogen die kosten soms met gepaste

zorgvuldigheid geactiveerd worden en later van het resultaat worden afgeboekt als afschrijving.
Waar de kosten wei zijn gemaakt en in de toekomst nog tot opbrengst moeten leiden. hebben zij
wel een negatieve invloed op de liquiditeit. De onderneming die zulke kosten activeert, heeft in
verhouding tot de onderneming die dat niet doet een hoger eigen vermogen, meer vast actief, een
hoger balanstotaal en een betere solvabiliteit. Indien de verwachting dat de kosten worden
terugverdiend met gepaste voorzichtigheid reeel is, is het ook reeel dat zulke investeringen voor de

bepaling van de omvang van de financiering worden meegenomen. Het niet uitkomen van de
verwachting behoort dan immers tot het gelegitimeerde discontinuiteitsrisico van de onderneming
dat in verband met de legitimering van de continurteitsveronderstelling verplaatst mag worden naar
de crediteuren.

Met name bij moedermaatschappijen hoeven de eigen - niet geconsolideerde -
bedrijfsresultaten niet maatgevend te zijn voor haar financiele positie. De waarde van investeringen

zal door wisselende resultaten en de wisselende waarde van dochters kunnen fluctueren. Onder de

IFRS en de waardering naar fair value zijn sterke wijzigingen zeer wel mogelijk. Dit onderzoek

beoogt niet in te gaan op de aanzienlijke coniplicaties van concernfinanciering en financiering van

op zichzelf weer risicodragend kapitaal in dochterondernemingen. Voor het begrip van de220

bestaande complicaties mag echter een enkele opmerking niet ontbreken. Het Eindrapport
Alternatieve Systemen voor Kapitaalbescherming (2005) heeft gewezen op de complicaties die
voortvloeien uit de fair value waardering volgens de IFRS. Het moge zo zijn dat waardering
volgens fair value voor aandeelhouders belangrijke informatie verschaft. Maar voor andere

participanten is die wijze van waardering niet zonder meer maatgevend. In de IFRS wordt het
realisatiebeginsel steeds vaker losgelaten ten gunste van fair value waarderingen. Bezien vanuit de

positie van financiers en crediteuren dienen bijvoorbeeld alleen feitelijk gerealiseerde opbrengsten
in aanmerking te worden fienomen bij de vaststelling van voor uitkering vatbare bedragen of te
financieren investeringen.- Bovendien houden de IFRS222 geen rekening met kapitaalbescherming
en kennen zij daarom geen regels voor de behandeling van reserves.223 Het sterk volatiele karakter
van de waardering volgens fair value maakt dat financiering op basis  van een hogere waarde dan de
aanschafwaarde risicovol is, zoals de formule voor maximale financiering en de dominante
betekenis van de investeringen (I) ook direct duidelijk maakt. Daalt de fair value waarde van de

deelneming echter beneden de waarde van aanschaf, dan is dat gegeven voor financier en
crediteuren wei relevant. Met name indien er tussen de moeder- en dochteronderneming
kruisverbanden bestaan door bijvoorbeeld hoofdelijkheidsverklaring, garanties of rekening-

224
courantverhoudingen. Bij de vraag of existentiele problemen bij de dochter kunnen worden

opgelost, zal de solvabiliteit van de moeder, naast de liquiditeit, een belangrijke graadmeter moeten
zijn. Kruisverbanden kunnen de problemen van de dochter ook direct tot die van de moeder maken.
Banken plegen dit volatiele karakter van de waarde van investeringen in risicodragendkapitaal als
een wezenlijk probleem te onderkennen bij het financieren en monitoren van hun klanten en plegen
met deze risico' s rekening te houden bij kredietverlening.

219 De voor beursgenoteerde ondernemingen geldende IFRS stellen beperkingen aan te
activeren kosten.

220 Dit onderzoek strekt zich om praktische redenen niet uit tot de gevolgen van concern-
financiering. of de eisen te stellen aan een houdstermaatschappij in verband met de
verminderende waarde van dochterondememingen, zie I.3.2.

221 Aldus het Eindrapport Alternatieve Systemen voor Kapitaalbescherming (2005)
De IFRS lijken sterk georienteerd te zijn op Amerikaanse opvattingen. Daarin liggen

impliciet sterke culturele verschillen bestoten met gangbare normen en waarden in
1 Europa. Ook op de inzichten in verband met de betekenis van de continuiteits-

veronderstelling lijkt het nodige af te dingen te zijn, zie XI.2 en V.3.4.
223 Vergelijk Dassen in Cremers (2006).
224 Beckman (2006) wijst erop dat de niet uit de balans blijkende verplichtingen de

solvabiliteitsratio's arbitrair maken. Het wel of niet opnemen van de verplichtingen in de
balans heeft inderdaad een hoog zwart-wit gehalte.
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Het spreekt vanzelf dat wijzigingen in de totale financiering directe invloed
hebben op de verdere financierbaarheid van de onderneming. Voorzieningen
strekken ter financiering van voorspelbare verliezen op activa en bepalen de
financieringsbehoefte op termijn. Veranderingen in de omvang van het vaste
actief kunnen tot meer of minder kredietruimte leiden en daarmee noodzaken tot
wijziging van de omvang van de financiering.

IV.7.2 Ad b) verschuivingen tussen liquide middelen en investeringen
De verschuiving tussen liquide middelen en investeringen als gevolg van
investeringen en des-investeringen in vaste activa is hiervoor al besproken. Er
zijn nog twee andere varianten van verschuivingen denkbaar. Allereerst ligt in
de gehanteerde definitie van liquide middelen de mogelijkheid verscholen dat
geboekte debiteuren niet op korte termijn liquide kunnen worden gemaakt. Deze
zullen daarna, volgens de te verwachten waarde waarvoor zij op termijn liquide
gemaakt kunnen worden, met de nodige voorzichtigheid als investering moeten
worden aangemerkt. Zij zullen de liquiditeitspositie verslechteren maar de
leningscapaciteit, met gepaste voorzichtigheid, enigszins vergroten.

Verder valt te denken aan een stagnatie in de omloopsnelheid van
vlottende activa, doordat meer liquide middelen vast komen te liggen in
voorraden en onderhanden werk. Zie verder IV.7.1, en voor seizoensinvloeden
of projectfinancieringen IV.7.2.2.

N.B. Het onder zekerheid brengen van gefinancierde activa heeft een afzonderlijk effect van
vermindering van verhaalsvermogen, dat op een andere plaats (VI.4.3) behandeld zal worden.
Daarbij gaat het om de Pauliana-norm.

IV.7.2.1 Ad c) Willekeurige balansvergroting/verkleining
De omvang van de balans speelt een rol bij solvabiliteitsratio's (ev/b). De
omvang wordt bepaald door de optelsom van de bezittingen. Niettemin kunnen
de omvang en de mutaties enigszins willekeurig zijn, doordat bijvoorbeeld
sommige activa en passiva al dan niet gesaldeerd worden, seizoensinvloeden tot
een tijdelijke verhoging of verlaging leiden, of omdat of balance gefinancierd
wordt (lease).

Bij de of balance-financiering van meestal vaste activa worden de uit die activa verwachte
bijdragen aan verwachte kasstromen niet meer geactiveerd, terwijl die meer kunnen zijn dan de
daar tegenover verkregen financiering. Maar de activa kunnen ook niet meer strekken tot zekerheid
van andere financiers. Hebben de geleaste activa een sterke overwaarde, dan kunnen correcties
voor het gebruik van de formule gepast zijn. Bij correcties zal zowel moeten worden gekeken naar
de waarde van deze investeringen als naar het balanstotaal.

De rol van het balanstotaal in de formule is relatief beperkt. Dit komt doordat
het balanstotaal in de noemer van ev/b zit en in de formule van de verlengde
Beklamel-norm het balanstotaal minder een rol speelt naar mate 's' dichter bij 0
ligt (bij s=O i s e r geen invloed).
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IV.7.2.2 Ad d) Verschillende omloopsnelheid van vlottende activa en

kortlopende schulden door seizoensinvloeden of

projectfinanciering
Balanstotaal en solvabiliteitsratio's staan ook bij een neutraal resultaat niet in
steen gegrift, met name omdat seizoensinvloeden of incidentele project-
financieringen tot een fluctuerende omvang van zowel het balanstotaal als de
liquiditeit kunnen leiden.

Voorafgaand aan een periode waarin een hogere verkoop wordt verwacht, zal de onderneming meer
kortlopende schulden aangaan en zullen de voorraden toenemen zonder dat er aan afnemers al
gefactureerd kan worden (highpoint). Afhankelijk van het tijdstip van de balans die men tot
uitgangspunt neemt, kan er sprake zijn van zowel een achterlopende als een voorlopende
omloopsnelheid van de vlottende activa ten opzichte van de kortlopende schulden. Dat kan ook
leiden tot een daarmee samenhangend relatief hoog of laag balanstotaal dat mede bepalend is voor
de solvabiliteitsratio. Het ligt voor de hand dat deze invloeden genormaliseerd moeten worden tot
een gemiddelde voor toepassing van de formule L S (1-s).I - s.LM - V. Dan zal er echter nog steeds
een extra financieringsbehoefte op het highpoint zijn waarin voorzien zal moeten worden. Ook hier
gaat het om in principe niet geringe risico's. Juist in het hoogseizoen moet blijken of er winst
behaald zal kunnen worden met de ingekochte voorraden en al gemaakte kosten.

Financiering met vreemd vermogen kan bevorderlijk zijn voor de economie. Het
nadelige effect van financiering bestaat voor een belangrijk deel uit de
verminderde liquidatiewaarde van het gefinancierde actief dat meestal tot
zekerheid van de bank strekt. In dat licht lijkt het verantwoord om voor
seizoensinvloeden of projectfinancieringen een additionele financiering ten
belope van (1-s) maal de te verwachten tijdelijke toename van voorraden of
onderhanden werk toe te laten. Voorwaarde is wel dat deze financiering ook
beperkt is tot de tijdsspanne van de seizoensinvloed of het project.

IV.8 Verlengde Beklamel-norm: Hoge Raad en juridische literatuur

IV.8.1 Voorschot op de Pauliana-norm voor betrokkenen
In dit hoofdstuk is al uitgebreid stilgestaan bij het begrip solvabiliteit en de
positie van aandeelhouders en financiers als betrokkenen. Omdat betrokkenen
soms ook als wederpartij aangesproken kunnen worden onder de Pauliana-norm,
moet, om tot een zinvolle bespreking van literatuur en jurisprudentie te kunnen
komen, hier een aanzienlijk voorschot worden genomen op latere uitkomsten in
de hoofdstukken VI, VIII en IX. Het is nodig voor het overzicht van de
uitkomsten van dit onderzoek om de positie van met name aandeelhouders en
financiers in verband met de Pauliana-norm, reeds thans kort uit de doeken te
doen.

Het belangrijkste nog te verkrijgen inzicht waarvan hier al gebruik

gemaakt zal worden, is dat een wederpartij na wetenschap van dreigende
insolventie in beginsel onder de Pauliana-norm225 kan worden aangesproken op

225 Zie hoofdstuk VI.
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het nadelige effect van betalingen (verwerping van 47 F).Z26 De betalingen die in
dit onderdeel aan de orde komen, zijn: (a) voor aandeelhouders: verminderingen
van risicodragend vermogen door dividenduitkeringen, kapitaalverminderingen
of verminderingen van achtergestelde leningen en (b) voor financiers:
verstrekking van nieuwe zekerheden. Daarbij gaat het telkens over betalingen
aan betrokkenen227 die verkregen worden als wederpartij-crediteur.

In VI.4 zal, kort gezegd, worden betoogd dat financiers en
aandeelhouders bij verschaffen van nieuwe zekerheden respectievelijk van
dividenden aangesproken kunnen worden onder de Pauliana-norm als zij
moesten weten dat: (a) de onderneming verlieslatend was en (b) de solvabiliteit
niet 'voldoende' was. Dan moet wetenschap van dreigende insolventie worden
aangenomen en is er als faillissement volgt sprake geweest van een inbreuk op
de paritas creditorum.

In IV.6.4 werd gebruik gemaakt van de door banken als 'onvoldoende' betitelde
solvabiliteitsratio's. Wederom uitgaande van de door banken gehanteerde criteria228, zal in het
kader van dreigende insolventie uitgegaan kunnen worden van niet meer 'voldoende' solvabiliteit.
De concrete grenzen zijn dan:

Producenten, industrie,
bouwnijverheid: >30% = voldoende (< 20% = onvoldoende)
Groothandel, transport,
detailhandel: >25% = voldoende  (< 15% = onvoldoende)
Dienstverlening, vrije
beroepsbeoefenaren: >15% = voldoende   (< 10% = onvoldoende)

Overige: >25% = voldoende  (<10% = onvoldoende).

Deze eisen die onder de Pauliana-norm aan betrokkenen als wederpartij worden
gesteld zijn dus als de onderneming verlieslatend is strenger dan die onder de
verlengde Beklamel-norm worden gesteld.

IV.8.2 Solvabiliteit en jurisprudentie
In de jurisprudentie van de Hoge Raad zijn vragen met betrekking tot
solvabiliteitseisen slechts zelden en dan alleen beperkt aan de orde gekomen. Er
zijn uit deze jurisprudentie nauwelijks algemene en eenduidige conclusies te
trekken, anders dan dat de solvabiliteit relevant kan zijn.

De sterkste argumenten voor het stellen van solvabiliteitseisen aan de
onderneming en haar financier en indirect haar aandeelhouders zijn te vinden in
het Erba I.229 en Osby-arrest.23(1

In Osby was de moeder haar sterk verlieslatende dochter lang met vreemd vermogen blijven
financieren. De Hoge Raad overwoog: 'Het is juist dat een aandeelhouder aan de vennootschap
niet meer kan verliezen dan zijn kapimaldeelneming. maar dit staat er niet aan in de weg dat een

226 Zie verder hoofdstuk VIII.
227

Zie III.4.
228

Zie Vos (2003).
229

HR 28-6-1957. NJ 1957, 514 (Erba I).
230

HR 25-9-1981, NJ 1982.443 (Osby).
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aandeelhouder jegens een schuldeiser van de vennootschap tot een groter bedrag aanspraketijk
kan zijn uit hoofde van een door hem jegens die schuldeiser gepleegde onrechtmatige daad' . De
beperkte wettelijke eisen die aan het vermogen worden gesteld, zijn dus niet doorslaggevend.

Met wijsheid achteraf kan worden geconstateerd dat de Hoge Raad in Osby
worstelde met drie niet duidelijk onderscheiden normen en de gevolgen die
daaraan moeten worden verbonden:
(a)  de gevolgen die crediteuren ondervinden van een tekort aan solvabiliteit dat

ontstaat door de toenemende schuldenlast ten gevolge van verliezen die
door toenemende financiering met vreemd vermogen worden mogelijk
gemaakt (verlengde Beklamel-norm: gevolg van niet-risicodragende
financiering);

(b) de gevolgen die crediteuren ondervinden van een tekort aan liquiditeit dat is
ontstaan na feitelijke insolventie (Beklamel-norm: verliezen na feitelijke
insolventie);231

(c) de gevolgen van een tekort aan verhaalsmogelijkheden als gevolg van
betaling door nieuwe zekerheid (Pauliana-norm: individuele vermindering
verhaalsvermogen).

232

In  de geformuleerde hoofdregel  en  met  name de zinsnede 'het ver/oop van zaken  in het bedriif van
de dochter. ten tijde van gedragingen als zoormeld wist of behoorde te roorzien dat nieuwe
schuldeisers zou(len worden benadeeld bij gebrek aan verhaal, en desalniettemin nalaat zorg le
dragen dat die schuldeisers worden voldaan' wordt avant la lettre gerefereerd aan de Beklamel-
norm en de verlengde Beklamel-norm. Dat geldt ook voor de overweging: 'r.0. 15 van het
bestreden arrest moet in deze zin worden begrepen, dat het Hof van oordeel is dat Osby-Zweden
weliswaar na de zekerheidsoverdracht haar krediet aan Osby-Nederiand vergroot heeft, maar met
een te gering bedrag om de onrechtmatigheid van haar handelwijze weg te nemen' in combinatie
met de aangenomen mogelijke aansprakelijkheid van de moeder/financier. De Hoge Raad heeft het
vermoedelijk 66k over de Pauliana-norm als het Hof is 'voorbiygegaan aan de in het onderdeel
aangeduide stellingen van Osby-Zweden over de bij haar bestaande gunstige venvachtingen voor
Osby-Nederland. Het Hof had zijn beslissing op (lit punt met redenen moeten omkleden, :ulks
temeer omdat ingaolge de onder 2 bedoelde regel 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'

De   overweging  ' ten   tijde   van   de   :ekerheidsoverdracht  wist   of  behoorde   te   weten   dat
nieuwe schuldeisers :ouden worden benadeeld' is mijns inziens innerlijk tegenstrijdig, omdat het
nadeel van de nieuwe crediteuren moet ontstaan door nog in de toekomst te lijden verliezen en
moeilijk verband kan houden met een al bestaande wetenschap.233 De wetenschap 'ten tijde van de
zekerheidsoverdracht' sluit aan bij 42 F (actio Pauliana).

In casu bestond er overigens nauwelijks een noodzaak afzonderlijk stil te staan bij de
gevolgen van schending van de verlengde Beklamel-norm. De vordering ter zake van het verleende
krediet was grotendeels en behoudens de beperkte zekerheid onverhaalbaar en in feite dus al
risicodragend. Ook daarvoor heeft de Hoge Raad oog, zij het dat hij de daaruit volgende vraag niet
zelf beantwoordt. Ook relateert de Hoge Raad deze vraag niet aan de schade bezien vanuit de
financieringsstructuur of de Pauliana-norm: voor wat betreft het verband tussen de onrechtmatige
daad van Osby-Zweden en de door LVM geleden schade is 'niet duidelijk (..) waarom die schade
het gehele bedrag van de vordering van LVM op Osby-Nederland :ou belopen

231 Zie verder Van Eeghen (2002) voor mogelijke andere gevolgen en omvang.
232 Zie verder VI en met name VI.4.
233 Zie ook Van Eeghen (2002).
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Literatuur en rechtspraktijk hebben het te maken onderscheid tussen de normen
en de daaraan te verbinden gevolgen ook niet concreet opgepakt.

In Nimox/Van den End q.q. ging het over de gevolgen van een dividendbesluit dat de234

solvabiliteit drastisch verminderde. Opmerkelijk aan de casus was dat de liquiditeit niet
verminderde als gevolg van het dividendbesluit omdat het bedrag direct aan de onderneming werd
uitgekeerd. De gevolgen van het besluit werden ongedaan gemaakt omdat die 'het verdere risico
grotendeels op de crediteuren afwentelde' . In de uitspraak - en door partijen - is geen aandacht

235
geschonken aan de vraag waar de grens ligt. Zoals we nog zullen zien, zijn de te stellen
solvabiliteitseisen bij toepassing van de Pauliana-norm anders. Bij dividenduitkeringen - of te
verstrekken nieuwe zekerheden - gaat het om individuele verplaatsingen van het risico door
wederpartijen, die beheerst worden door de Pauliana-norm.

Van den ingh236 heeft geconstateerd dat blijkens het Staleman/Van de Ven-arrest237 - in
het licht van de taak van bestuurders (2:9,138 en 248 BW) - bepaaide wijzen van financiering van
de onderneming niet verantwoord kunnen zijn en verbaast zich dat curatoren hier niet vaker gebruik
van maken. Tot nog toe waren de normen niet door concrete regels ingevuld. Ook bestond er geen
duidelijke opvatting over de vraag welke gevolgen wanneer en aan wie toe te rekenen zijn.238 Het

antwoord op de vraag van Van den Ingh is dus dat zonder concrete regels en sancties het 'nadeel'
door niet-naleving van een op de solvabiliteit of financieringsstructuur gebaseerde zorgvuldigheids-
norm, zich nauwelijks laat vaststellen. Het instellen van een vordering is dan weinig aantrekkelijk.
Men   zou   het   nog   over  de   boeg   van   2: 138   en   248 BW kunnen gooien.   maar  ook daar kleven
aanzienlijke bezwaren aan. Is een gebrekkige solvabiliteit of financieringsstructuur ook de
'oorzaak' van het faillissement? Is het paardenmiddel wei toegesneden op het toeschrijven van
verantwoordelijkheden aan niet alleen bestuurders maar ook financiers en aandeelhouders? Een
gebrekkige solvabiliteit    en fi nancieringsstructuur staat    niet in verhouding    tot het tekort    in    de
boedel. Het discontinuiteitsrisico dat wordt veroorzaakt door de liquidatieverliezen, mag nu
eenmaal grotendeels verplaatst worden naar de crediteuren. Dat bleek te volgen uit de Beklamel-
regel en de continuiteitsveronderstelling.239 Dat risico behoort dus ook niet simpelweg algeheel
naar bestuurders te worden verplaatst.

Het terrein van de financiering van de reddingsactie ligt geheel braak omdat nog
geen inhoud is gegeven aan concreet te stellen eisen. Erba I verwijst
vermoedelijk naar zowel liquiditeits- als solvabiliteitseisen als het gaat over de
'schijn   van   credietwaardigheid' .  Het  kan zo zijn 'dat de credietgever (..) de
gegeven transactie zelve had behoren na te laten' of dat de bank aansprakelijk is
als  'de   bank     (..)   in  verband   met  (.-)   den  oinvang   van  crediet   en  zekerheids-
stelling en het verloop van zaken nadien, heeft geweten, althans heeft kunnen
voorzien, dat bij stopzetting van het hernieuwde crediet de nieuwe leveranciers
(.)  zouden  worden  benadeeld  wegens  gebrek  aan  verhaal' . In Erba I124' wordt
wel verwezen naar vermogenseisen, maar gaat alsnog verloren dat het nadeel
ook, zoals Erba I zegt, in verband met de omvang van krediet en
zekerheidstelling nd kredietverlening kan ontstaan. Ondanks 'de financiele
positie' (die) 'met het oog op de geleden verliezen wel zorg baarde', werd

aansprakelijkheid niet aangenomen omdat het 'kapimal nog geenszins was

234 HR 8-11-1991, NJ 1992, 174 (Nimox/Van den End q.q.).
235 Zie VI.4.
236

Van den Ingh (1998).
237 HR 10-1-1997, NJ 1997.360 (Staleman/Van de Ven).
238 Zie IV.9.
239 Zie IV.3.3.
240

HR 20-3-1959, NJ 1959,581 (Erba II).
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verloren, zodat bij regelmatige voortgang van haar bedriif - waartoe juist het
door de Bank voortgezette crediet strekte - benadeling van de crediteuren niet
behoefde   te   worden   venvachf.   Zo'n vage momentgebonden verwachting
speelde ook in het cryptische Eneca-arrest. 241

In het Eneca-arrest werd een, in verband met de financiele problemen. eerder bevroren krediet
heropend tegen nieuwe zekerheden. Volgens de Hoge Raad mochten de 'gunstige gel,(,lgen', de

hypothetische verwachtingen voor de redding van de onderneming,242 niet buiten beschouwing
worden gelaten.

Ook in het Eneca-arrest werd geen aandacht besteed aan de dynamiek van de
financiering van voortschrijdende verliezen, in het licht van zowel onvoldoende
solvabiliteit als liquiditeit. Vermoedelijk ook omdat de vordering in de sleutel
van de actio Pauliana stond. Meer algemeen lijkt de rechtspraktijk zelf zulke
vorderingen ook niet in de juiste sleutel te onderbouwen.24w Uitgaande van de
formule zal er in de praktijk slechts bij uitzondering ruimte zijn voor een
reddingskrediet.24+

Voor wat betreft de toepassing van de Beklamel-norm op de financier
werd ook eerder  al gewezen op twee relatief onbekende arresten, ANVR
c.s./CLBN en Incom/Rabo Amsterdam. Die bleken erop te wijzen dat de246

financier bij een chronisch liquiditeitstekort de kredietverlening dient te
beeindigen conform de Beklamel-norm. Ook de 'bijzondere omstandigheden' in
Van Dooren q.q./ABN Amro I:47 - waarna vestiging van nieuwe zekerheden
onrechtmatig kan zijn - zouden zeer wel kunnen zien op de Beklamel-norm en
wellicht ook de verlengde Beklamel-norm. Het ging immers formeel ook om een
uitbreiding van de kredietfaciliteit. De vermelde 'bijzondere omstandigheden'
vragen nadrukkelijk nog om een concrete invulling. De verrijking van het recht
met de gezichtspuntencatalogus148 van de 'bijzondere omstandigheden' heeft ook

241 HR   10-12-1976,   NJ   1977, 617 (Eneca).  Zie  voor een uitgebreidere bespreking  van  de
arresten: X.2, X.3. X.4 en X.9.

242 Zie Polak (1978) en Frieling (2004), noot bij Hof Arnhem 23-7-2002 en 16-12-2003
(ABN Amro/Van Dooren q.q.). Een cassatietechnisch onjuiste uitleg - dat er geen sprake

zou   zijn   van   nadeel   - is gegeven   door: Van Koppen   ( 1999); Bakkerus   (2000);   de
conclusie  van  de AG Bakels  bij HR 19-10-2001,  NJ  2001, 654 (Diepstraten/Gilhuis
q.q.). Zie inmiddels ook HR 8-7-2005, NJ 2005, 457 (Van Dooren q.q./ABN Amro II)
(X. 16) en IX.4.3.2.

243 In Eneca ging het alleen om de verstrekte zekerheid bezien vanuit de actio Pauliana.
waarbij de Hoge Raad de eiser verwijt niet te hebben voldaan aan de 'stelplicht en
bewijslast'.  In Van Dooren q.q./ABN Amro I is de Hoge Raad behulpzamer door buiten
de cassatiemiddelen te treden en ondanks de niet aangenomen actio Pautiana nader

onderzoek te verlangen naar 'bijzondere omstandigheden' (idem noot Van Schilfgaarde).
Curatoren kiezen veelal ongelukkigerwijs voor de beperkte 'sleutel' van de Pauliana, zie
X.3, X.7, X.8, X. 10. X.13. X. 16 en met name X.18.

244 Zie ook IV.6.3 en IX.4.3.3.
245

Zie III.4.3.
246

Zie HR 10-11-1995.1' kamer. nr 15.788 (C 94/210) (A.N.V.R. c.s./CLBN) en HR 1-7-

1983. RvdW 1983, 138 (Incom/Rabo Amsterdam).
247

HR 16-6-2000. JOR 2000.201 (Van Dooren q.q./ABN Amro 1). Zie ook VIII.5.2. IX.1.2

en X. 16.
24K Zie ook Asser-Vranken (2005), nr. 96.

83



Hoofdstuk IV

zo zijn beperkingen zolang de relevante omstandigheden niet worden
geidentificeerd en geconcretiseerd.

In de jurisprudentie en literatuur ' zijn er wel aanwijzingen voor de,
ook op de financier, toe te passen normen. Maar erg concreet, en duidelijk
onderscheiden, zijn die normen niet geworden. Toch blijkt uit die jurisprudentie
wel de wenselijkheid van een in acht te nemen zorgvuldigheid die in verband
gebracht kan worden met de financieringsstructuur, de liquiditeit (Beklamel-
norm) en solvabiliteit (verlengde Beklamel-norm). Die structuur is statisch
bezien bepalend voor de bestaande verhaalsrisico's. Dynamisch gezien zijn te
stellen eisen bepalend voor de verdeling van toekomstige verhaalsrisico's die
verbonden zijn aan de te verwachten rentabiliteit.

In hoofdstuk X zullen de concrete normen voor de financieringsstructuur toegepast worden op vele
casus die de Hoge Raad gehaald hebben. Als het goed is. zal blijken dat die toepassing mogelijk is
en tot aanvaardbare resultaten leidt. Als de financidle gegevens maar beschikbaar zijn. geven de
concrete normen ook betrekkelijk eenvoudig de gewenste duidelijkheid.

IV.8.3 Solvabiliteit en gedachtevorming in de juridische literatuur
19('In de beperkte juridische literatuur vinden we vooral rechtsvergelijkende en

intuYtieve pleidooien voor nadere vermogenseisen, of daarmee verband
houdende normen.

Buitenlandse rechtsstelsels kennen soms expliciete regels die bepalen of de voortzetting van de
251

onderneming geoorloofd is. Zulke stelsels kennen een onderbouwing waarom bestuurders
aansprakelijk moeten kunnen worden gehouden, maar hebben alle als bezwaar dat de vaststelling
van tijdstip en criteria onduidelijk blijven. Daarmee blijft de beoordeling van de aansprakelijkheid
veelal steken in bewiisproblemen.

Beckman'32 is geen voorstander van te stellen solvabiliteitseisen. Hij constateert dat de
balans niet meer dan een momentopname is en geen inzicht geeft in de toekomstige rentabiliteit of
kasstromen en daarmee niet maatgevend is voor de vraag of de onderneming in de toekomst aan
haar verplichtingen zal kunnen voldoen.253 Liquiditeits- en solvabiliteitsratio's zouden volgens
Beckman geen normatieve betekenis hebben. De liquiditeitsratio waar hij het over heeft is
inderdaad geen maatstaf voor feitelijke insolventie omdat de liquide (te maken) middelen daarin
niet ge-matched worden met de op dezelfde termijn te betalen schulden. In de ontwikkelde formule
LM 2 kis is daar wel sprake van. Hiervoor bleek ook dat liquiditeits- en solvabiliteitseisen wei
houvast geven op de toekomstverwachtingen en tegelijkertijd tot een mechanisme van
risicoverdeling leiden. Beckman wijst erop dat solvabiliteitsratio's makkelijk te manipuleren

254   ·zijn.      Dit is tot op zekere hoogte juist. Met recht meent hij weI dat zij toch weI inzicht geven mits
bezien  in de context  van de bedrijfsaard  van de onderneming.255  De  solvabiliteitsratio (ev/b) geeft,
zo meen ik. weI weer of er uitgaande van continuiteit door aandeelhouders dekking wordt gegeven
aan de verplichtingen. De ratio is ook bepalend voor de verhoudingen ten opzichte van en tussen

249 Zie IV.8.3.
250 Timmerman en Lennarts   ( 1997);    Van    den    Ingh (1998): Huizink    (2(X)3):

Schimmelpenninck (2003): Lennarts (2004).
251 Zie voor een beschrijving van Duits en Engels (en deels Frans en Zwitsers), deels oud,

recht Timmerman en Lennarts  ( 1997).   Zie ook Directors  in the twilight zone. Insol
International (2005). Zie voor enkele opmerkingen over Amerikaans recht XI.2.

252
Beckman (2006) en de samenvatting in Cremers (2006).

251

Vergelijk IV.3.6 en IV.4
254

Vergelijk IV.6.4.
255

Vergelijk IV.6.4.
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andere participanten. Hoewel vooral Beckmans bezwaar in verband met de verschillende
waarderingsmogelijkheden niet zonder grond is, bagatelliseert hij daarmee de waarde van
financiele verslaggeving weI erg. Zijn bezwaar van het enigszins arbitraire karakter moet worden
afgezet tegen de voordelen die solvabiliteitseisen bieden: het stellen van relatieve grenzen aan de
dekking voor verplichtingen, de onderlinge verdeling van risico over de participanten: het tijdig
kunnen vaststellen of er daadwerkelijk verwachtingen voor een toekomstig voldoende rentabiliteit
bestaan: het niet doormodderen: en de bijdrage aan het investeringsklimaat doordat het vertrouwen
van crediteuren wordt bevorderd.

Het huidige Voorontwerp vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (3© tranche) stelt
voor kapitaalseisen te schrappen. Op zich is juist dat de huidige kapitaalseisen willekeurig zijn en
nauwelijks tot bescherming van crediteuren strekken. Dit was al eerder geconstateerd door onder
andere Beckman (2003, 2004). in zekere zin Van Schilfgaarde (2000) en in het Eindrapport
Alternatieve Systemen voor Kapitaalbescherming (2005).256 Het Voorontwerp en het Eindrapport
(2005) geven uiteindelijk geen onderbouwing welke solvabiliteit waarom vereist  zou  zijn.  Met  de
afschaffing van kapitaalseisen wordt niet in een algemeen systeem van crediteurenbescherming
voorzien.

Hoewel het Eindrapport (2005) en het Voorontwerp doen alsof zij Nimox/Van den End
q.q. willen codificeren, doen zij dat niet doordat de betekenis van de Pauliana-norm voor dividend-
uitkeringen bij verlieslatende ondernemingen over het hoofd wordt gezien.ir In alle literatuur
wordt in het kader van dividenduitkeringen wel verwezen naar Nimox/Van den End q.q.238 Maar
niet lijkt te zijn onderkend dat de uitspraak met zich brengt dat ook als de liquiditeit daarna nog
voldoende is, en het eigen vermogen nog niet - uitgaande van continuiteit - negatief is, het besluit
tot uitkering wei degelijk onrechtmatig kan zijn indien in verband met de structurele
verliesgevendheid het besluit 'het verdere risico grotendeels op de crediteuren a»entelde' . Het
dividend werd in de casus niet uitgekeerd zodat de liquide middelen nog steeds ter beschikking
stonden aan de onderneming. De verantwoordelijkheid die het Voorontwerp aan bestuurders
toedicht door hen aansprakelijk te houden voor dividenduitkeringen aan aandeelhouders na
(slechts) dreigende insolventie, lijkt mij dan ook niet evenwichtig. Het gaat eraan voorbij dat
bestuurders de uitkering niet ontvangen en dat de aansprakelijkheid gebaseerd is op verkeers-
opvattingen die ingevolge de Pauliana-norm alsnog tot een herverdeling van vermogen nopen. Ook
de criteria in het Voorontwerp voor het ongedaan maken van dividenduitkeringen lijken mij
daarom minder gelukkig. Er kan in lijn met Nimox/Van den End q.q beter naar de wetenschap van
benadeling ( van aandeelhouders) worden verwezen.

In het eerdere Eindrapport (2004) werd nog wei algemener voorgesteld een 'wrongful-
trading-regel'  in te voeren ter bescherming van crediteuren, waarbij uitgegaan zou moeten worden
van een liquiditeits- en solvabiliteitstest. De voorgestelde solvabiliteitstest strekt daar verrassend
genoeg ter bescherming van de aangesproken bestuurder en is zonder motivering in strijd met de
Beklamel-regel.259 De aanbevelingen uit het Eindrapport (2005) zijn niet alle overgenomen in het
Voorontwerp vereenvoudiging en tlexibilisering bv-recht. Dit Rapport geeft uiteindelijk geen
onderbouwing welke solvabiliteit waarom vereist zou zijn, hoewel wel duidelijk is dat de
voorstellen voortvloeien uit de gewenste bescherming van crediteuren. Met name ontbreekt de
constatering dat aan de rechtspersoon eigen is dat een onderneming met een positieve solvabiliteit
toch zeer wel verhaalsinsolvent kan zijn bij gedwongen liquidatie. De rechtspersoon kan dan per

256
Vergelijk ook de special van het Tijdschrift voor Insolventierecht (TvI): Curator en
kapitaalbescherming van november   2003,   Ophof   (1995)   en   Winter   ( 1995),   Rapport
'Versoepeling van het BV-kapitaalbeschermingsrecht' (2004), 'Eindrapport

Vereenvoudiging en Flexibilisering van het Nederlandse BV-recht' (2004).
257 Zie VI.4.
258 Zie HR 8-11-1991, NJ 1992,174 (Nimox/Van den End q.q.) en uitgebreid X.9.
i59

p.  92:  'bestuurders ( komen)  al  bij het falen van de liquiditeitstest  in de gevarenzone  ( . . . ) .
Het falen van de liquiditeitstest zou cen vermoe(len van insolventie kunnen scheppen dat
kan worden weerlegd door erop te wijzen dat wel aan de solvabiliteitstest kon worden
voldaan' Dit voorstel zou alleen overeenkomstig de Bekamel-regel zijn indien de
solvabiliteit vastgesteld zou moeten worden uitgaande van discontinutteit. Zonder
verhaalsinsolventie zijn er geen verhaalsrisico's.
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definitie zijn verplichtingen al niet meer nakomen. Evenzeer ontbreekt daardoor het antwoord op de
vraag waarom de rechtspersoon niet aan zijn verplichtingen hoeft te kunnen voldoen en in hoeverre
dat ook wenselijk of gelegitimeerd is. Uit het rechtsvergelijkend onderzoek in beide Eindra orten(2004 en 2005) kan wel worden opgemaakt dat - conform de uitkomsten van dit onderzoek    - het
wenselijk wordt gevonden dat er hogere eisen worden gesteld aan de onderneming bij
dividenduitkeringen.

In Europees verband staan de eisen ter bescherming van crediteuren die niet
gebaseerd zijn op het te plaatsen kapitaal nog in de kinderschoenen.

Het  op de tweede EEG-richtlijn gebaseerde artikel  2: 108a BW verwijst. alleen  voor  de  NV.  wei
naar een soort vermogenseis maar is in de praktijk een tandeloze letter met een arbitrair261

criterium.
De Europese Commissie heeft in september 2001 de High Level Group of Company

Law Experts ingesteld leidende in 2002 tot het Rapport Commissie Winter. De Commissie Winter
kreeg o.a. tot taak aanbevelingen te doen voor een modernisering van het vennootschapsrecht in de
EG-lidstaten. Voor wat betreft de kapitaalbescherming kwam de Commissie Winter met de
aanbeveling dat op de korte termijn een vereenvoudiging van de tweede EEG-richtlijn zou moeten
plaatsvinden. Daarbij ZOU er een alternatief regime voor crediteuren- en

aandeelhoudersbescherming moeten worden geboden, dat uitgaat van afschaffing van het concept
van het geplaatste kapitaal. Een belangrijk element van dit alternatieve regime zou volgens de
Commissie Winter de koppeling van uitkeringen aan aandeelhouders aan een 'solvency test'
moeten zijn. Deels als reactie op het

Rapport van
de Groep Winter heeft de Commissie op 21 mei

, 622003 een 'Company Law Action Plan openbaar gemaakt. De Commissie geeft aan dat het
Europese regelgevende raamwerk voor vennootschapsrecht en corporate governance dient te
worden vernieuwd en verbeterd. Ter uitvoering hiervan publiceerde de Commissie op 29 oktober

2632004 een voorstel voor een richtlijn tot wijziging van de tweede EEG-richtlijn. In het voorstel
worden de huidige kapitaalbeschermingsvoorschriften op diverse punten vereenvoudigd.264 Het
wijzigingsvoorstel laat het huidige kapitaalregime overigens in grote lijnen in stand. De Commissie
wil het introduceren van een alternatief regime voor crediteurenbescherming dat niet is gebaseerd
op het concept van het geplaatste kapitaal eerst op haalbaarheid nader onderzoeken.

Voor wat betreft de jurisprudentie op Europees niveau kan worden gewezen op Centros-
265arrest. Het belang van het minimumkapitaalvoorschrift voor de bescherming van crediteuren

wordt sterk afgezwakt. Het Hof wijst erop dat crediteuren ervan op de hoogte kunnen zijn dat zij
zaken doen met een buitenlandse vennootschap die onder een andere wetgeving valt. Verder
worden de crediteuren beschermd door de openbaarmakingsverplichtingen van de vierde en elfde
EEG-richtlijnen. Zij kunnen op basis hiervan te weten komen dat de desbetreffende vennootschap
een gering kapitaal heeft, zodat zij - indien gewenst - maatregelen kunnen nemen ter bescherming
van hun belangen.266 In het recentere Inspire Art-'arrest volgt  het  Hof eenzelfde  redenering. 267  Deze

260 Zie VI.4.
261

Zie de beperkte jurisprudentie   in Rb Maastricht   22-8- 1996,   JOR    1997, 2 (Meijs

q.q./Faber e.a.); Hof Amsterdam (OK) 30-10-2003, JOR 2003. 282 (Landis).
262 Voluit: Communication from the Commission to the Council and the European

Parliament - Modernising Company Law and Enhancing Corporate Governance in the
European Union - A Plan to Move Forward (COM (2003) 284 final), 21 May 2003, te
vinden op
http://www.europa.eu. int/comm/internal_market/en/company/company/modern/index.
htm.

263 Zie www.europa.eu.int/comm/ internal_market/company/capital/index_en.htm.
264 Zie Eindrapport Alternatieve Systemen voor Kapitaalbescherming (2005), p. 10 e.v..
265 HvJ EG 9-3-1999, zaak C-212/97, Jun 1999. p. I-1459 (Centros).
266

Vergelijk r.0.36: "Vervolgens zij opgemerkt, dat aangezien de vennootschap die in het
hoofdgeding aan de orde is, zich voordoet als een vennootschap naar Engels recht en niet
als een vennootschap naar Deens recht, haar schuldeisers ervan op de hoogte zijn dat zij
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redengeving en meer algemeen de beslissing gaat ondertussen niet in op de bij crediteuren, ondanks
de publicatieplicht. bestaande infurmatie-asymmetrie of de al dan niet wenselijkheid van268

solvabiliteitseisen.

Zoals in hoofdstuk X zal blijken, is in de Nederlandse rechtspraktijk en
jurisprudentie opvallend weinig aandacht besteed aan inhoud en relevantie van
financieel-economische gegevens die van belang zouden kunnen zijn voor het
feitelijk vaststellen van het moment dat een onderneming gestaakt moet worden.
Misschien komt dat wel doordat iedereen worstelde met het uiteindelijke
probleem dat de toekomstige rentabiliteit moeilijk te voorspellen is. Meestal lijkt
er koudwatervrees te bestaan om concrete solvabiliteitseisen of soms zelfs - ook

269na Sobi/Hurks II - liquiditeitseisen, aan zorgvuldigheidsnormen te verbinden.
In dit hoofdstuk is aangegeven dat de Beklamel-regel en de conti-

nuiteitsveronderstelling per definitie met zich meebrengen dat de onderneming
bij liquidatie niet aan haar verplichtingen hoeft te kunnen voldoen. De
verplaatsing van het discontinuiteitsrisico vindt haar legitimering in de
bevordering van het investeringsklimaat. Dit argument ontbrak tot nog toe in de
juridische literatuur. Dat geldt ook voor de constatering dat deze legitimering
een positieve rentabiliteit verlangt. Nieuw is ook de stelling dat uit het
onderzoek van Van Amsterdam (2004) en Adriaanse en Kuijl (2005) impliciet
blijktzi° dat het stellen van solvabiliteitseisen wel houvast kan bieden op de te
verwachten rentabiliteit. Ook de dynamische visie dat juist financiering met
vreemd vermogen het mogelijk maakt toekomstige verliezen te financieren is
niet eerder ontwikkeld. Het gegeven dat liquiditeits- en solvabiliteitseisen
tezamen ook inhoud geven aan de onderlinge verdeling van de risico's over alle
participanten is in ieder geval onderbelicht gebleven. De positie van de financier
is meestal vooral vanuit de beperkte invalshoek van de Paulianeuse benadeling

onder een andere wetgeving valt dan die welke in Denemarken voor de oprichting van
besloten vennootschappen geldt, en zij kunnen zich beroepen op bepaalde regels van
gemeenschapsrecht die hen beschermen, zoals de Vierde richtlijn (78/660/EEG) van de
Raad  van  25  juli    1978  op de grondslag van artikel 54.lid   3,   sub  g),   van het Verdrag
betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen  (PB  L  222.  biz.   l l),  en
de Elfde richtlijn (89/666/EEG) van de Raad van 21 december 1989 betreffende de
openbaarmakingsplicht voor in een lidstaat opgerichte bijkantoren van vennootschappen
die onder het recht van een andere staat vallen (PB L 395. blz. 36)".

267 HvJ EG 30-9-2003, Jur. 2003, p I-10155 (Inspire Art), r.0. 135: 'Wat in de eerste plaats
de bescherming van schuldeisers betreft, moet zonder dat het Hof behoeft te
onderzoeken of de regels betreffende het minimumkapitaal op zich een geschikte
bescherming zijn, worden vastgesteld dat Inspire Art zich presenteert als een
vennootschap naar Engels recht en niet als een Nederlandse vennootschap. Haar
potentiele schuldeisers worden voldoende gelnformeerd van het feit dat zij onder een
andere wettelijke regeling vak dan die welke in Nederland geldt voor de oprichting van
vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, en met name voor het minimum-
kapitaal en de aansprakelijkheid van bestuurders. Zij kunnen eveneens. gelijk het Hof in
punt 36 van het arrest Centros, reeds aangehaald, in herinnering heeft gebracht, een
beroep doen op bepaalde gemeenschapsrechtelijke regels die hen beschermen, zoals de
Vierde en de Elfde richtlijn.'

268 Vergelijk Beckman (2003 en 2004).
269 Van Amsterdam (2004). Raaijmakers ( 2003).
270 Zie IV.4.
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beschouwd. Ook vanuit die invalshoek is men blijven worstelen met de
betekenis van onzekere toekomstverwachtingen. 271

IV.9 Concentratie van norm en nadeel op de financier en bestuurders

IV.9.1 Aansprakelijkheid en verhouding van aandeelhouders, financier
en bestuurders

De juridisch in acht te nemen zorgvuldigheid kan in verband gebracht worden
met de financieringsstructuur, de liquiditeit (Beklamel-norm) en de solvabiliteit
(verlengde Beklamel-norm). Welke zorgvuldigheid moet worden betracht in
verband met de solvabiliteit, en door wie? Duidelijk lijkt dat het, net als bij de
op de liquiditeit ziende Beklamel-norm3,1, zal moeten gaan om toedoen van
diegenen die 'feitelijke macht hebben ten aanzien van de voortzetting van de 273

onderneming en aan wie, gezien hun taak en daarmee samenhangende te
objectiveren wetenschap, een ernstig verwijt gemaakt kan worden. Zowel
bestuurders als financiers kunnen zich, gezien hun inzicht en invloed, als
zodanig kwalificeren. 274

275Houden financiers zich aan de formule voor maximale financiering, dan zullen aandeelhouders
bij een dreigend chronisch liquiditeitstekort (Beklamel-norm) vanzelf tijdig voor het blok moeten
worden gezet om aanvullende risicodragende financiering te realiseren of de onderneming te laten
liquideren.

Uitgaande van solvabiliteitseisen is op zich wel duidelijk dat niet de bestuurders of
financiers maar de aandeelhouders de aangewezen partij zijn om te voorzien in aanvullend eigen
(of garantie)vermogen. Een expliciet wettelijke plicht tot aanvulling kennen wij niet.276 Sterker nog,

277
eerder is erop gewezen dat het noodzakelijk is dat aandeelhouders een keuzemogelijkheid
houden. Het bestuur en de financier zijn bij onvoldoende solvabiliteit niet bevoegd tot liquidatie,
het aantrekken van (extern) aandelenkapitaal of - zolang feitelijke insolventie zich niet aandient -
het aanvragen van surseance of faillissement. Daarmee is het niet eenvoudig om bij een
onvoldoende solvabiliteit aan te geven wie daarvoor verantwoordelijk is. Bij de reden dat
aandeelhouders niet gedwongen kunnen worden tot verdere investering spelen het financiele
hell)oomeffect27K en de beoogde bevordering van het investeringsklimaat zeker een rol. Maar juist
om het hefboomeffect goed te kunnen bereiken, zijn solvabiliteitseisen in verband met de
continulteitsveronderstelling noodzakelijk.   Het  feit dat aandeelhouders risicodragend fi nancieren.
brengt met zich dat zij telkens de keuze moeten hebben al dan niet aanvullend te financieren.
Aandeelhouders hebben ook niet voortdurend zicht op de ontwikkeling van de solvabiliteit. Zij
hebben. zeker als het om minderheidsaandeelhouders gaat. een beperkte invioed op het beleid.

279

Als de onderneming een duidelijk tekort aan eigen vermogen heeft. zullen betrokkenen
- met name het bestuur en/of de financier - de aandeelhouders moeten informeren en voor het blok
moeten zetten: bijstorten dan wel aantrekken van nieuwe aandeelhouders of liquideren. De
verlengde Beklamel-norm ziet niet alleen op de financier, maar met name ook op het bestuur. De

271 Zie verder IV.8.2.
272 Zie III.4 en met name lil.4.1.1.
273 Zie Sobi/Hurks Il.
274 Zie ook III.4.1, III.4.3 en IX.2.
275 Zie IV.6.1.
276 Zie ook III.4.2 en het Osby-arrest (X.4).
277 Zie IV.3.4.
278

Zie V.3.2 en V.5.2.
279 Zie ook III.4.2.
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verlengde Beklamel-norm impliceert dat de voortzetting van de onderneming met een onvoldoende
solvabiliteit in zoverre niet is toegestaan dat de eventueel nadelige gevolgen voor rekening van
betrokkenen moeten komen.

Aangezien aandeelhouders geen plicht tot bijstorting hebben en bestuurders.
zolang zij kunnen voorzien in betaling van verplichtingen, gericht zullen zijn op
de redding van de onderneming, spelen financiers een cruciale rol. Zij moeten er
ook voor zorgen dat de noodzaak om eigen vermogen aan te trekken tijdig wordt
onderkend. 21«)

Uitgaande van het belang van de vennootschap in moeilijkheden kan men zich afvragen of, ala het
minimum kapitaal eenmaal is volgestort, de verplichting om geen nieuwe aandelen uit te geven
beneden pari wei een doel dient. Is de waarde van een aandeel minder dan de nominale waarde, dan
is er niets tegen dat het nieuwe kapitaal tegen de werkelijke waarde per aandeel wordt uitgegeven.
Bij financiele moeilijkheden zou dat juist mogelijk moeten zijn.

Uit Erba I, Osby en Nimox/Van den End q.q.28' is op te maken dat er wet, zij het beperkt.
normen bestaan die verband houden met de solvabiliteit. Met name het criterium van de 'schijn van
kredietwaardigheid'  in Erba 1282 veronderstelt een verantwoordelijkheid van de financier jegens de
crediteuren bij een onvoldoende solvabiliteit. De toepassing van te stellen eisen wordt in Osby en
Nimox/Van den End q.q gekoppeld aan enig handelen van de financier of aandeelhouder.

Solvabiliteitseisen zien uiteindelijk vooral op de plicht om aandeelhouders actie
te laten ondernemen, hetzij door risicodragend vermogen te verschaffen, hetzij
door te besluiten tot liquidatie. Maar de verdeling van verantwoordelijkheden,
aanspraken. risico's en het zicht en de invloed die ieder daarop heeft, maakt dat
de zorgplicht zich concentreert op bestuurders en financiers.'Rl De noodzaak dat
bestuurders tijdig aan de bel trekken, bleek hiervoor'84 al uit het onderzoek van
Adriaanse en Kuijl (2005).

Het zou echter duidelijker zijn als de wet zelf zou voorzien in expliciete solvabiliteitseisen. zodat er
geen twijfel aan zou kunnen bestaan dat zowel aandeelhouders, bestuurders als financiers hiermee

2*5

op voorhand rekening zouden moeten houden. Strikt genomen kan de bestuurder van de
onderneming die door een overvioed aan vreemd vermogen nog steeds aan haar verplichtingen kan
voldoen, hoewel de solvabi liteit onvoldoende  is.   niet eens faillissement of surseance aanvragen.
Die ondernemer voldoet dan niet aan de criteria daarvoor, die samenhangen met de liquiditeit (zie
III.2.1 ). Bestuurders zullen evenzeer     als fi nanciers gebonden worden     door te stellen
solvabiliteitseisen bij voortzetting van de verlieslatende onderneming en de wijze van financiering.

IV.9.2 Nadeel bij schending verlengde Beklamel-norm
In hoofdstuk VII zal uitvoerig worden stilgestaan bij de verschillende vormen
van nadeel die bij schending van de norm kunnen ontstaan. Waar nadeel en
norm  direct met elkaar verbonden  zijn  (6: 153 BW) wordt ten behoeve  van  een

2*(i

Vergelijk  ook  de door  Van  den  Heuvel  ( 2004)  aangegeven  plicht tot monitoring.
2%1

Zie IV.8.
282

Zie X.2.
283 Zie ook IV.3.4, waar betoogd wordt dat de economische voordelen alleen kunnen

worden bereikt zijn zolang aandeelhouders geen plicht hebben om bij te storten.
284 Zie IV.4.
285 Zie ook Timmerman en Lennarts (1997).
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beter begrip van de norm nu reeds kort stilgestaan bij het daarmee verbonden
nadeel.

De nadelige gevolgen van de schending van de Beklamel-norm zullen
blijkenln te bestaan uit:
(a) de verminderingen van eigen vermogen veroorzaakt door exploitatie-

verliezen (en bij praktische uitzondering vergroting van het saldo van de
liquidatieverliezen);

(b) de verminderingen van verhaalsvermogen bestaande uit betalingen -
inclusief verstrekking van nieuwe uit te winnen zekerheden - op 'oude'
schulden, d.w.z. schulden die zijn ontstaan voordat men op de hoogte was
van de feitelijke insolventie, maar die nog niet zijn betaald.

Door het nadeel zo ongedaan te maken, wordt het vermogen gefixeerd ten tijde
van het ontstaan van wetenschap van feitelijke insolventie. De verleiding zou
kunnen bestaan om aan te nemen dat bij schending van de verlengde Beklamel-
norm na verkregen wetenschap van onvoldoende solvabiliteit dezelfde nadelige
gevolgen zouden moeten worden weggenomen. Het vermogen zou dan
gefixeerd worden op het moment dat de solvabiliteit onvoldoende wordt. Maar
het is maar de vraag of de Beklamel-norm en de verlengde Beklamel-norm wel
tot bescherming tegen hetzelfde nadeel strekken (6:163 BW). De Beklamel-
norm strekt tot het ongedaan maken van de gevolgen van voortzetting van de
onderneming indien verplichtingen niet meer tijdig kunnen worden nagekomen
en feitelijke insolventie bestaat. Bij schending van de verlengde Beklamel-norm
kunnen - voorafgaand aan de schending van de Beklamel-norm - verplichtingen
nog steeds tijdig worden nagekomen. Het relevante verwijt bij de voortzetting
van de onderneming met een onvoldoende solvabiliteit is niet dat bestuurders
risicodragend hadden moeten financieren, of verplichtingen niet tijdig kunnen
worden nagekomen, maar dat door de verhouding van eigen en vreemd
vermogen het discontinuiteitsrisico van crediteuren onverantwoord wordt
vergroot. De verlengde Beklamel-norm strekt tot bescherming tegen ander
nadeel dan de Beklamel-norm doet.

De toe te rekenen gevolgen van de schending van de verlengde
Beklamel-norm bestaan uit het voor crediteuren nadelige gevolg van de
financiering van de onderneming met te veel vreemd vermogen dat eigenlijk
eigen vermogen had moeten zijn.

Indien de financier een verwijt treft bij de overmatige financiering zijn
de nadelige gevolgen betrekkelijk eenvoudig ongedaan te maken. Het
overmatige deel van de financiering moet als risicodragend worden aangemerkt.
Als gevolg daarvan kan voor dat deel van de financiering geen aanspraak
worden gemaakt op een faillissementsschuld of op zekerheden (vergelijk
Nimox/Van den End q.q.). Is de financier hierop aan te spreken, dan zal het voor
de curator in het licht van de hoofdelijkheid niet per se noodzakelijk zijn om ook
de bestuurder aan te spreken.

286 Zie VH.2.3.
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Wel is aan te nemen dat de financier die op de verlengde Beklamel-norm is aangesproken,
afhankelijk van de omstandigheden van het geval. voor het overmatig gefinancierde verlies, een
regresvordering heeft op bestuurders die de onderneming met een onvoldoende solvabiliteit hebben

287
voortgezet.

Spreekt de curator de bestuurders aan op de nadelige gevolgen van de schending
van de verlengde Beklamel-norm, dan is de reconstructie van het nadeel

omslachtiger. Voor zover de financier door middel van zekerheden verhaal zal
hebben gevonden voor het overmatige deel van de financiering, dient dat in zijn
geheel ongedaan te worden gemaakt. Voor zover de financier voor het
overmatige deel van de financiering een faillissementsschuld heeft, dient het
effect van deze vermeerdering van passief ongedaan te worden gemaakt.
Uitgaande van het fixatiebeginsellsw is dat effect alleen te bereiken door de
financier voor dat deel geen faillissementsschuld toe te kennen.

Aanvulling van het actief door de bestuurder teneinde het uitkeringspercentage van concurrente
crediteuren te herstellen is moeizaam omdat het effect pas na vaststelling van al het verhaalsactief
en al het faillissementspassief is vast te stellen. Dit zou ook een niet juiste methode zijn omdat deze
onvoldoende rekening houdt met de verdeling van het vermogen volgens rangorde (inclusief
boedelschulden).289 Overigens zou dat ook de financier in een betere positie kunnen brengen.
terwijl het de vraag is in hoeverre de verlengde Beklamel-norm tot zijn bescherming strekt als de
financier tenminste kon weten dat de financiering overmatig is.

Het is zodoende wenselijk de financier bij deze benadelingsactie te betrekken.
Ook als hem geen verwijt treft zal hij moeten gedogen dat zijn in faillissement te
verifieren vordering wordt beperkt.

Indien een financier geen verwijt treft bij de schending van de
verlengde Beklamel-norm zal de benadelingsvordering van de curator jegens   de
bestuurder ertoe moeten strekken dat de financier door de bestuurder schadeloos
wordt gesteld door betaling van het overmatige deel van de financiering. De
vordering zal zich dan jegens de financier moeten richten op vermindering van
de schuld die door zekerheden of indiening als te verifieren schuld kan worden
uitgewonnen.

De curator zal in de praktijk niet altijd reden hebben om een beroep te doen op de verlengde
Beklamel-norm. Als de zekerheden van de financier al onvoldoende zijn om de niet-overmatige
schuld te voldoen en het resterende vrije verhaaisactief geen noemenswaardige uitkering aan
crediteuren toelaat, heeft de curator geen echt belang de vordering voor de
faillissementscrediteuren in te stellen. In dat geval strekt - indien uitsluitend de bestuurders een
verwijt treft - de verlengde Beklamel-norm vooral tot bescherming van de financier die zelfstandig

een vordering zou moeten kunnen instellen.

Met de Beklamel- en verlengde Beklamel-norm zijn criteria ontwikkeld voor de
aansprakelijkheid van betrokkenen. Waar ook de betrokkenen zelf verhaals-
insolvent kunnen zijn, is daarmee de daadwerkelijke verdeling van risico's nog

287 Zie voor de verhouding tussen aandeelhouders. financier en bestuurders en mogelijk in te
stellen vorderingen ook IV.9.1.

28X Zie verder VII.3.
289 Zie VII.3.2. Dezelfde taart moet over dezelfde crediteuren verdeeld worden.
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niet zonder meer gerealiseerd. Maar ook rekening houdend met deze
onvolkomenheid is het aannemelijk dat duidelijke criteria een zekere
afschrikwekkende werking hebben en vooral tot meer rationele beslissingen
zullen kunnen leiden. Met name het gegeven dat met deze normen duidelijker
wordt dat en wanneer er gereorganiseerd moet worden helpt. Dat bestuurders
daarbij de verschaffers van vreemd en eigen vermogen zullen moeten overtuigen
zal blijkens de onderzoeken van Van Amsterdam en AdriaanseN  het succes
sterk kunnen beYnvloeden.

Samenvattend kan het volgende worden geconstateerd: Het aan de
betrokkene toe te rekenen nadeel onder de verlengde Beklamel-norm is alleen
relevant indien er nog geen sprake is van schending van de Beklamel-norm. De
onder de verlengde Beklamel-norm toe te rekenen nadelige gevolgen zijn vast te
stellen door de ontstane situatie te vergelijken met de hypothetische situatie dat
de overmatige financiering met vreemd vermogen ter beschikking is gesteld als
risicodragend vermogen dat niet geverifieerd kan worden en waarvoor geen
verhaal op zekerheden kan worden genomen. Indien de financier geen verwijt
treft. zal de betrokkene die wel een verwijt treft de financier het overmatige deel
van de financiering moeten vergoeden en de financier zal zijn vorderingen
navenant moeten verminderen.

IV.10 Conclusies
Ten behoeve van zowel de bescherming van crediteuren als de bevordering van
het investeringsklimaat, moet de voortzetting van een onderneming haar grens
vinden in de dekking die er bestaat voor financiele verplichtingen en verwachte
toekomstige rentabiliteit. Die grens moet worden vastgesteld aan de hand van
gelijktijdig te stellen liquiditeits- en solvabiliteitseisen. Deze eisen geven de
grenzen aan van zowel de minimale risicodragende financiering om de
onderneming te mogen voortzetten als de maximale financiering door leningen
op het moment dat de minimaal vereiste solvabiliteit s zal zijn bereikt: L g (1-
s).I - s.LM - V. De liquiditeitseis is: LM k kls.

In het verlengde van Erba I en Sobi/Hurks II zijn er juridische
zorgvuldigheidsnormen te construeren die zien OP toedoen van diegenen die
feitelijke macht hebben in verband met de voortzetting van de onderneming en
gezien hun taak, en daarmee samenhangende te objectiveren wetenschap, een
ernstig verwijt kan worden gemaakt. De liquiditeits- en solvabiliteitseisen zijn
primair gericht op bestuurders als betrokkenen, in die zin dat zij ervoor moeten
zorgen dat 6f wordt voldaan aan de eisen ten aanzien van de financiering, df dat
de onderneming wordt gestaakt. Gezien de functie die vreemd vermogen vervult
bij de eventuele financiering van verliezen, richten met name de solvabiliteits-
eisen zich ook direct op de financier, op voorwaarde dat hij wetenschap had van
de onvoldoende solvabiliteit of de overmatige financiering. De liquiditeitseisen
richten zich uiteindelijk ook op de financier als betrokkene. Uiteindelijk richten
de liquiditeits- en solvabiliteitseisen zich indirect op de aandeelhouders. Bij een

39(}

Van Amsterdam (2004) en Adriaanse (2005). Zie IV.4.
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onoverbrugbaar tekort en binnen de grenzen van liquiditeit en solvabiliteit
moeten zij beslissen of ze het eigen vermogen aanvullen of de onderneming
laten staken. Het is essentieel dat er geen verplichting bestaat tot bijstorten, maar
het is even essentieel dat niet bijstorten moet leiden tot het staken van de
onderneming. De verlengde Beklamel-norm ziet, anders dan de Beklamel-norm,
alleen op de nadelige gevolgen van financiering van verliezen met vreemd
vermogen in plaats van eigen vermogen.

Voortzetting van de onderneming nadat de solvabiliteit 'onvoldoende'
is geworden, verplaatst het discontinuiteitsrisico bij een daarop volgend
faillissement ten onrechte naar de crediteuren. De grens voor een 'onvoldoende'
solvabiliteit is praktisch te stellen op 20% voor producenten, industrie, bouw-
nijverheid; 15% voor groothandel, transport, detailhandel; 10% voor dienst-
verlening, vrije beroepsbeoefenaren en 10% voor overige. Deze norm laat zich
voor financiers vertalen in een beperking van de omvang van de financiering
volgens de formule L 5 (1-s).I - s.LM - V. De norm laat zich voor bestuurders
vertalen in de verplichting om:
(i) aandeelhouders en financiers onverwijld mee te delen dat de solvabiliteit

onvoldoende is;
(ii) aandeelhouders te vragen om aanvulling van risicodragend vermogen dan

wel een besluit tot liquidatie of surseance/faillissement;
(iii) de financiers  op de hoogte te houden  van de benodigde gegevens  ter

vaststelling van de maximale financiering;
(iv) in tiltimo de onderneming feitelijk te staken en surseance of faillissement

aan te vragen.

Het aan de betrokkene toe te rekenen nadeel onder de verlengde Beklamel-norm
is alleen relevant indien er nog geen sprake is van schending van de Beklamel-
norm. De onder de verlengde Beklamel-norm toe te rekenen nadelige gevolgen
zijn vast te stellen door de ontstane situatie te vergelijken met de hypothetische
situatie dat de overmatige financiering met vreemd vermogen ter beschikking is
gesteld als risicodragend vermogen dat niet geverifieerd kan worden en
waarvoor geen verhaal op zekerheden kan worden genomen.
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V.         De positie van crediteuren in de
financieringstheorie van de economie

Groei
Wanneer wordt de economie nou eindelijk eens volwassen?

1 Loesje)

In de hoofdstukken III en IV zijn, in antwoord op de vraag hoe de
verhaalsrisico's moeten worden verdeeld, grenzen aan de jinancieringsstructitur
van de ondememing ontwikkeld. De eisen die aan de solvabiliteit worden
gesteld, zijn misschien weI het meest opvallend. Dit roept de vraag op of zulke
grenzen ook in de jinancieringstheorie van de economie bekend zijn. Dit
hoofdstuk zal - vooral zoor liefhebbers van een multidisciplinaire aanpak -
trachten het braakliggende terrein tussen de economische en nonnatieve
benadering enigszins te ontginnen. Het doel van dit hoofdstuk is vooral om een
brug te slaan tussen de normatieve uitkomsten van het onderzoek en de inzichten
van de financieringstheorie. Ook in de financieringstheorie wordt algemeen
onderkend dat een tekort aan liquiditeit tot faillissement kan leiden en om die
reden onwenselijk is. Tevens wordt algemeen onderkend dat ondememingen

zich in de praktijk met enig eigen vermogen laten jinancieren en dat een
optimale financieringsstructuur voorziet in enig eigen ver,nogen. Niettemin lijkt
een oorspronkelijke hypothese van de jinancieringstheorie te botsen met de in
hoofdstuk IV ontwikkelde theorie. Dit is de hypothese dat alle participanten
gemiddeld een markte#iciinte vergoeding voor hun investeringsrisico zullen
krijgen. Die hypothese komt voort uit de veronderstelling dat partijen niet
economisch jilantropisch handelen en zich dus geen risico laten aanmeten
zonder daarvoor vergoed te worden. Deze hypothese staat in zekere zin in de
weg aan de normatieve constatering dat crediteuren in veel gevallen niet
passend vergoed worden. De bijna vijftig jaar oude theorie van Modigliani en
Miller kent inmiddels de nodige beperkingen. Met in de economie ontwikkelde
begrippen als  informatie-asymmetrie  en  'costs  of financial distress'  en  aan  de
hand van beschikbaar empirisch bewijs :al aangetoond worden waarom
crediteuren weI degelijk de dupe zijn. Uiteindelijk zal dit hoofdstuk niet alleen
trachten een verband te leggen met economische inzichten, maar wit het met
behulp van die inzichten ook het begrip vergroten. Aldus wordt getracht
normatief inhoud te geven aan een inaatschappelijk zinvolle ordening die mede
door economische wetten wordt bepaald. Zo zat in dit hoofdstuk duidelijk

worden wat de toegevoegde waarde van de financiering door banken is.
Daarmee wordt ook normatief duidelijk welke legitimering er bestaat voor het
recht van voorrang van de financier, wiens bijzondere positie in hoofdstuk IX
beliandeld zal worden.
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V.1 Inleiding

V.1.1 Plan van behandeling

Vanuit historisch perspectief wordt in V.2 de basis voor de financieringstheorie
van Modigliani en Miller geschetst. Vervolgens worden in V.3 diverse aan die
theorie verbonden beperkingen behandeld die van belang zijn voor de positie
van de crediteur en meer in het bijzonder de handelscrediteur. V.4 besteedt
aandacht aan empirisch onderzoek naar het verlenen van handelskrediet en de
theorie die verklaart waarom crediteuren krediet verlenen. In V.5 wordt
ingegaan op de macro-economische efficientie van financiering met vreemd
vermogen. Het financiele hefboomeffect zal de legitimering blijken te vormen
voor de voorrangspositie van de financier. V.6 evalueert de verschillen tussen de
economische en normatieve benadering van de effecten van financiering door
crediteuren. waarna in V.7 nog enkele slotopmerkingen worden geplaatst.

Alvorens op de financieringstheorie in te gaan, zal ten behoeve van het
overzicht in deze inleidende paragraaf een aantal eerder ontwikkelde concepten
van risicoverdeling onder de participanten van een onderneming nog eens
worden samengevat (V. 1.2). Ook wordt aangegeven voor welk - voor dit
hoofdstuk belangrijke - dilemma crediteuren van de verhaalsinsolvente, verlies-
latende onderneming zich gesteld zien (V. 1.3).

V.1.2 Eerdere conclusies

Eerdef bleek dat de verhaalsrisico's van de onderneming bij mutaties in de
wijze van financiering, of mutaties in de debt-equity ratio, niet gelijktijdig en
proportioneel over de participanten worden (her)verdeeld. Verschillende vormen
van financiering zijn niet inwisselbaar zonder dat ook verschuivingen in het
discontinurteitsrisico plaatshebben. Met name bij de verhaalsinsolvente,
verlieslatende onderneming wordt het discontinuYteitsrisico voornamelijk op de
crediteuren afgewenteld. Een belangrijke rol speelt daarbij de niet-bestaande
bijstortingsverplichting voor aandeelhouders en het recht van voorrang van de
financier. Naarmate de solvabiliteit afneemt, of de debt-equity ratio toeneemt,
wordt dit risico alsmaar groter. Dit komt zowel omdat het onbezwaarde
verhaalsactief afneemt als omdat de omvang van alle schulden toeneemt.

De financieringstheorie hanteert de hypothese dat alle participanten van
de onderneming, waaronder ook de crediteuren, door marktwerking gemiddeld
een efficiente vergoeding voor hun risico krijgen. Hiema zal blijken dat in die
hypothese onvoldoende rekening wordt gehouden met het discontinuYteitsrisico
voor crediteuren. Voorafgaand aan de bespreking van die theorie is het goed te
wijzen op het dilemma waarvoor crediteuren van de verhaalsinsolvente,
verlieslatende onderneming staan, omdat dan direct duidelijker wordt welke
beperkte mogelijkheden crediteuren hebben om zich voor verhaalsrisico's in te
dekken.

291 Zie IV.2.
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V.1.3 Het dilemma van de continuiteitsveronderstelling: kan de

verhaalsinsolvente, verlieslatende ondememing nog wel dekking
bieden in de vorm van een risicovergoeding?

Om het dilemma van crediteuren aan te geven, worden crediteuren hierna
beschouwd als een groep die gezamenlijk participeert. Bij de verhaalsinsolvente
en verlieslatende onderneming waar de verliezen uiteindelijk tot insolventie
leiden, kan achteraf geconstateerd worden dat de onderneming al vanaf het
moment dat de liquidatieverliezen groter waren dan het eigen vermogen, niet
meer in staat was om haar crediteuren, als groep, per saldo een vergoeding voor
het insolventierisico te bieden. Dat wil zeggen, elke wel betaalde vergoeding zal
bij daarop volgende insolventie uiteindelijk toch ten laste van de uiteindelijke
groep van crediteuren komen. Zij kunnen daardoor immers minder betaald
krijgen. Elke te betalen risicovergoeding zal hebben bijgedragen aan de
vermindering van eigen vermogen door verliezen. De daarvan ook daad-
werkelijk betaalde vergoedingen zullen het al onvoldoende verhaalsvermogen
hebben verminderd ten koste van andere crediteuren. De verlieslatende
onderneming die al verhaalsinsolvent is en pas later failliet gaat, kan haar
crediteuren, als groep, in het algemeen onmogelijk in de tussentijd een dekking
bieden voor het insolventierisico. Achteraf blijkt de bedongen, en eventueel
door de verhaalsinsolvente, verlieslatende onderneming betaalde risico-
vergoeding per saldo een sigaar uit de doos van de groep crediteuren te zijn.

Hieruit volgt dat voor de latent aanwezige liquidatieverliezen van de
verhaalsinsolvente onderneming alleen door een toekomstige positieve
rentabiliteit192 dekking kan worden geboden aan de crediteuren als groep. De
voortzetting van de verhaalsinsolvente onderneming is daarmee gebaseerd op
vertrouwen in de toekomst (de continuiteitsveronderstelling) dat van crediteuren
wordt verlangd, ondanks het feit dat zij minder zicht hebben op vermogen en
resultaten van de debiteur (informatie-asymmetrie). Dat gestelde vertrouwen kan
echter na verhaalsinsolventie, wanneer alsnog insolventie volgt, per saldo niet
leiden tot een aan dat risico gerelateerde vergoeding voor crediteuren. In feite
werd dit reeds geconstateerd in IV.3.3 bij de bespreking van de Beklamel-regel
en de continuiteitsveronderstelling.

Het gegeven dat de onderneming de leverancier/crediteur geen dekking
voor zijn risico kan bieden, wordt in extreme mate versterkt indien de
onderneming structureel gefinancierd wordt tegen zekerheden. De financier
zorgt ervoor dat hij niet alleen een risicovergoeding krijgt, maar met name ook
dat hij verhaal vindt. Anders zou immers ook voor hem gelden dat hij sigaren uit
eigen doos gepresenteerd krijgt. Maar het verhaal dat de financier op deze
manier vindt, draagt er in hoge mate toe bij dat de andere crediteuren geen
dekking kunnen vinden voor zowel hun vordering als de risicovergoeding
Financiers die zekerheden bedingen en hun risico over een langere periode
kunnen spreiden (interestbetalingen geschieden niet gelijktijdig met de algehele

292
Vergelijk IV.3.5. Bijstorting door aandeelhouders kan natuurlijk ook de dekking
verhogen.
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terugbetaling), kunnen zich aan dit dilemma onttrekken. Het dilemma geldt ook
niet voor aandeelhouders, voor wie de Exposure at Default en Loss Given
Defaulf' op voorhand vaststaat.

Het ware dilemma van de continuiteitsveronderstelling is dat wanneer
discontinurteit intreedt, blijkt dat de verlieslatende onderneming al vanaf het
moment dat zij verhaalsinsolvent was, niet meer in staat was dekking te bieden
aan zowel verplichtingen als risicovergoedingen. Dit uiteindelijke gebrek aan
dekking loopt op met de verliezen tot het uiteindelijk negatieve saldo van het
eigen vermogen en de liquidatieverliezen. Omdat vorderingen zich in het
bedrijfsproces telkens vernieuwen - door betalingen en nieuwe verplichtingen -
komt dat saldo uiteindelijk voor rekening van de faillissementscrediteuren. Een
marktefficiente vergoeding voor het risico van de crediteuren als groep bestaat
niet bij de verlieslatende, verhaalsinsolvente onderneming die pas in een later
stadium failliet gaat.

V.2 De oorspronkelijke financieringstheorie: evenwichtstheorie van

Modigliani en Miller ('MM')
Bijna vijftig jaar geleden hebben de Nobelprijswinnaars Modigliani en Miller,
meestal aangeduid als 'MM'294, de basis295 gelegd voor de huidige financierings-
theorie. In een briljant artikel ontwikkelden zij een conceptuele, statische
evenwichtstheorie die ervan uitgaat dat de kapitaalstructuur irrelevant is voor de
waarde van de onderneming. Centraal staat de gedachte dat een onderneming
niet m r kan verdienen door de wijze van financiering. De risico's die aan de
financiering verbonden zijn, de kans dat het te realiseren rendement zal afwijken
van het verwachte rendement, zullen in die theorie vanzelf, door markt-
efficientie, tot navenante kosten leiden en dus met elkaar in evenwicht zijn.

In een adembenemend betoog ontwikkelen MM twee stellingen die meestal worden weergegeven
als:

( 1)     de totale marktwaarde  van een onderneming is onafhankelijk  van de kapitaalstructuur;
(2) de vermogenskostenvoet van aandelenkapitaal is een lineair stijgende functie van de

verhouding vreemd vermogen/eigen vermogen.

In alle leerboeken wordt benadrukt dat de vermogenskostenvoet reele kosten zijn voor de
financiering van de onderneming. Voor de meeste juristen is dat niet geheel begrijpelijk. De
onderneming heeft immers geen afdwingbare verplichting om een bepaald rendement te behalen en
aan aandeelhouders uit te keren. Voor de onderneming die kapitaal wil aantrekken, vertaait de
kostenvoet zich vooral in de hoeveelheid aandelen die moet worden uitgegeven om tot dit kapitaal
te komen. De vermogenskostenvoet is daarbij bepalend voor de waarde per aandeel. Dat neemt niet
weg dat het concept van de vermogenskostenvoet ook voor een juridisch betoog zeer bruikbaar is.
Het legt een verband tussen kosten en risico's. Bij een gegeven verwachte rentabiliteit kan een
risico-gerelateerde waarde van aandelen - en dus de reele kosten voor aandeelhouders - worden
vastgesteld. De vermogenskostenvoet maakt het mogelijk de financieringskosten van verschillende
vormen van vermogen te vergelijken. De theorie komt vooral voort uit het streven naar
optimalisering van het rendement op beleggingen.

293 Zie voor de Exposure At Default en Loss Given Default: IV.2.2 en IV.2.3.
294

Modigliani en Miller (1958.1961).
295 Zie bijvoorbeeld Rubinstein (2003) en Barclay and Smith (2005).
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Onderzoeken van Baron (1974) en Stiglitz (1969, 1974) hebben een algemenere
geldigheid van het theorema aangetoond dan aanvankelijk door MM zelf werd
aangenomen. De theorie heeft in de afgelopen decennia uiteraard een verdere

ontwikkeling doorgemaakt. Nu, een halve eeuw later, is algemeen duidelijk dat
het MM-theorema uitgaande van volledige marktefficientie, belangrijke
beperkingen kent. De in brede kring onderkende beperkingen296 houden verband
nnet:

(a) transactiekosten,
(b) belastingen,
(c)   'costs of financial distress',
(d) (kosten verbonden aan) informatie-asymmetrie.

In verband daarmee is inmiddels een lappendeken-"7 aan corrigerende modellen
ontstaan waardoor de aanvankelijke charme van de eenvoud wel enigszins is
komen te vervallen. Andere aan de oorspronkelijke theorie verbonden

beperkingen, die in de literatuur minder structureel aan bod komen,  zijn:
(e) de veronderstelde continuiteit van de onderneming met een doorlopende

inkomstenstroom,
(f)  de door MM vermelde simplificatie dat 'income streams will be treated as

constant and given from outside the model' die hun model statisch maakt,
en

(g)  het algemene karakter van het concept marktefficientie, waardoor het model
niet kan worden toegepast op: (i) individuele gevallen en, (ii) alle gevallen
waar marktefficientie niet vanzelf ontstaat omdat zij niet worden beheerst

door contractsvrijheid.

De betekenis van deze beperkingen - met uitzondering van de transactiekosten -
blijken relevant te zijn voor de crediteuren van een onderneming en wordt
hieronder uitgebreid besproken. Beperking (0 komt pas aan de orde in V.4.4 bij
de bespreking van de functie van het handelskrediet.

V.3 Beperkingen van het MM-theorema

V.3.1 Geen algemene toepasselijkheid van het uitgangspunt van

marktefficiantie (beperking g)
De in het MM-theorema veronderstelde marktefficientie gaat ervan uit dat alle
partijen vrijwillig kunnen besluiten of en onder welke condities zij crediteur
worden. Een aanzienlijk deel van de crediteuren van een onderneming bestaat
echter uit onvrijwillige crediteuren, voortkomend uit wanprestatie, onrecht-
matige daad en met name wettelijke verplichtingen, zoals sociale lasten en

296 Jensen en Meckling (1976); Jensen en Smith jr. (2000): Haugen en Senbet (1978):
Barnea et at. (1980 en 1981), Schmeits (1999); Myers (2001): Noe, Rebello en Wang
(2003), en een overvioed aan andere literatuur.

297 Boot en Kools (2000).
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belastingen. Deze crediteuren zijn afhankelijk van het wettelijk stelse1294 en
hebben geen invioed op de risicovergoeding die verbonden is aan het geven van
krediet. Marktefficientie zal dus niet vanzelf totstandkomen voor deze in
omvang bepaald niet onbelangrijke groep. Hieronder zal de positie van vooral
handelscrediteuren worden besproken, waarvoor wel aannemelijk is dat zij
invloed kunnen hebben op de te betalen risicovergoeding.

De veronderstelling van marktefficientie gaat voorts uit van een
mechanisme dat zich in het algemeen en over een langere periode voltrekt. Zij
heeft geen geldigheid voor individuele gevallen en kan dus ook niet in
normatieve zin worden aangewend voor een oordeel over individuele gevallen.
Ten aanzien van het argument dat crediteuren niet moeten klagen, maar voor
zichzelf moeten opkomen ('sibi   vigilare'),29   is er toch weI reden om te
onderzoeken of zij inderdaad een gemiddeld efficiente vergoeding voor hun
risico krijgen, zo zal in V.4 blijken. De hypothese van marktefficientie stelt ook
ter discussie of er, althans in het algemeen, wel reden is om in te grijpen door
eisen te stellen aan de financieringsstructuur van de onderneming.

V.3.2 Belastingen en het financiiale hefboomeffect (beperking b)

Uitgaande van het bestaan van een zogenaamd financieel hefboomeffect, is de
wijze van financiering van een onderneming medebepalend voor het rendement
dat de aandeelhouder behaalt.

De omvang van het financiele hefboomeffect (degree of financial leverage, DFL) wordt wel
gedefinieerd als de procentuele wijziging in inkomsten per aandeel learnings per share, EPS) die
het resultaat is van een procentuele wijziging in inkomsten voor interest en belastingen (earnings
before interest and taxe.F, EBIT) en is als volgt te berekenen: DFL = procentuele wijziging EPS
gedeeld door procentuele wijziging EBIT.*i

Het mogelijk positieve financiele hefboomeffect voor aandeelhouders door financiering
met vreemd vermogen laat zich het beste illustreren aan de hand van een voorbeeld: onderneming
A wordt gefinancierd  met 40.(X)0 aandelenkapitaal en 100.000 krediet tegen 10% rente en behaalt
een  winst van 100.000 - 10.000 rente  =  9().000. Het rendement  op het geinvesteerde vermogen  is
90.000 . 4().000 = 225%. Onderneming B heeft geen krediet maar financiert geheel met
aandelenkapitaal.  dus  voor  140.000.  De  winst is  100.000. Het rendement  op het eigen vermogen is
nu  100.000 : 140.000 = circa 70%.De aandeelhouders van onderneming A doen het veel beter. Zij
lopen met de lening die terugbetaald wordt, althans tot een concurrente vordering leidt, ook nog
minder risico.

Voorwaarde voor een positieve werking van het hefboomeffect is dat het resultaat
tenminste ook aan de kosten van het vreemde vermogen dekking geeft. Is in het voorbeeld de winst
minder dan 10.000, dan zal bij financiering door het krediet van 100.000 het effect negatief zijn.  Is
het effect negatief, dan kan dat ook snel repercussies voor het voortbestaan van de onderneming
hebben, omdat de vergoeding voor financiering met vreemd vermogen - anders dan eigen
vermogen - direct opeisbaar is.

Het MM-theorema sloot oorspronkelijk  ( 1958) het financiele hefboomeffect uit,
omdat iedere participant vanzelf een risico-afhankelijke, marktefficiente
vergoeding krijgt. In deze evenwichtstheorie worden de risico's van beleggers

29X In Nederland: wettelijke rente en eventuele voorrang.
299 Zie ook VII 1.7.3.
3(X)

Brigham (1995), p. 442.
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groter naarmate de ratio, bestaand uit de verhouding vreemd vermogen/eigen
vermogen, toeneemt. In een later artikel (1963) betogen MM dat de invloed van
belastingen, de tar shield, de waarde van de onderneming door financiering met
vreemd vermogen kan verhogen door het financiele hefboomeffect.

De kosten van financiering met vreemd vermogen mogen voor belastingen worden atgetrokken.
Zolang het effect daarvan groter is dan de belastingdruk op de aandeelhouder in verband met zijn
participatie. levert dit voor de aandeelhouder een relatief voordeel op, Naarmate meer met vreemd
vermogen gefinancierd wordt, is de hefboom groter. Voorwaarde voor een positief effect is wel dat
tenn· inste (ook) de financieringslasten van vreemd vermogen door het resultaat worden gedekt.

Daarmee voorspelden MM dat de optimale financieringsstructuur van de
voldoende winstgevende onderneming er een was zonder of althans met een
minimum aan eigen vermogen. Bij winstgevendheid na financieringslasten zou
het relatieve rendement dan het hoogst zijn. De praktijk leerde echter dat
ondernemingen zich daar niet naar gedragen en tot op zekere hoogte wel met
eigen vermogen financieren. De verklaring daarvoor wordt meestal gevonden in
de 'costs offinancial distress' .

V.3.3 Costs of financial distress (beperking c)

De discussie of insolventie van invloed kan zijn op het MM-theorema is in de
economische literatuur gevoerd in de sleutel van 'costs of financial distress', de
extra kosten die verbonden kunnen zijn aan (dreigende) insolventie. Aan-
vankelijk betoogde Stiglitz (1974) dat - ook wanneer insolventie waarschijnlijk
is - die kosten geen invloed hoeven te hebben op het MM-theorema, zolang
althans de invloed van sommige transactiekosten uitgesloten kunnen worden.

De eindige waarschijnlijkheid van de insolventie zou geen effect mogen hebben op de waarde van
de onderneming, zolang een kosteloos financieel intermediair de onderneming die zijn debt-equity
ratio wijzigt weer zou kunnen herstellen.

Eenvoudiger gezegd, als schulden en risicodragend kapitaal maar door elkaar
vervangen kunnen worden (zonder daaraan verbonden transactiekosten) - de
zogenaamde debt-equity s3vap - zou het mogelijk moeten zijn om de Costs ()f
financial distress te vermijden. Stelling 1 van MM - de marktwaarde van een
onderneming is onafhankelijk van de kapitaalstructuur - voorspelt immers dat
verschillende vormen van financiering zonder meer inwisselbaar zijn. Zouden
crediteuren dreigen met een insolventieprocedure, dan zouden hun vorderingen
dus eenvoudig vervangen moeten kunnen worden door aan te trekken aandelen-
kapitaal ter betaling van deze schulden, zonder dat dit enig effect op de waarde
van de onderneming zou hebben.

Niettemin bleef het MM-theorema moeizaam vanwege het inmiddels in
verband met de tar shield geconstateerde financiele hefboomeffect. Dit effect
voorspelt immers dat de waarde van ondernemingen zou moeten toenemen
naarmate meer met vreemd vermogen gefinancierd zou worden. Maar de
praktijk wees alom uit dat ondernemingen niet streefden naar financiering met
(vrijwel) allddn vreemd vermogen. Baxter (1967) en Hirshleifer (1970, p. 264)
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hebben vervolgens betoogd dat costs  of financial  distress  wel een economisch
rationele verklaring kunnen bieden voor het bestaan van een eindige optimale
kapitaalstructuur. Zo werd gepoogd het MM-theorema, met een beperking, toch
weer in overeenstemming te brengen met de werkelijkheid. Kraus en
Litzenberger (1973), Scott (1976) en Kim (1976) hebben vervolgens modellen
ontwikkeld voor een optimale, maar eindige debt-equity ratio. Daarbij werden
de costs offinancial distress afgezet tegen de voordelen van de tar shield. In de

ontwikkelde theorie wordt dus in feite - net als in hoofdstuk IV - gewerkt met
een minimaal vereist eigen vermogen om de financiering optimaal te laten zijn.

Geheel onomstreden zijn deze verklaringen niet gebleven. Haugen en
Senbet (1978) hebben, in het voetspoor van Stiglitz, toch weer in twijfel
getrokken of de kosten wel een behoorlijke verklaring kunnen bieden voor een
eindige optimale kapitaalstructuur.

Zij menen dat 'bankruptcy penalties' naw aanleiding van beslissingen met betrekking tot de
kapitaalstructuur, niet zo groot kunnen zijn dat zij de voordelen van de tax shieW ongedaan maken
en een verklaring bieden voor het gedrag van ondernemingen en het MM-theorema. In essentie
beweren Haugen en Senbet (p. 384) dat 'the truly significant "penalty" costs that are commonly
attributed (..) to bankruptcy are more appropriately attributed to liquidation. Liquidation
(dismantling the unprofitable .finn) is a capital budgeting decision that should be considered
independent   from   the   event   of   bankruptcy   (transfer   of   ownership   to   creditors)'.    'The   costs   of
avoiding traiisfer are given by the transactions costs associated with selling new shares (at a fair
market  price) and usi,ig the proceeds  to  repurchase  (at a fair market  price) all fixed claims on the
assets (}f the jinn. The present value of these expected transaction costs are likely to be quite

'Oj,small    relative to the government subsidy associated with debt financing.'

Haugen en Senbet betogen - in het spoor van Stiglitz (1974) en stelling 1 van
MM - dat voor zover de costs of financial distress betrekking hebben op
liquidatieverliezen, deze irrelevant zijn. Waarom daarmee geen rekening moet
worden gehouden, geven zij niet aan.

Uitgaande van Haugen en Senbet heeft de financieringstheorie vandaag de dag nog steeds geen
verklaring voor de in de praktijk kennelijk bestaande behoefte aan een zekere financiering door
eigen vermogen ondanks de prikkel van de tax shield om dat niet te doen.

De discussie rond de geldigheid van het MM-theorema in het licht van
insolventie heeft zich geconcentreerd op de costs offinancial distress als 'extra'
kosten van de onderneming. Daarmee begeeft de discussie zich eigenlijk302

buiten de evenwichtstheorie van MM, die uitgaat van een gegeven bedrijfs-
resultaat vddr financieringslasten. Volgens de theorie van MM zouden de
kosten, als zij verband houden met de wijze van financiering, niet alleen van
invloed moeten zijn op het rendement van participanten, maar ook een resultante
moeten zijn van door participanten zelf gelopen risico's, die door markt-
efficientie tot een investeringsvergoeding zouden moeten leiden. In de theorie
rond de costs  of financial distress ligt derhalve besloten dat er bij (dreigende)

301 Zie  echter ook Barclay en Smith  ( 2005).  die  meer in detail aangeven  dat de effecten  van
de tax shield beperkt kunnen zijn en dat de costs of,financial distress mede afhankelijk

zijn van de grootte van de onderneming.
302 Zie Kraus en Litzenberger ( 1973). Scott ( 1976) en Kim (1976) voornoemd.
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insolventie kosten en navenante risico's kunnen zijn die niet door
marktefficientie vanzelf verdeeld worden, als de debt-equity ratio verandert en
tendeert naar een minimaal eigen vermogen. De verklaring die daarvoor zal
worden gegeven, is gelegen in de informatie-asymmetrie. Crediteuren/
leveranciers beschikken over minder informatie met betrekking tot de dreigende
insolventie. Op het moment dat crediteuren of financier zich realiseren dat
insolventie dreigt, zal het wegvallen van deze informatie-asymmetrie ineens
leiden tot meerkosten om de onderneming nog te kunnen voortzetten.

V.3.4 Impliciet gebruik van de continuiteitsveronderstelling

(beperking e)
Uit de redenering van Haugen en Senbet, waarin liquidatieverliezen buiten
beschouwing worden gelaten, blijkt dat impliciet gebruik wordt gemaakt van de
continuiteitsveronderstelling. Zolang die veronderstelling geldig is, zullen de
liquidatieverliezen (nog) niet relevant zijn. In feite hadden MM (1958) dat zelf
al geconstateerd, zonder daar overigens consequenties aan te verbinden: de
' stream of income  and  hence  the  stream  accruing  to  any  share  of common  stock,
will be regarded as extending   indefinitely  into  the  future.' Het MM-theorema is
gebaseerd  op  een  gegeven  ' expected  return  (.-)  extending   indeftnitely   into   the
future.'   Ook de wiskundige weergave van stelling 2 van MM laat er weinig
twijfel over bestaan dat wordt uitgegaan van continuiteit. De formule'03 heeft
geen geldigheid als de marktwaarde van het eigen vermogen gelijk is aan 0. Ook
Myers (1977, p. 148) heeft impliciet onderkend dat wordt uitgegaan van de
continuYteitsveronderstelling. Hij deed dit toen hij de capital structure puzzle
trachtte op te lossen met een nieuwe benadering. Zijn theorie is gebaseerd op
een 'relatively simple argument'. C..') 'the observation that  most jirms are valued
as going concerns, and that this value reflects an expectation of continued future
investment by thefirm.' Er wordt in de financieringstheorie bijna altijd impliciet
gebruikgemaakt van de continuYteitsveronderstelling. Dat kan verklaren waarom
die theorie ook niet op zoek is gegaan naar de grenzen van de financiering op
het moment dat moet worden aangenomen dat deze continuiteitsveronderstelling
niet meer geldt. De betekenis van het discontinuYteitsrisico is in de financierings-
theorie beperkt gebleven tot de effecten van de costs ofjinancial distress op de
onderneming zelf. De theorie heeft het vooralsnog gelaten bij de constatering dat
de costs of financial distress met zich meebrengen dat geen of weinig eigen
vermogen niet leidt tot een optimale financieringsstructuur.

4,3
Zie V.3.5.2. Bij E=O i s d e formule ongeldig.
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V.3.5 Informatie-asymmetrie en de dubbelzinnige marktwaarde van

vreemd vermogen in stelling 2 van MM (beperking d)

V.3.5.1 Informatie-asymmetrie
Een investeerder kan soms over onvoldoende informatie over de onderneming
beschikken om zijn risico's goed te kunnen bepalen. In de economie wordt
onderkend dat deze informatie-asymmetrie ertoe kan leiden dat de investerings-
vergoeding niet marktefficient zal zijn. Meestal wordt aangenomen dat de
investeerder in verband met het verhoogde risico ook een aanzienlijk hogere
vergoeding zal verlangen. Of dat ook voor handelscrediteuren geldt, komt later
aan de orde.,12 Dat handelscrediteuren onder informatie-asymmetrie kunnen
lijden, wordt algemeen onderkend. Men noemt dit wel de moral hazard.
Volgens Myers (1977, p. 158) kunnen crediteuren niet vertrouwen op het
management  van de debiteur omdat er tegengestelde belangen  zijn:  ' Yet  it  is
doubtful that creditors could obtain an adequate estimate (..) without continual
monitoring of the firm's actions and prospects - a costly duplication of one
important aspect of tlie management function: De onderneming die in
moeilijkheden is of dreigt te komen, zal zijn leveranciers daar niet snel zelf van
op de hoogte brengen. Hij zou dan zijn leveranciers verliezen, althans de
moeilijkheden zouden worden vergroot doordat contante betaling zal worden
verlangd. Laten we bezien wat informatie-asymmetrie voor crediteuren betekent
in het kader van het MM-theorema.

V.3.5.2 Dubbelizinnige marktwaarde van vreemd vermogen in stelling 2

Stelling 2  van MM (1958, p. 271) luidt: 'The expected yield of a share  of stock'
ro 'is equal to the appropriate capitalization rate' re 'for a pure equity stream'
(.-), 'plus a premium related to financial risk equal to the debt-to-equity ratio
times the spread between'  re and rd.'  of in een vergelijking:

ro=re + (re- rd) D/E

(rd is de interestvoet voor vreemd vermogen, D de marktwaarde van het
vreemde vermogen (Debt) en E de marktwaarde van het eigen vermogen
(Equity)). Zoals eerder bleek.30, gaat de formule uit van continuiteit.

Meestal wordt de stelling kort weergegeven in die zin dat de vermogenskostenvoet voor aandelen
een lineaire functie is van de verhouding vreemd en eigen vermogen. Dat is onjuist. De interest rd
en de marktwaarde van vreemd vermogen D zullen een onderlinge relatie hebben die tot een niet-
lineaire functie moet leiden.

De betekenis van de marktwaarde van vreemd vermogen (D) is niet zonder meer
duidelijk. Gaat het om de waarde uitgaande van continuiteit of wordt bij de

3Gl De beperkte mogelijkheden die crediteuren hebben  om  tot  zo' n vergoeding te komen.
worden besproken in V.3.5.3.

3()5
Zie V.3.4.
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waarde rekening gehouden met de liquidatieverliezen die kunnen optreden? In
het laatste geval zou de waarde van vreemd vermogen bij de verhaalsinsolvente
onderneming lager zijn dan de nominale waarde. Toch zullen die
ondernemingen hun crediteuren de nominale waarde betalen. Tenminste, als zij
faillissementsaanvragen willen voorkomen en voor de toekomst nog leveranciers
willen behouden.

Kijken we specifiek naar de korte termijn handelscrediteuren, dan zien
we dat deze telkens betaald worden en dat telkens nieuwe verplichtingen worden
aangegaan. Bij de verlieslatende, verhaalsinsolvente onderneming zou dit
betekenen dat de leveranciers/handelscrediteuren telkens de waarde van hun
leverantie verruilen voor een lagere waarde van de schuld, totdat de waarde van
die schulden bij faillissement (bijna) 0 is. Voor zulk gedrag kan geen verklaring
bestaan die strookt met de door MM veronderstelde marktefficientie. Voor dit
gedrag moeten twee verschillende soorten verklaringen bestaan, idn voor het
gedrag van crediteuren en an voor het gedrag van debiteuren.

Voor crediteuren moet de verklaring worden gezocht in de informatie-
asymmetrie, waarmee het MM-model geen rekening houdt. De crediteuren
wisten onvoldoende van de financiele problemen. Die informatie-asymmetrie
wordt instandgehouden doordat de onderneming de waarde van de schuld ook
niet ter discussie stelt, maar, zolang zij dit kan, het nominale bedrag betaalt.

De verklaring dat de debiteur aan zijn crediteuren de nominale waarde
van de vorderingen blijft betalen, hoewel de marktwaarde daarvan objectief
gesproken lager zou zijn, vereist meer subtiliteit. Er bestaat kennelijk een soort
afspraak die inhoudt dat de waarde van (tenminste de kortlopende) schulden van
de onderneming die gebruikmaakt van de continuiteitsveronderstelling, de
nominale waarde behoudt zolang discontinuiteit niet imminent is. Wanneer de
waarde van schulden ter discussie wordt gesteld, betekent dat dat de (geldigheid
van) de continuiteitsveronderstelling ter discussie staat. Dit roept de
discontinuYteit over de onderneming af, omdat geen crediteur/leverancier meer
aan de debiteur/afnemer zal willen leveren zonder daaraan voorafgaande
betaling. De waarde van vreemd vermogen blijft dus de nominale waarde
behouden, zolang de continuiteitsveronderstelling geldt.

In normatief perspectief is de gerechtvaardigde wederzijdse verwachting dat afspraken worden
nagekomen ook de kern van de zaak. De gewone crediteuren onderscheiden zich als participant in
dat opzicht ook van de aandeelhouder en de financier. Aandeelhouders gaan een soort
kansovereenkomst aan. Banken sluiten een soort verzekeringsovereenkomst.

De marktwaarde van vreemd vermogen heeft, zeker als het om kortlopende
schulden gaat, een dubbelzinnige betekenis. Het is de nominale waardelos die
betaald wordt. Maar het is ook de waarde na discontinuiteit. De nominale
waarde die, bij continurteit, op korte termijn betaald wordt, bepaalt ook het
rendement van de aandeelhouder. Volgens de formule verandert de waarde van
vreemd vermogen bij discontinurteit en daarmee dus ook de waarde van het

306 Minus een eventueel impliciete rente vergoeding die gezien de korte betalingstermijn
beperkt is, zie V.4.3.
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aandelenkapitaal. Het zwart-wit karakter van de continuiteitsveronderstelling
maakt dit waardeconcept van schulden op korte termijn minder bruikbaar. In
ieder geval wordt duidelijk dat indien er sprake is van informatie-asymmetrie
voor leveranciers/crediteuren - wat vrijwel altijd het geval zal zijn - het
uitgangspunt dat de financieringsvergoeding marktefficient zal zijn, niet opgaat.

V.3.5.3 Beperkte opties voor handelscrediteuren als concurrenten ter

dekking van de gevolgen van informatie-asymmetrie
Uit onderzoek blijkt dat investeerders risico's trachten te vermijden, althans dat
zij bij verhoogde risico's niet alleen een navenant hoger verwacht rendement
verlangen, maar ook een toeslag voor het verhoogde risico C safety  jirst':  Noe
Rebello en Wang (2003)). Het beschikken over onvoldoende informatie over de
risico's is een risico op zich. Algemeen wordt aangenomen dat investeerders ter
dekking van risico's die uit informatie-asymmetrie voortvloeien, een hogere,
verwachte vergoeding zullen verlangen. Jensen en Meckling (1976) hebben dit
principe ook toegepast op leveranciers. Zij betogen onder andere dat de
onderneming erbij gebaat is de informatie-asymmetrie bij haar leveranciers
zoveel mogelijk weg te nemen om zo te hoge financieringslasten te voorkomen.
Voor de sterke onderneming is aan te nemen dat als deze haar leveranciers
duidelijk maakt hoe sterk zij is, zij langere betalingstermijnen zal kunnen
hanteren zonder dat dit direct tot actie van de leverancier leidt. Niettemin is het
de vraag of het uitgangspunt van Jensen en Meckling wel in zijn algemeenheid
voor handelscrediteuren geldt. Voor de onderneming die gaandeweg zwakker
wordt, is het maar de vraag of het efficient is haar leveranciers daarover te
informeren. Hieronder'01 zal ook blijken dat er recent bewijs beschikbaar is
gekomen dat handelscrediteuren juist een relatief lage risicovergoeding
ontvangen. Als crediteuren kampen met informatie-asymmetrie is dat
opmerkelijk. Jensen en Meckling gaan er immers van uit dat de informatie-
asymmetrie tot een hogere vergoeding zal leiden.

Vraag je aan ondernemers welk belang zij hechten aan het verlenen van
krediet aan hun afnemers, dan blijken zij dit vooral als een te beheersen risico te
beschouwen. Zij zijn primair geinteresseerd in de te behalen handelsresultaten
en niet in de kortstondige 'belegging' door het geven van krediet. Ik denk dat zij
gelijk hebben.

Voor handelscrediteuren kunnen in theorie drie situaties worden
onderscheiden:
(a) de niet-verhaalsinsolvente afnemer, bij wie een risico-opslag voor

insolventie niet zonder meer nodig is;
(b)  de verhaalsinsolvente afnemer met een positieve rentabiliteit;
(c) de verhaalsinsolvente afnemer met een negatieve rentabiliteit, die later

failliet gaat. In dit geval zal de onderneming feitelijk per saldo geen dekking
meer kunnen bieden voor het insolventierisico na verhaalsinsolventie. 308

307
Zie V.4.3.

308
Zie IV.3.3 en V. 1.3.

106



De positie van crediteuren in definancieringstheorie van de economic

De vergoeding voor het insolventierisico kan twee vol'men aannemen:
(i)    een algemene risico-opslag over alle handelskredieten en/of
(ii) een gedifferentieerde risico-opslag, afhankelijk  van de kwaliteit  van  de

wederpartij.

Petersen en Rajan (1994) hebben getoond dat de gedifferentieerde risico-opslag
als bedoeld onder (ii) niet wordt bedongen. Dat lijkt logisch, omdat de betaling
van de risicopremie tegelijkertijd met de betaling van de factuur dient plaats te
hebben. Als er niets betaald wordt, wordt ook de premie niet betaald.

Of het niet hanteren van een gedifferentieerde risico-opslag ook effectief niet leidt tot differentiatie,
is overigens maar de vraag. Dit onderkennen Petersen en Rajan ook. De differentiatie zit hem niet
alleen in de nominale prijs van de leverantie, maar ook in de betalingstermon die effectief wordt

309

toegestaan en door de koper wordt gehanteerd.

Verder kunnen de situaties (b) en (c) zo moeilijk te onderscheiden zijn dat een
gedifferentieerde premie zo hoog moet zijn dat de transactie niet meer
aantrekkelijk is.

Veronderstel dat crediteuren in het algemeen bekend zouden zijn met de dreigende insolventie en er

geen informatie-asymmetrie bestaat. Stel dat, op het moment dat een wederpartij afspreekt te
leveren, zij zou weten dat de kans op insolventie van zijn afnemer 50% is. Dan zou zij dat risico in
theorie verdisconteren door een opslag in de vorm van een verdubbeling van de verkoopprijs. De
transactie zal dan niet doorgaan. En zelfs als de afnemer akkoord gaat, helpt dat niet als je toch niet
betaald wordt. Je hebt dan wel een hogere vordering in faillissement, maar als alle crediteuren dat
zouden doen - aangezien er geen informatie-asymmetrie bestaat -  zal het effect uiteindelijk nihil
zijn, omdat ook het totale faillissementspassief verdubbeld zal worden.

Maar ook de algemene risico-opslag als bedoeld onder (i) kent een dilemma. Dit
wordt veroorzaakt door de combinatie van het feit dat leveranciers concurrerend
moeten optreden en dat ondernemingen elkaar als crediteur/debiteur financieren
met handelskrediet (het zogenaamde 're-lending problem').

Dit kan worden ge'illustreerd aan de hand van een voorbeeld. Een onderneming heeft een omzet van
105. De kosten, alle bestaande uit handelscrediteuren, bedragen 90. Brancheconform moet de
onderneming jaarlijks 5 aan debiteuren afboeken. De ondernemingen in de branche hebben het
advies gekregen een risicovergoeding aan hun debiteuren in rekening te brengen die moet voorzien
in een reservering voor het jaarlijks af te boeken bedrag van 5. Op het eerste gezicht moet de
onderneming voor haar risico aan de crediteuren een vergoeding vragen van 5%. Maar haar
branchegenoten willen ook hun risico van 5% aan hun crediteuren gaan doorberekenen, zodat alle
kosten toenemen. Het saldo van de dekking van het insolventierisico zal dan 5% x  100 - 5% x 90 =
0,5 zijn. Dit is bij lange na niet voldoende om het risico van 5 af te dekken. Om dat risico wei af te
dekken, zal de onderneming dekking moeten vinden in de opslag over dat deel van de omzet dat
uitstijgt boven de kosten. 10. Om uit dat deel een dekking van 5 te vinden, zou een risico-opslag
van 50% noodzakelijk zijn. Een opslag van 5% kan al desastreuze gevolgen hebben. Maar bij een
opslag van 50% zal de onderneming haar concurrentiepositie in ieder geval snel verliezen als een

309 in Nederland zien we dan bijvoorbeeld (Duffhues 2003) dat aan grote ondernemingen
effectief een langere betalingstermijn wordt toegestaan dan aan het MKB. Maar uit het
onderzoek  van  Miwa en Ramseyer (2005) blijkt dat grote ondernemingen in Japan  ook
meer handelskrediet verlenen in verhouding tot het verkregen handelskrediet.
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enkele concurrent hier niet aan meedoet. De onderneming zal dan ook niet langer de
oorspronkelijke omzet realiseren en het resultaat zal kelderen.

Concurrentie tussen leveranciers op de markt van vraag en aanbod zal ertoe
leiden dat de onderneming zich niet kan permitteren om het te verlenen handels-
krediet te zien als een investering. De ondernemer zal zich concentreren op te
realiseren bedrijfsresultaten. Handelskredieten worden daarbij vooral
beschouwd als een te beheersen risico dat door de resultaten moet worden
afgedekt.

Zeker bij de verhaalssolvente afnemer (situatie (a)) zal concurrentie in
de weg staan aan substantiele risicopremies. De situaties (a) en (b) zijn moeilijk
te onderscheiden omdat liquidatieverliezen moeilijk voorspelbaar zijn. Ook bij
de verhaalsinsolvente afnemer met een positieve rentabiliteit (situatie (b)), zal
concurrentie het niet mogelijk maken (substantiele) risicopremies te berekenen.
En in situatie (c) zagen we al dat de risicopremie in het algemeen niet meer
werkt. Dat neemt niet weg dat er wel enige indirecte relatie zal moeten bestaan
tussen het efficiente gedrag van de leverancier als concurrent en als financier.
Ook concurrenten zullen willen overleven en uit hun resultaat het debiteuren-
risico moeten kunnen dekken. Maar marktefficientie als concurrent is iets anders
dan marktefficientie als investeerder. Leveranciers kunnen besluiten al dan niet
handelskrediet te verlenen of al dan niet een transactie aan te gaan, maar de
mogelijkheden om als investeerder een risicopremie te verlangen zijn beperkt.
Dit is dan ook de reden dat informatie-asymmetrie niet zonder meer leidt tot een
hogere vergoeding als investeerder. Hij kan alleen beslissen  om  wel of niet een
transactie aan te gaan, al dan niet tegen contante betaling en tegen een
concurrerende prijs. In V.4.3 zullen we zien dat er recent empirisch bewijs
beschikbaar is gekomen dat er aan crediteuren wel een zekere vergoeding voor
de financiering wordt betaald, maar dat die onvoldoende is voor de investeerder
als leverancier om marktefficient te kunnen zijn. Het blijkt onwaarschijnlijk dat
crediteuren een efficiente vergoeding voor informatie-asymmetrie verlangen of
krijgen.

Deze bevindingen roepen de vraag op - die in de literatuur in zijn algemeenheid onbeantwoord
31()

blijft-  - waarom rationeel handelende ondernemingen liberhaupt handelskrediet verlenen. Op
, 11

deze vraag zal later worden ingegaan.

V.3.6 Stelling 1 van MM en de debt-equity swap

Eerder' 1 2

zagen we dat Haugen en Senbet in het voetspoor van MM betoogd
hebben dat de costs  of jinancial distress niet van (voldoende) belang zouden
kunnen zijn. Zij betoogden dat vreemd vermogen, conform stelling 1 van MM,
altijd vervangen zou kunnen worden door eigen vermogen, door de debt-equity
swap. Zij konden niet verklaren dat er in de praktijk kennelijk toch eigen
vermogenseisen zijn. Volgens hen waren de liquidatieverliezen irrelevant. Dat

31()
Zie V.4.2.

'11
Zie V.4,4.

312
Zie V.3.3.
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bleek het gevolg te zijn van de impliciete aanname van continuiteit."i Na de
uitleg over de dubbelzinnige betekenis van de marktwaarde van vreemd
vermogen'14 zal duidelijk zijn hoe de 'truc' van Haugen en Senbet werkt.

Eerder constateerde ik dat de crediteuren die handelskrediet verlenen en
blijven leveren, als groep bij de verhaalsinsolvente, verlieslatende onderneming,
die daardoor later failliet gaat, per saldo geen dekking meer kunnen vinden voor
hun risico."5 Leveranciers/crediteuren die niettemin blijven leveren, moeten dus
wel lijden onder informatie-asymmetrie. Zij blijven leveren, hoewel de
objectieve marktwaarde van de schuld van de verlieslatende en verhaals-
insolvente onderneming beneden de waarde van de leveranties ligt. Dit leidt
ogenschijnlijk niet tot problemen zolang de onderneming die verplichtingen ook
tijdig blijft nakomen. Maar doet en kan zij dat niet meer en is het
discontinuiteitsrisico daarmee imminent, dan kunnen de aandeelhouders de
bestaande schulden alsnog via een debt-equity swap omzetten in aandelen-
kapitaal. Dit gebeurt dan echter niet tegen de nominale waarde, maar tegen de
liquidatiewaarde die die schulden dan nog hebben. Terugkerend naar wat in
hoofdstuk IV is besproken, zien we dat als er geen vermogenseis wordt gesteld
en uitgegaan blijft worden van continuneit, het risico van voortschrijdende
verliezen inderdaad wordt verplaatst naar de onwetende crediteuren, zonder dat
zij hiervoor vergoed worden.

Dat de 'truc' van Haugen en Senbet kan werken, is ondertussen

duidelijk. Het crediteurenakkoord is een vorm van een debt-equity swap. Ret
akkoord blijkt meestal levensvatbaar als er iets onder de crediteuren te verdelen
valt en er vervolgens iets meer dan de liquidatiewaarde ter verdeling onder
crediteuren beschikbaar wordt gesteld. Maar daarmee is niet gezegd dat het
normatief juist of economisch doelmatig is dat de verlieslatende onderneming
ten koste van haar crediteuren kan worden voortgezet.

Het bovenstaande geeft aanleiding om nog eens stil te staan bij stelling
1 van MM, de onderlinge inwisselbaarheid van verschillende vormen van
financiering. Stelling 1 van MM (1958, p. 268) luidt: 'The average cost of
capital to any firm is completely independent of its capital structure and is equal
to the capitalization rate of a pure equity stream of its class.' Het door MM
geleverde bewijs voor stelling 1 is niet geh661 geldig. Bij het bewijs blijkt geen
rekening te worden gehouden met de daarin impliciet gecreeerde bijstortings-
verplichting van de 'arbitrerende' aandeelhouder.

Het bewijs van MM is gebaseerd op een beperkt evenwichtsmodel. Dat doen MM bewust, teneinde
risicopreferentie of risico-aversie in hun bewijs uit te sluiten. MM voeren twee gelijksoortige
ondernemingen ten tonele, de een gefinancierd met alleen eigen vermogen, de ander ook met
vreemd vermogen, Bij beide ondernemingen wordt een gelijk resultaat v66r financieringslasten
verwacht. Zij nemen aanvankelijk aan dat de onderneming gefinancierd met vreemd vermogen
meer waard is. om aan te tonen dat dit onmogelijk is. Zij laten een aandeelhouder die een belang
heeft in de onderneming die deels door bancair vreemd vermogen wordt gefinancierd, op een

313
Zie V.3.4.

314
Zie V.3.5.

315 Zie V. 1.3.
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transparante aandelenmarkt arbitreren. Dat wil zeggen, hij verkoopt zijn belang en neemt een316

gelijk belang in de vergelijkbare onderneming, met eenzelfde verwacht rendement v66r
financieringskosten, zonder vreemd vermogen. Om tot eenzelfde belang te kunnen komen, laten
MM de aandeelhouder geld lenen Omdat MM onderkennen dat het voor hun bewijs

317

noodzakelijk  is  dat  er geen nieuwe risico' s met navenante vergoedingen mogen verschijnen, laten
zij de aandeelhouder de aandelen aan de bank in onderpand geven. Het interestpercentage is
hetzelfde als het voor de oorspronkelijke onderneming geldende interestpercentage voor vreemd
vermogen en ligt lager dan de vermogenskostenvoet voor de aandelen. Hun bewijs komt er
uiteindelijk op neer dat als de waarde van de aandelen in de onderneming met vreemd vermogen
hoger is dan van de aandelen in de onderneming zonder vreemd vermogen, de transparante markt
ervoor zou zorgen dat de waarde alsnog gelijk zal worden getrokken. De transparante markt zorgt
ervoor dat elke aandeelhouder kan arbitreren en daarbij zelf het benodigde vreemde vermogen kan
aantrekken om tot eenzelfde belang te komen. Is dit bewijs wel geldig? Om in dit evenwichtsmodel
risicoverdiscontering door invloeden van buitenaf inderdaad uit te sluiten, zouden we moeten
aannemen dat de bank bereid is het geld voor de verwerving van de aandelen te lenen op basis van
uitsluitend verhaal op de verpande aandelen zelf. Als banken daartoe bereid zouden zijn, zou
iedereen massaal met geleend geld in aandelen beleggen. Als het rendement hoger uitvalt dan het
interestpercentage, is de winst voor de belegger en als deze lager uitvalt, is het risico voor de bank.
De aandelenlease-constructie in de Dexia-affaire heeft laten zien dat banken misschien wel willen
doen voorkomen dat zij, en niet de aandeelhouder, dat risico lopen. Maar blijkens de kleine
lettertjes zijn zij daar natuurlijk niet toe bereid.

Eerderw bleek dat de verhaalsrisico's van de onderneming bij mutaties in de
wijze van financiering of mutaties in de debt-equity ratio, niet gelijktijdig en
proportioneel over de participanten (her-)verdeeld worden. Daaruit volgt dat
verschillende vormen van financiering in verband met het insolventierisico niet
inwisselbaar zijn. Dit kan ook op andere wijze worden aangetoond.

Stel dat de aandeelhouder in de onderneming met vreemd vermogen de enige aandeelhouder is. Hij
kan door een aandelenemissie bijvoorbeeld de helft van de positie van de bank die zekerheden heeft
overnemen. Volgens MM zal dit geen invloed hebben op de marktefficiente verdeling van risico.
MM menen dat de verschillende wijzen van financiering onderling inwisselbaar zijn. We laten de
aandeelhouder dit zelf financieren, zonder hulp van de bank. Omdat hij de enige aandeelhouder is
zal de vergoeding die hij per geemitteerd aandeel betaalt, altijd marktefficient zijn. Na de transactie
zal de opbrengst van de aandeelhouder ook zien op de oorspronkelijke kosten van de bank (interest:
r) voor de helft van de oorspronkelijke bankschuld en een eventueel klein surplus (+) als de
onderneming in staat zal zijn voor vreemd vermogen een (iets) lagere interestvergoeding te betalen.
De extra opbrengst r+ is het equivalent van het lagere investeringsrisico van de aandeelhouder nu de
debt-equity ratio is afgenomen (zie stelling 2). De vergoeding  r+ zal relatief lager zijn dan het
oorspronkelijk vereiste rendement. Daar staat echter tegenover dat dat deel van de opbrengst, met
het wegvallen van verplichtingen aan de bank, zekerder is dan het oorspronkelijk verwachte
rendement.

Maar overigens is de aandeelhouder daarna slechter af dan de bank. Die had namelijk
ook zekerheden ter afdekking van het insolventierisico. Die heeft de aandeelhouder na overname
van de schuld van de bank niet meer voor dat deel van de investering. Als de onderneming failliet
gaat, moet de aandeelhouder gedogen dat de bank en andere crediteuren voorgaan en dat ook de
liquidatiekosten betaald zuilen worden voordat iets voor hem resteert.

316 Met arbitreren bedoelen economen het op een transparante markt verhandelen van
verschillende effecten als ware het een ruil.

317 Het is niet per se een reele aanname dat de aandeelhouder voor hetzelfde tarief kan lenen
als de onderneming.

318 Zie IV.2.6.
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Stelling 1 blijkt niet geldig te zijn als insolventie intreedt. Verschillende vormen
van financiering zijn niet onderling inwisselbaar zonder dat dit ook
consequenties heeft voor de rangorde van de participanten. Het is niet zo dat de
risico's van participanten gelijktijdig en proportioneel veranderen wanneer het
ene soort vermogen door het andere soort vermogen wordt vervangen. Hieruit
blijkt ook dat, nog afgezien van het financiele hefboomeffect door de mx shield,
aandeelhouders er, althans in dat licht, belang bij hebben zo min mogelijk te
investeren en de onderneming te laten financieren met vreemd vermogen. Zij
beperken daarmee hun Loss Given Default en Exposure at Default. Wijzigingen
in de vermogenspositie hebben bovendien geen invloed op de omvang van hun
risico bij insolventie. Myers (1977) onderkent dit ook als hij spreekt over een
'suboptimal     investment    policy',    ook    wel    het    'underinvestment    problem'
genoemd. Ondernemingen in moeilijkheden blijken een tendens van onder-
investering te vertonen.

Myers constateert dat er dan conflicten kunnen ontstaan tussen de diverse soorten participanten.
Investeerders zullen volgens hem onderkennen dat aanvullend eigen vermogen bij ondernemingen
in moeilijkheden vooral zal dienen om de waarde van het vreemde vermogen te verbeteren. In mijn
analyse komt dat doordat aanvulling van eigen vermogen van de verhaalsinsolvente onderneming
het discontinuiteitsrisico verbonden aan alleen vreemd vermogen vermindert.

V.3.7 Conclusie

De oorspronkelijke financieringstheorie van Modigliani en Miller bleek uit te
gaan van vanzelf optredende marktefficientie, waardoor ook crediteuren
gemiddeld dekking zouden moeten krijgen voor hun investeringsrisico. Daarmee
rees de vraag of er normatief gezien wel reden is om op enige wijze in te grijpen
door eisen te stellen aan de financieringsstructuur van de onderneming.

Al bij de inleidende opmerkingen (V.1.3) bleek dat het feitelijk
onmogelijk is dat in ieder geval de crediteuren/leveranciers van de verlies-
latende, verhaalsinsolvente onderneming die later failliet gaat, als groep een
marktefficiente vergoeding voor hun risico krijgen. Verder werd vastgesteld dat
de hypothese van marktefficientie niet geldig kan zijn voor de aanzienlijke
groep van schulden die niet door contractsvrijheid ontstaan. Ook bleek de
theorie niet op individuele gevallen toegepast te mogen worden. Daarmee was
nog niet aangetoond dat handelscrediteuren, in zijn algemeenheid, geen
gemiddeld efficiente vergoeding zouden krijgen.

De hypothese van marktefficientie is vervolgens bezien vanuit
geconstateerde beperkingen     van dit theorema.     Het     door     MM     in      1963
geconstateerde financiele hefboomeffect door de tax shield bleek onverenigbaar
met de bestaande praktijk van ondernemingen die zich wel degelijk ook met
eigen vermogen laten financieren. De economische verklaring daarvoor werd
gevonden in het insolventierisico van de onderneming met te weinig eigen

vermogen en de daaraan verbonden costs of financial distress. Opgemerkt werd
dat wanneer deze kosten als verklaring dienen, men buiten het conceptuele kader
van MM treedt, omdat de kosten niet gerelateerd werden aan risico' s   van

participanten. Hier is die relatie wel aangebracht door deze kosten te duiden als
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de keerzijde van het risico van vooral crediteuren die kampen met informatie-
asymmetrie. In de huidige financieringstheorie wordt ook onderkend dat
informatie-asymmetrie in de weg staat aan marktefficientie. Meestal wordt
aangenomen dat de participanten dan een aanzienlijk hogere vergoeding voor
hun investeringsrisico zullen verlangen. Hier is betoogd dat met name handels-
crediteuren dat juist niet zullen doen en vooral beslissen wel of niet een
transactie aan te gaan. Zij zullen zich niet zozeer gedragen als investeerder, maar
als ondernemer gericht op hun bedrijfsresultaat. In het volgende onderdeel zal
blijken dat daarvoor sinds kort ook empirisch bewijs beschikbaar is.

Voorts bleek dat de financieringstheorie meestal impliciet uitgaat van
continuiteit en daarom weinig aandacht besteedt aan het discontinuYteitsrisico en
de liquidatieverliezen. Daarin kan de verklaring liggen voor het feit dat de
financieringstheorie geen expliciete grenzen aan de financieringsstructuur heeft
ontwikkeld. Impliciet zijn die wel terug te vinden doordat algemeen onderkend
wordt dat de optimale financiering een voldoende solvabiliteit verlangt.

Ean beperking van het MM-theorema, het statische karakter ervan,
komt later nog aan de orde. Het theorema houdt er geen rekening mee dat ook

319

het inkomen van de onderneming beinvloed kan worden door de financiering,
en met name het verlenen van handelskrediet.

V.4 Handelskrediet

V.4.1 Plan van behandeling

Los van de financieringstheorie is nogal wat economisch onderzoek gedaan naar
het verstrekken van handelskrediet. V.4.2 behandelt de bestaande verklaringen
voor het geven van handelskrediet. Daar zal blijken dat een algemene verklaring
met betrekking tot het verkrijgen van een marktefficiente vergoeding vooralsnog
ontbreekt. In V.4.3 wordt ingegaan op de werkelijke vergoeding die handels-
crediteuren krijgen. Recent onderzoek toont aan dat die vergoeding
vergelijkbaar is met de interestvergoeding van banken, die echter ook
zekerheden plegen te hebben. In V.4.4 wordt een mogelijke theoretische
verklaring geboden voor het verlenen van handelskrediet. Strikt noodzakelijk is
het in het kader van dit onderzoek overigens niet om hiervoor een verklaring te
bieden. Maar daaruit zal wel blijken dat het statische karakter van de
financieringstheorie van MM er geen rekening mee houdt dat het verlenen van
handelskrediet de resultaten kan beYnvloeden. Het verkrijgen en verlenen van
handelskrediet blijkt dynamische gevolgen te hebben waarin het MM-model niet
voorziet. Het door MM gehanteerde begrip van de marktefficiente vergoeding
blijkt daardoor voor crediteuren minder goed bruikbaar. Duidelijk zal worden
dat crediteuren risico's lopen die niet als een marktefficiente
investeringsvergoeding worden vergoed.

319
Zie V.4.4.
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V.4.2 Mogelijke redenen voor efficilintie van handelskrediet in de

literatuur
Handelskrediet is een van de belangrijkste bronnen van kortetermijnfinanciering
in de G 7-landen.'30 Niettemin is er in de financieringstheorie weinig aandacht
besteed aan de geldigheid van het MM-theorema voor het handelskrediet. Als
het in de financieringstheorie over creditors gaat, gaat het meestal over
bondholders (obligatiehouders), die net als aandeelhouders investerings-
beslissingen nemen.32' Vanuit de financieringstheorie zijn vragen over de positie
van handelscrediteuren relevant. Krijgen crediteuren wel een marktefficiente
vergoeding voor hun investering? Zijn handelskrediet en bankleningen of
aandelenkapitaal wel onderling inwisselbaar, zoals MM voorspellen? Heeft
informatie-asymmetrie invloed op de kosten van handelskrediet? Waarom wijst
de praktijk uit dat er beperkingen zijn aan handelskrediet en bancaire leningen?

Los van het MM-theorema heeft het handelskrediet ruimschoots
aandacht gekregen. Daarbij werden de vragen wel iets anders gefurmuleerd:
Wanneer maken ondernemingen gebruik van handelskrediet en wanneer van
bancaire financiering? Waarom zouden ondernemingen handelskrediet verlenen
als meer gespecialiseerde financiele instellingen, zoals banken, ook kunnen
financieren?'11 Onder welke voorwaarden prefereren kopers en verkopers
handelskrediet boven alternatieven als bancaire financiering, factoring en
contante betaling?11,

Zonder in detail te treden. "4 blijkt dat er vier verschillende soorten antwoorden op deze vragen zijn
gegeven, in de vorm van modellen:

325
C 1) Modellen gebaseerd op transactiekosten. waarbij handelskrediet een middel is voor: (a)

informatieverkrijging; (b) controle over de koper: (c) uitoefening van eigendomsvoorbehoud
of recht van reclame (repossession). (d) het verlangen van controle: (e) prijsdiscriminatie.

Echter, als handelskrediet een werkzaam middel is voor vermindering van transactiekosten -
zoals bij Ferris (1981) - dan zou het niveau van handelskrediet door de tijd heen verminderd

320 Mian and Smith (1994) tonen dat in de industrie in de VS circa 26% van alle schulden
uit handelskrediet bestaat. Elliehausen en Wolken ( 1993) constateren dat handelskrediet
in   1987 voor niet-banken en niet-boeren  zo'n  20%  van alle schulden vormt. Rajan  en
Zingales ( 1995) hebben berekend dat handelskrediet  in  1991  17,8%  van het balanstotaal
van alle Amerikaanse ondernemingen uitmaakte. in Europese landen als Duitsland.
Frankrijk en Italie is dat meer dan 25%. En in Groot-Brittannie vormt 70% van de kort-
lopende schulden en 55%   van   alle   vormen   van   krediet   handelskrediet (Kohler et at.

2000).
121 Zie bijvoorbeeld Modigliani en Miller (1958). Morton ( 1974), Haugen en Senbet ( 1978),

Barnea et al. C 1980,1981) en Jensen and Smith (2000).
 22 Petersen en Rajan  ( 1997).
923

Smith (1992, p. 674),
324 Zie een uitgebreid overzicht in Bastos en Pindado (2005) en de in noten 325 tot en met

328 genoemde literatuur. Voor een korte Nederlandse samenvatting zie ook Duffhues
(2003).

*25 Schwartz (1974) Petersen en Rajan (1997) Smith ( 1987) Kandori (1992) McMillan en
Woodruff  ( 1999)   Mian  en   Smith   (1992)   Ng   et  al.   ( 1999)   Emery   ( 1987) Long et al.

(1993)  Biais en Gollier (1997). Schwartz en Whitcomb  ( 1979), Brennan  et al.  (1988).
Habib en Johnsen (1999) en Jain (2001).
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moeten zijn, aangezien inmiddels vele verbeteringen in transactietechnologieen hebben plaats-
gehad. Die vermindering heeft niet plaatsgehad.

326
(2) Modellen gebaseerd op een liquiditeitstheorie: sommige verleners van handelskrediet

hebben makkelijker toegang tot bronnen van financiering. De theorie verklaart echter niet
waarom ook ondernemingen met weinig beperkingen op grote schaal gebruikmaken van
handelskrediet.

327
(3) Modellen gebaseerd op belastingen: kopers en verkopers die verschillende belastingtarieven

hebben, hebben verschillende kosten. De theorie verklaart echter niet waarom ondernemingen
met eenzelfde of een tegengesteld belastingtarief elkaar ook krediet verlenen.

(4) Modellen gebaseerd op informatie-asymmetrie:328 kopers hebben beperkte kennis van de
kwaliteit van te leveren goederen of diensten en handelskrediet stelt hen in staat deze voor
betaling te onderzoeken. Echter, deze modellen gaan voorbij aan een andere vorm van

informatie-asymmetrie, bekend als adverse selection of de moral hazard, namelijk het risico
dat de afnemer niet goed is voor zijn geld.

329

Hoewel de diverse modellen ter verklaring van het bestaan van handelskrediet
ongetwijfeld hun waarde hebben, blijft gelden dat, zoals Frank and Maksimovic
(1998) het formuleren, 'the existing theories show effects that may be i,nportant
in specific circumstances, but they do not capture what seems to be central for
explaining the wide-spread use of trade credit and the empirical patterns of its
use'.  Het is vooral belangrijk te constateren  dat geen  van de theoriean voorziet
in de verkrijging van een marktefficiente investeringsvergoeding - zoals in het
MM-theorema - door degene die handelskrediet verleent en daarbij risico loopt.

330Dat klemt temeer omdat onderzoek heeft aangetoond dat juist zwakke
ondernemingen meer gefinancierd worden met handelskrediet.

Dat gegeven is niet verwonderlijk, aangezien juist zwakke verlieslatende ondernemingen, zolang
zij niet desinvesteren of risicodragend kapitaal of leningen trekken, vanzelf selectief zullen moeten
gaan betalen, waardoor de schuld aan crediteuren zal toenemen.   Zo' n onderneming zal bewust
gebruik proberen te maken van informatie-asymmetrie bij haar leveranciers en trachten hen aan het
lijntje te houden. Het is vanuit economisch perspectief in die zin wel verwonderlijk dat
aangenomen wordt dat informatie-asymmetrie zich vanzelf vertaalt in het verlangen van een hogere

331

risicovergoeding.    In V.3.5.3 kwam aan de orde waarom dat, niet of slechts beperkt, zo werkt bij
handelskrediet.

V.4.3 De feitelijke vergoeding voor handelskrediet

Er was tot voor kort weinig bekend over de compensatie die handelscrediteuren
voor hun kredietrisico krijgen - of volgens het MM-theorema - zouden moeten

krijgen.

Ng et al. ( 1999) en Petersen en Rajan (1994) hebben wei laten zien dat er veel verschillen zijn en
dat de voorwaarden voor handelskrediet branche-afhankelijk, maar niet onderneming-afhankelijk
zijn. Miwa en Ramseyer (2005) bevestigen dit beeld. Zij laten zien dat ook binnen branches en door
de tijd heen grote verschillen bestaan. Feitelijke vaststelling van de vergoeding is ook niet

326 Nielsen (1999) en Petersen en Rajan ( 1997).
327

Brick en Fung (1984).
328 Smith (1987), Lee en Stowe (1993), Long et al. (1993), Deloof en Jegers (1996), Wei en

Zee (1997), Bias en Gollier (1997), en Hakenes (2003).
329 Vergelijk Jensen en Meckling (1976); zie Burkart en Ellingsen  (2004).
330 Petersen en Rajan ( 1997). Preve  (2003) en Cunningham (2005).
331

Vergelijk Jensen en Meckling (1976).
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eenvoudig, omdat daarbij rekening zou moeten worden gehouden met allerlei omstandigheden,
zoals aard van het bedrijf, wettelijke systemen van voorrang, eigendomsvoorbehouden en
dergelijke.

Het meest wezenlijke probleem voor onderzoek naar de vergoeding was dat de
risicovergoeding ligt opgesloten in de verkoopprijs. Daarmee was geen
onderscheid meer te maken tussen prijs en risicovergoeding. Dat heeft in de
literatuur geleid tot zeer uiteenlopende meningen over de aan te nemen
vergoeding.

Voorts gaat het niet om de bedongen vergoeding, maar om de vergoeding die in werkelijkheid
betaald wordt. Als de debiteur na 60 dagen betaalt in plaats van na 30 dagen, zal de interest-
vergoeding effectief verminderen. Al deze problemen hebben in het verleden geleid tot
hypothetische discussies over de vergoeding die handelscrediteuren krijgen.

In de literatuur bestaat ook geen eenstemmigheid over de vraag of handelskrediet
duurder of goedkoper is dan de vermogenskostenvoet van eigen vermogen. Sommigen zijn er

332

tenminste van uitgegaan dat handelskrediet extreem duur is. Daarbij werd meestal gewezen op
betalingsvoorwaarden, waarbij bij een factuur met een betalingstermijn van 30 dagen, er bij
betaling binnen 10 dagen 2% korting wordt gegeven   ('2-10   net   30').   Dit  komt  - bij feitelijke
naleving - neer op een interestvergoeding van 43% per jaar. Miwa en Ramseyer (2005) hebben

erop gewezen dat er geen enkel bewijs bestaat voor de algemene aanvaarding of naleving hiervan.
Zij stellen dat de literatuur zich ten onrechte gebaseerd heeft op de hypothetische beschrijving van
Smith (1987). Het lijkt hoogst onaannemelijk dat een onderneming die een interest van 43% in
rekening brengt, competitief kan zijn. Meer algemeen is het gebruikmaken van handelskrediet dat

333kostbaarder is dan de vermogenskostenvoet voor eigen vermogen- per definitie irrationeel.
334Ook werd wel aangenomen dat handelskrediet wel duurder moet zijn dan bancaire

leningen. Het argument was dat juist zwakke ondernemingen gebruikmaken van handelskrediet.
335

Dat argument is niet doorslaggevend. Zoals inmiddels is aangetoond, maken ook grote sterke
ondernemingen (meer) gebruik van handelskrediet voor het overgrote deel van hun handel. Er zijn
ook economen die denken dat handelskrediet relatief goedkoop is, zoals dat overigens ook door
ondernemers in de wandelgangen wel wordt verkondigd. Van de ondernemingen in Groot-
Brittannie betaalt slechts 60% hun factuur op tijd en zij betalen meestal geen interest.336 Alleen in
uitzonderlijke branches in Japan worden facturen tijdig betaald (30 dagen).337 In Nederland is de
feitelijk gehanteerde betalingstermijn gemiddeld, door grote ondernemingen 57 dagen en door
midden- en kleinbedrijf 47 dagen.338 Uit de onderzoeken33'g blijkt dat ook in al deze landen op grote
schaal gebruik wordt gemaakt van handelskrediet, door zowel kleine als grote ondernemingen.

Recent onderzoek door Miwa en Ramseyer (2005) heeft eindelijk licht
geworpen op de effectieve vergoeding die in de verkoopprijs en betalingstermijn
besloten ligt.

Miwa en Ramseyer construeren een verhouding tussen de Verkoper, de Koper en de Bank in 5
stappen: (i) Verkoper verkoopt een goed/dienst aan Koper; (ii) Koper geeft een schuldbekentenis
aan Verkoper voor betaling in de toekomst aan Verkoper, (iii) Verkoper draagt de schuldbekentenis
over aan de Bank; (iv) de Bank betaalt aan Koper een bedrag dat lager ligt dan de nominale waarde

332 Wilner (2000) Petersen en Rajan (1997) Preve (2003) en Cufiat (2005).
333 Gemiddeld over vele jaren  11%.
334 Nilsen (1994), Petersen en Rajan (1995).
335 Wilson et al. (1995 and 1996) en Miwa en Ramseyer (2005).
336 Wilson and Summers (2002).
337 Miwa en Ramseyer (2005).
338 Duffhues (2003).
339 Zie ook Wilson et al. (1995 and 1996).

115



Hoofdstuk V

van de schuldbekentenis aan Verkoper; (v) later betaalt Koper het nominale bedrag aan de Bank.
Effectief komt dit neer op een lening van de Bank aan Koper, gegarandeerd door Verkoper.
Daarvan uitgaande is het verschil tussen de nominale waarde en het bedrag dat de Bank aan Koper
betaalt (door beschikbaarstelling direct aan Verkoper). de interest op de lening van de Bank aan
Koper. Die interest reflecteert het dubbele risico van niet-betaling door Verkoper en Koper. Het
bedrag dat Koper aan Verkoper betaalt, bestaat uit  de  som  van  ( 1) de prijs  van het geleverde  en  (2)
de prijs van de garantie van Verkoper. Betalingen in de goedontwikkelde Japanse markt door dit
wisselkrediet zijn gebruikelijk. De kennelijk in Japan gebruikelijke afwaardering van vorderingen
die aan de bank worden overgedragen (zie stap (iv)), maakt deze reconstructie mogelijk. Op basis
van deze reconstructie en het effectieve gebruik van handelskrediet, zijn Miwa en Ramseyer in
staat de impliciete effectieve rentelast voor handelskrediet empirisch vast te stellen.

De uitkomst is belangwekkend: ondernemingen 'borrow from their trade
partners    at    about    the    same    interest    rate    (albeit    an    implicit    rate)    that    banks

charge.' Dit onderzoek toont aan dat ondernemingen 'borrow from banks when
they anticipate needing the money for relatively  long periods: they turn to trade
partners when they face exigencies they did not expect. They do not substantially
change the amount of their loans in response to changes in their financial
status;  they do trade  the amount of their trade credit  in  response.' Het gegeven
dat de kosten van handelskrediet vergelijkbaar zijn met de interest die banken
vragen, is opmerkelijk. Crediteuren beschikken niet over de zekerheden
waarover banken doorgaans wel beschikken. Hun risico is daarmee veel hoger
dan dat van de banken.

Er zijn diverse pogingen gedaan om het gedrag van crediteuren in verhouding tot dat van banken te
verklaren,340 maar daaruit valt niet op te maken dat crediteuren minder risico lopen dan banken.  In
de verklaringen wordt erop gewezen dat leningen en handelskrediet complementair en niet
inwisselbaar zijn (zoals MM overigens w61 voorspellen). Banken en handelscrediteuren beoordelen
hun risico's verschillend en lijden onder verschillende vormen van informatie-asymmetrie.
Aangenomen wordt daarbij dat handelspartners de branche beter kennen en hun debiteuren goed
monitoren, terwijl banken vertrouwen op zekerheden en garanties en gericht zijn op langere-
termijnschulden. Miwa en Ramseyer voegen daar nog aan toe dat banken feitelijk vertrouwen op
het monitoren door hun clienten. Maar wat onverklaard blijft is dat, als handelscrediteuren zo goed
geinformeerd zijn, zij geen onderscheid maken in de risicovergoeding voor hun debiteuren.
afhankelijk van de informatie.341 Hoe komt het dat juist zwakke ondernemingen dan meer
handelskrediet krijgen? Banken gaan slechts zelden nieuwe kredietovereenkomsten aan met
ondernemingen die binnen vier maanden failliet gaan, terwijl het overgrote deel van de schulden uit
hoofde van handelskrediet bij de failliet niet ouder zal zijn dan vier maanden. Banken zijn - ook al
doen zij dit anders dan crediteuren - zeer goed in staat hun risico's over het geheel te berekenen.

Eerder*z bleek dat handelscrediteuren zonder zekerheden - anders dan banken -
van de verhaalsinsolvente en verlieslatende onderneming per saldo, als groep
geen marktefficiente vergoeding meer kunnen krijgen. Als leveranciers
genoegen nemen met een vergoeding die te vergelijken is met de interest op
bankleningen, maar geen zekerheden hebben, is het onaannemelijk dat zij als
investeerder een marktefficiente vergoeding voor hun risico krijgen.

340 Zie   Miwa en Ramseyer   ( 2005): Schwartz (1974): Petersen en Rajan (1997): Smith
( 1987), Emery ( 1987) en Barbosa et a/. (2004).

341 Zie Petersen en Rajan (1995).
342 Zie V. 1.3.
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Alleen als banken - ondanks de onderlinge concurrentie en de zeer verfijnde risicomodellen -
gemiddeld een vati meer dan marktefficiente vergoeding zouden krijgen - die ook in strijd is met
het uitgangspunt van MM - kan dat anders zijn.

De belangrijkste reden dat crediteuren geen marktefficiente vergoeding krijgen,
lijkt het gevolg te zijn van informatie-asymmetrie, de moral hazard.w

V.4.4 Mogelijke theoretische verklaring voor handelskrediet?

Waarom geven crediteuren handelskrediet als zij daar geen marktefficiente
vergoeding voor krijgen? Daarvoor bestaat in de economie tot dusver geen
verklaring.w# De theoretische verklaring die in deze paragraaf wordt geboden,
zal ook hypothetisch zijn, omdat empirisch bewijs vooralsnog ontbreekt. Toch
zal de poging ondernomen worden, omdat de vraag zo prangend is.

Op het eerste gezicht lijkt het irrationeel dat handelscrediteuren een
niet-marktefficiente vergoeding ontvangen. De onderneming die meer verkoopt
dan inkoopt tegen handelskrediet, zal daarvan per saldo immers een negatief
effect ondervinden.  Als  we er gemakshalve van uitgaan  dat de inkopen  ('AD',
accounts due) eenzelfde    betalingstermijn    hebben    als   de    verkopen    ('AR',

accounts receivable). en de ontbrekende risicopremie 'ORP' is - de markt-
efficiente risicopremie minus de wel betaalde premie - is het negatieve effect
van het verkrijgen en verlenen van handelskrediet per saldo gelijk aan:

ORP x (AR - AD).

Dit negatieve effect zou reden kunnen zijn om te betogen dat het niet juist kan
zijn dat de door handelscrediteuren ontvangen vergoeding minder dan markt-
efficient is. De economische rationaliteit voor het verstrekken van handels-
krediet lijkt te ontbreken, terwijl de praktijk uitwijst dat die wel moet bestaan.
Het probleem moet kennelijk vanuit een breder perspectief worden benaderd.

Eerderw bleek dat er geen algemene verklaring bestaat voor het
verlenen en krijgen van handelskrediet die de moral hazard in aanmerking
neemt. Uit empirisch onderzoek bleek dat de vergoeding voor crediteuren niet
werkelijk marktefficient kon zijn.146 De mogelijkheden om, als men eenmaal
handelskrediet verleende, ook een marktefficiente vergoeding te verlangen

347bleken beperkt te zi.In. De verkoper zal zich niet als investeerder maar in de
eerste plaats als concurrent moeten gedragen, die zijn inspanningen vooral moet
richten op te behalen resultaten. De consequentie hiervan zou moeten zijn dat
rationeel handelende ondernemingen alleen handelskrediet verlenen als zij hun
resultaten daarmee ook kunnen verbeteren. Die verbetering zal dan groter
moeten zijn dan het onvergoed gebleven risico. Dat betekent dat als het resultaat

443 Zie ook V.3.5.
344

Zie V.4.2.
345

Zie V.4.2.
96

Zie V.4.3.
347

Zie V.3.5.3.
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zonder handelskrediet Ro is, en het resultaat met handelskrediet Ri, dat het
verlenen van handelskrediet per saldo toch een positief effect heeft indien:

Ri - Ro > ORP x (AR - AD).

Er bestaat vooralsnog geen empirisch bewijs dat het effect van het verkrijgen en
verlenen van handelskrediet in de praktijk positief of negatief is. Ook bestaat er
geen bewijs dat ondernemingen zich gedragen naar de hiervoor ontwikkelde
formule. De theorie behoeft derhalve nader bewijs. Er bestaan wel aanwijzingen
dat dit principe tot het uiterste wordt benut in bijvoorbeeld de Nederlandse
automobielbranche.

Deze branche kent in Nederland geen fabrikanten van betekenis. Voor zover het in deze branche
gaat om reparatie en verkoop van tweedehands   auto' s, heeft dat veelal plaats tegen contante
betaling. Algemeen bekend is dat verkopen van nieuwe auto's gestimuleerd worden door
financieringsmaatschappijen die door de fabrikanten zijn opgezet, die de dealers betalen en de
kopers in staat stellen pas na een jaar gespreide betalingen te doen. Aan onderzoek door Duffhues
(2003),  onderverdeeld in negen verschillende branches en onderscheiden naar grootbedrijf ('GB')
en   midden-   en   kleinbedrijf  ( 'MKB'),   kan   worden   ontleend   dat   het   verschil tussen accounts
receivable (AR) en accounts due (AD). uitgedrukt in een percentage van het balanstotaal (b) voor
het GB gemiddeld   14,1%  is  en  voor  het  MKB 10,4%. Veruit de grootste afwijking  is te vinden  in
de automobielbranche, voor GB -19,8%, voor MKB -12,7%. Opvallend genoeg is in de
autobranche in Nederland de (AR - AD)/b zelfs negatief, voor GB -5,7%, en MKB -2,3%. De
kostenstructuur van fabrikanten - veel vaste kosten - zal een groot belang bij bevordering van de
omzet met zich brengen. Door de opgezette financiering zullen dealers er ook belang bij hebben
indien zij verkopen (en betaald krijgen) voordat zij de fabrikanten hoeven te betalen. Hun
financieringskosten zullen - zoals de cijfers laten zien - negatief zijn. Gezien hun relatief geringe
winstmarge (automobielbranche:  GB  1,6%: MKB 1,3%; algemeen gemiddelde: GB 4,4%; MKB
2,7%) zullen zij daar ook behoefte aan hebben.

Je hoeft geen autodealer te zijn om te begrijpen dat het verlenen van krediet van
invloed kan zijn op de te genereren omzet en daarmee op het resultaat. Uitstel
van betaling zal de mogelijkheden van verkoop bernvloeden. In feite wordt
daarmee gebruikgemaakt van vertrouwen in de toekomst, zoals de continuiteits-
veronderstelling dat ook doet. 348

Daarnaast kunnen de resultaten hierdoor in incidentele gevallen worden verbeterd, conform de
bestaande modellen die zijn beschreven in V.4.2. Voorts zal financiering door handelscrediteuren,
nu deze kennelijk complementair is aan financiering door banken, het financiele hefboomeffect van
de tax shield kunnen vergroten.

Om door het verlenen van betalingsuitstel invloed uit te oefenen op de te
genereren omzet, zal dit uitstel voor de afnemer aantrekkelijk moeten zijn. Het
zal dan ongeveer vergelijkbaar moeten zijn met de voorwaarden voor het krijgen
van krediet bij de bank. Bij voorkeur zal het ook een aan de bank
complementaire lening mogelijk moeten maken. Het onderzoek van Miwa en
Ramseyer (2005) bevestigt dat dit feitelijk het geval is. Wilson et al. ( 1995 en
1996) constateren dat diegenen die handelskrediet geven ook verlangen dat zij

348 Zie IV.3.4.

118



De positie van crediteuren in de jinancieringstheorie van de economic

handelskrediet krijgen. Ook dat past binnen de hiervoor ontwikkelde formule.
Zonder het verkrijgen van handelskrediet zal immers het verschil tussen de
accounts receivable en de accounts due CAR - AD) te groot worden om nog een
positief effect te kunnen bereiken.

De hier ontwikkelde theorie wijkt af van de oorspronkelijke
financieringstheorie van MM. Niet alleen omdat niet wordt aangenomen dat
sprake is van marktefficientie voor crediteuren. In de theorie van MM wordt ook
geen rekening gehouden met de effecten van te verlenen handelskrediet of
daarmee te genereren omzetten. MM (1958) vermelden expliciet dat hun theorie
statisch is en dat die simplificatie voor hen noodzakelijk was 'in order to come
to grips with the problem at all: Over  de   invloed   van   resultaten   zeggen  zij:
'income  streams will  be  treated as  constant and  given from outside  the model:

V.4.5 Conclusie

In onderdeel V.3 werd verklaard dat handelscrediteuren ten gevolge van
informatie-asymmetrie en het mechanisme van onderlinge concurrentie geen
marktefficiente vergoeding voor hun investeringsrisico krijgen. In dit onderdeel
zagen we dat daarvoor empirisch bewijs beschikbaar is. Vervolgens is een
aanzet gedaan om te komen tot een verklaring waarom ondernemingen elkaar
ondanks het risico krediet verlenen. De geboden verklaring houdt verband met
de per saldo betere resultaten die door middel van het verlenen en verkrijgen van
krediet te behalen zijn.

V.5 Efficiantie van financiering

V.5.1 Macro-economische efficiidntie van de

continuYteitsveronderstelling en de vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid

De continuiteitsveronderstelling berust op vertrouwen in de toekomst, dat het
investeringsklimaat en de economische groei zal bevorderen. Het gebruik van de
continuiteitsveronderstelling is universeel.349 De onderneming mag haar waarde
op basis van continuiteit vaststellen en haar participanten dienovereenkomstig
informeren. Ook hoeft de onderneming daardoor geen reserveringen te maken
voor liquidatieverliezen die bij het einde van de onderneming vrijwel
onvermijdelijk zijn. Ook maakt deze veronderstelling het de onderneming
mogelijk winsten vast te stellen en uit te keren aan aandeelhouders uitgaande
van continuiteit. Het benodigde eigen vermogen is daardoor ook beperkt.
Eerder S° werd betoogd dat het hanteren van de continuiteitsveronderstelling, in
de termen van Kaldor (1939) en Hicks (1939), in het algemeen macro-
economisch efficient is. Ondernemingen zullen meestal tijdens hun leven meer
bijdragen aan de welvaartswinst dan zij bij hun einde bijdragen aan het
welvaartsverlies, in verband met de consequenties van de liquidatieverliezen.

349
Zie bijvoorbeeld IFRS  1.23,  1.24 and  10.13.

350 Zie IV.3.4.
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Daarbij bleek ook dat als men dit principe toepast op de individuele
onderneming door de tijd heen, het de vraag is vanaf welk moment moet worden
verwacht dat de verhaalsinsolvente, verlieslatende onderneming meer nadeel zal
berokkenen aan haar crediteuren dan zij nog voordelen te bieden heeft door een
toekomstige bijdrage aan investeringsklimaat en economische groei.

Uit het hypothetische karakter van de continuiteitsveronderstelling
volgt noodzakelijkerwijs dat deze beperkt geldig is. Dit wordt in de
financieringstheorie echter lang niet altijd voldoende onderkend. De
financieringstheorie heeft dus ook niet vastgesteld welke beperkingen er aan de
financieringsstructuur moeten worden gesteld omdat de continuiteits-
veronderstelling niet altijd geldt. De theorie gaat impliciet uit van continuiteit,
die bestaat zolang er een positieve marktwaarde voor de aandelen is.351 Je kunt je
afvragen of de theorie er daarmee van uitgaat dat er geen behoefte bestaat aan de
continurteitsveronderstelling, omdat participanten vanzelf wel een markt-
efficiente vergoeding krijgen. Dat zou echter geen verklaring bieden voor het
feit dat er wereldwijd behoefte aan de continuYteitsveronderstelling bestaat. In
V.2 is aangetoond dat de geldigheid van de gangbare financieringstheorie
gebaseerd is op het gebruik van de continurteitsveronderstelling en dat zij dus
ten onrechte de grenzen van die veronderstelling niet onderzocht heeft, maar
vooralsnog volstaan lijkt te hebben met de constatering dat voldoende liquiditeit
en solvabiliteit van belang zijn voor een optimale financieringsstructuur.

Aansluitend op het efficientie-begrip van Kaldor en Hicks moest het gaan om de vraag vanaf welk
moment verwacht moet worden dat de verhaalsinsolvente, verlieslatende onderneming meer nadeel
zal berokkenen aan haar crediteuren dan zij nog voordelen te bieden heeft door een toekomstige
bijdrage aan investeringsklimaat en economische groei. Die moeilijk te trekken grenzen  zijn   in
hoofdstuk IV nader onderzocht. Zij bleken te kunnen worden vastgesteld als men voor elke
onderneming, afhankelijk van aard, groei en wijze van waardering. maar een solvabiliteitseis kon
vaststellen. Het bleek noodzakelijk te zijn om een solvabiliteitseis te stellen, omdat men er352

anders niet tijdig achter kan komen of er nog reele verwachtingen voor een voldoende rentabiliteit
bestaan en de onderneming dan al gauw zal doormodderen zonder een te toetsen reorganisatieplan
te maken.353

Ook in dit hoofdstuk bleek dat de noodzaak bestaat om een solvabiliteitseis te stellen. Dit
komt doordat er geen bijstortingsverplichting bestaat, waardoor de vergroting van het discon-
tinuiteitsrisico na verhaalsinsolventie geheel voor rekening van financiers en vooral crediteuren
komt. Crediteuren kunnen hiervoor per saldo bij de verlieslatende onderneming geen dekking meer
vinden.354 Het is ook daarom noodzakelijk om aandeelhouders bij het insolventierisico te betrekken
door een solvabiliteitseis te stellen, omdat zij niet langer participeren in de verdeling en vergroting

355van het insolventierisico bij de verhaalsinsolvente, verlieslatende onderneming.

Net als de continuiteitsveronderstelling is ook het concept van de vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid en de beperkte stortingsplicht van aandeel-
houders een wereldwijd succes. Zouden we uitgaan van de absolute geldigheid
van de hypothese van marktefficientie van MM, dan zouden met de wijze

351
Zie V.3.4.

352 Zie IV.6.4 en de voorzichtigheid in Sobi/Hurks II.
353 Zie IV.3.7. IV.4 en IV.6.5.
354 Zie IV.2.6.
355 Zie IV.2.

120



De positie ran crediteuren in definancieringstheorie \,an de economic

waarop de vennootschap zijn risico's verdeelt geen voordelen te bereiken zijn,
omdat het risico toch vanzelf marktefficient verdeeld zou worden. In die zin zou
het, ondanks zijn succes. een overbodig concept zijn. Is het geloofwaardig dat
het concept van de rechtspersoon geen enkele invloed heeft op het
investeringsklimaat?'0 Zouden even makkelijk investeerders gevonden kunnen
worden als er wel een bijstortingsverplichting bestond?"' In V.3.6 heb ik
aangetoond dat - zoals ook Myers (1977) onderkent - de verschillende vormen
van financiering niet zonder consequenties voor het discontinuiteitsrisico
inwisselbaar zijn. Ook vanuit dit perspectief is het aannemelijk dat de rechts-
persoon in combinatie met de continurteitsveronderstelling juist wel voorziet in
een economisch behoefte, namelijk de bevordering van het investeringsklimaat
en de groei door vertrouwen in de toekomst.

V.5.2 Nogmaals: het financiitle hefboomeffect

Het financiele hefboomeffect brengt met zich dat het rendement op het158

belegde vermogen van de voldoende winst genererende onderneming groter is
naarmate minder met aandelenkapitaal is gefinancierd. De oorspronkelijke35Y

financieringstheorie van Modigliani en Miller ( 1958) ging ervan uit dat dit effect
niet bestaat, omdat de risico's een directe relatie hebben met de kosten van de
verschillende wijzen van financiering.'60 Sedert het artikel   van   MM   in   1963
wordt echter algemeen aangenomen dat de invloed van belastingen, de tax

shield, de waarde van de onderneming door financiering met vreemd vermogen
kan verhogen, door het financiele hefboomeffect.161 Nemen we aan dat ook de
vergoeding van crediteuren niet marktefficient is, dan kan 66k dit tot een
financieel hefboomeffect leiden.

Met een gesimplificeerd voorbeeld kan de werking van het hefboomeffect worden geillustreerd
Daarbij wordt gebruik gemaakt van het positieve effect dat crediteuren veroorzaken door geen
financieringsvergoeding te verlangen. Er worden twee gelijke ondernemingen met elkaar
vergeleken. de een met bancaire financiering, de ander zonder. Aangenomen wordt dat het
gerealiseerde resultaat voor financieringslasten in beide gevallen hetzelfde is. te weten  13.500.

Een onderneming wordt gefinancierd met 50.000 aandelenkapitaal/eigen vermogen,
50.000 krediet en 50.000 handelscrediteuren. We nemen even aan dat de marktefficiente
financieringsvergoeding voor de bank 5% (dus 2.500) en voor de crediteuren 10 % (dus 5.000) zou
zijn. Het resterende resultaat voor aandeelhouders zou dan 6.000 zijn, een rendement van
6.000/5().000 = 12% op het geinvesteerde vermogen. Nu nemen we aan dat de crediteuren in het
geheel geen vergoeding   voor hun financiering krijgen. Het effect daarvan   is  dat  5.000  meer  ter
beschikking van aandeelhouders komt. Het gerealiseerde rendement op het geinvesteerde vermogen
wordt  dan   1 1.000/50.000 = 22%.De bijdrage die crediteuren leveren. leidt in dit geval tot een
vermeerdering van het rendement op het geinvesteerde vermogen van 22% - 129 = 109.

Nu ter vergelijking nog steeds dezelfde onderneming met nog steeds crediteuren voor
50.000. Maar de onderneming heeft nu geen krediet, zodat overigens voorzien wordt in eenzelfde
totaalfinanciering met 100.000 in plaats van 50.000 aandelenkapitaal/eigen vermogen. Het resultaat

356 Zie IV.3.4
357

Zie uitgebreider IV.3.4.
35%

Zie V.3.2.
359 In V.2 werd het mogelijke effect met een voorbeeld geillustreerd.
360

Zie bijvoorbeeld ook Palepu et at. (2004).
361

Zie V.2.
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voor financieringslasten  is nog steeds 13.500. We nemen nu aan dat de marktefficiente vergoeding
voor crediteuren, omdat de solvabiliteit zo is toegenomen, nog slechts 3% is, ofwel 1.500. Het
rendement op het door aandeelhouders in de onderneming gelnvesteerde vermogen is dan nog
steeds (13.500 -1.500)/ 100.000  =   12%. We nemen vervolgens  weer  aan dat crediteuren  geen
vergoeding krijgen voor hun financiering. Het rendement op het in de onderneming geinvesteer(le
vermogen wordt dan 13.500/ 100.000 =  13,5%.  Dat is nog slechts een toename  van  1,5 %, terwij 1
die toename mdt bancaire financiering  10% was.

Dit voorbeeld laat zien dat, als crediteuren inderdaad bijdragen aan het investerings-
klimaat, financiering door de bank werkt als een hefboom voor het te realiseren rendement op het
in de ondememing geinvesteerde vermogen.

In dit voorbeeld wordt deels nog het MM-model gevolgd. Hierin is immers niet het
effect betrokken dat het verlenen van handelskrediet kan hebben op het resultaat. Als de hier
geboden verklaring voor het verlenen van handelskrediet 62 juist is, moeten ook de effecten daarvan
meegewogen worden om te kunnen bepalen of en in hoeverre er sprake is van een positief
financieel hefboomeffect.

V.5.3 Het hell)oomeffect legitimeert de voorrang van de financier

Financiering met vreemd vermogen kan werken als een hefboom voor het
rendement van aandeelhouders en daarmee het investeringsklimaat bevorderen.
Wanneer sprake is van een gunstig financieel hefboomeffect zullen niet alleen
crediteuren, maar ook de financiers daarbij indirect betrokken zijn. De omvang
van het effect is groter naarmate minder met eigen vermogen en dus meer met
vreemd vermogen gefinancierd wordt.

Omdat banken als separatist minder risico lopen, zijn zij in staat geld aan de onderneming te lenen
voor een laag tarief. Dit tarief is lager dan de vergoeding die aandeelhouders zouden verlangen. 363

Uitgaande van het oorspronkelijke evenwichtsmodel van Modigliani en Miller 64 zou dat nog geen
voordeel opleveren. Het bij de bank te bereiken voordeel wordt tenietgedaan omdat bij het
aantrekken van vreemd vermogen het beleggingsrisico voor aandeelhouders volgens stelling 2

365navenant toeneemt. Maar als het evenwicht niet bestaat vanwege de mx shieW en doordat
crediteuren geen marktefficiente vergoeding krijgen, zal het hefboomeffeet wei optreden.

Financiering door banken werkt als een katalysator. Anders gezegd, de financier
veroorzaakt de verbetering van het investeringsklimaat niet zelf. Hij krijgt naar
aan te nemen is een marktefficiente vergoeding die het specifiek door hem
gelopen risico weerspiegelt. Maar de financier maakt het wel mogelijk dat de
onderneming met beperkt eigen vermogen wordt gefinancierd. De verbetering
van het investeringsklimaat door crediteuren wordt dan versterkt doordat de
aandeelhouder het door crediteuren verbeterde resultaat kan afzetten tegen een
beperktere investering. Het relatieve rendement op de in de onderneming
gedane166 investering neemt toe. Het positieve effect van de tax shield en het

gegeven dat crediteuren geen volledig marktefficiente vergoeding voor hun
financiering krijgen, is voor aandeelhouders v661 groter als met meer geleend

362
Zie V.4.4.

363 Zie ook IV.2.
364 Zie V.2.
365 Zie V.2 en V.3.5.2.
366 Voor het macro-economische effect wordt bewust niet uitgegaan van de marktwaarde of

de investering die een aandeelhouder heeft gedaan om bijvoorbeeld de aandelen te
verwerven.
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geld gefinancierd wordt. De bank maakt het mogelijk om met minder geld
relatief meer te verdienen.

Van  belang is daarbij dat bancair krediet en handelskrediet complementair zijn  en  dus niet (geheel)
767inwisselbaar zijn.-   Banken zijn niet bereid onbeperkt te financieren in verband met de Exposure at

Default en Loss Given Default. Handelscrediteuren zijn niet bereid heel lange betalingstermijnen te
hanteren.

In dit effect ligt de legitimering168 voor het recht van voorrang van de financier
besloten. Het is bevorderlijk voor de economie als een financier een deel van de
benodigde financiering van de aandeelhouders overneemt, ook al krijgt de
financier daarmee meteen ook de relatief meest bevoorrechte positie door de
zekerheden. In juridische discussies is dit gegeven onderbelicht gebleven.169

Eerder werd geconstateerd dat er geen normatieve verklaring bestaat
voor het gegeven dat de rechtspersoon zijn verplichtingen kennelijk niet behoeft
te kunnen nakomen. De verklaring moest daarom wel economisch van aard zijn.
Thans blijkt dat de rechtspersoon inderdaad een middel is ter bevordering van de
economie. Van crediteuren wordt een bijdrage verlangd in de vorm van, deels
niet vergoed, vertrouwen. De gevolgen van liquidatieverliezen zetten zich vooral
bij hen vast. Crediteuren profiteren hier echter ook weer van. De macro-
economische voordelen wegen uiteindelijk op tegen de nadelen. En ook zijzelf
kunnen aldus beter vermogen aantrekken. Voor aandeelhouders is het immers
aantrekkelijker om te beleggen en daarmee ondernemingsactiviteiten mogelijk te
maken. Financiers zijn in staat het effect als een hefboom te vergroten. De
uiteindelijke motor is het vertrouwen in de toekomst dat in de continuiteits-
veronderstelling besloten ligt. Vertrouwen dat vooral van crediteuren wordt
verlangd. Zou er echter te veel vertrouwen van crediteuren gevraagd worden,
dan ligt het voor de hand dat de motor vastloopt. Daarin schuilt dan ook de
noodzaak om de grenzen aan de financieringsstructuur te bepalen, zoals gedaan
in hoofdstuk IV.

V.6 Economische versus normatieve, algemene en individuele,

legitimering
De juridische en economische wetenschap spreken niet dezelfde mal. De positie
die crediteuren innemen leidt in beide wetenschappen tot heel verschillende
vragen. Achter die vragen liggen ogenschijnlijk onverenigbare uitgangspunten:
pacta servanda sunt tegenover vanzelf optredende marktefficientie in verband
met ieders risico. Ondertussen hebben beide wetenschappen elkaar wel nodig
voor de beantwoording van hun vragen. Die onderlinge afhankelijkheid is
moeilijk te benoemen omdat de uitgangspunten en taal zo verschillend zijn.

367 Zie o.a. Miwa en Ramseyer (2005); Schwartz (1974); Petersen en Rajan (1997); Smith
(1987): Emery (1987) en Barbosa et al. (2004).

368 Zie IX.2.4.
369 Zie verder IX.2.4.
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In hoofdstuk IV werd de normatieve vraag geformuleerd of en in hoeverre de onderneming jegens
zijn wederpartijen gebonden is aan het principe van pacta  servanda sunt. Geconstateerd werd dat
dit beginsel beperkingen kent die wel moeten samenhangen met de gewenste bevordering van het
economische klimaat. Louter bezien vanuit een gevoel van rechtvaardigheid blijft het op het eerste
gezicht moeilijk verklaarbaar dat een onderneming geen rekening hoeft te houden met de gevolgen
van een ooit toch plaats te hebben liquidatie. Aanvaardt men de bevordering van de economie
echter ook als een normatief uitgangspunt, omdat deze medebepalend is voor de maatschappelijk
zinvolle ordening, dan zou men vanuit juridisch oogpunt moeten kijken wanneer dat gunstige effect
niet meer opweegt tegen de nadelen die dat principe met zich meebrengt als crediteuren niet meer
betaald worden. Met all66n de Beklamel-norm, die ziet op gerechtvaardigde verwachtingen ten
aanzien van tijdige betaling op korte termijn, is de economische vraag of voortzetting van de
onderneming tot een positieve bijdrage aan het economisch klimaat zou leiden, niet afdoende te
beantwoorden.

De economie houdt zich niet bezig met normatieve vragen, maar met een kwantitatieve
beschrijving van de werkelijkheid. die uitgaat van economisch rationeel handelende partijen. In
deze wetenschap houdt men zich dan ook niet bezig met de vraag wanneer het principe van de
bevordering van het economische klimaat niet langer het normatieve principe van pacm sen,anda
sunt kan opheffen. Een belangrijke rol speelt daarbij dat de financieringstheorie uitgaat van
continurteit. Als gevolg daarvan is geen onderzoek gedaan naar de grenzen van de financierings-
structuur in verband met eventuele discontinuiteit. Volstaan is met de beperkingen die voortvloeien
uit de costs of financial distress. Discontinuiteit lijkt in de hypothese van de oorspronkelijke
financieringstheorie van MM geen enkele relevantie te hebben, omdat iedereen toch vanzelf een
marktefficiente vergoeding voor zijn risico zou krijgen. Vanuit normatief oogpunt wordt daarbij
over het hoofd gezien dat juist de omvang van ieders risico wordt bepaald door juridische,
normatieve regels. Zonder de door juristen geschapen begrenzing van het risico zou ook het
economische concept van risicoverdeling geen betekenis hebben. Ook wordt over het hoofd gezien
dat de rechtspositie van aandeelhouders, financiers en crediteuren niet dezelfde is. Ook dat heeft
een economische betekenis voor de wijze van risicoverdeling. Met name lijkt te zijn voorbijgegaan
aan de invloed die informatie-asymmetrie heeft op de positie van crediteuren die geen investeerders
maar ondernemers zijn.

Voor de aandeelhouders kan betoogd worden dat zij een soort kansovereenkomst
aangaan. Voor banken kan betoogd worden dat de overeenkomst zoveel weg heeft van een
verzekeringsovereenkomst dat de niet-nakoming juist part of the deal is. Voor crediteuren gaat een
dergelijke redenering normatief niet op. Bij handelscrediteuren staat de transactie zelf centraal. Het
gaat om het rendement dat door de transactie - en niet door de tijdelijke financiering - kan worden
bereikt. De leverancier die een overeenkomst aangaat moet erop kunnen vertrouwen dat de
wederpartij ook in staat is haar verplichtingen na te komen. Zou daar niet van mogen worden
uitgegaan. dan zou het een ieder ook toegestaan zijn onbeperkt verplichtingen aan te gaan die niet
nagekomen kunnen worden. in het licht van bestaande informatie-asymmetrie zou het risico
ongelimiteerd zijn.

In de economie wordt informatie-asymmetrie bij de leverancier met betrekking tot die
mogelijkheden domweg als een mogelijk gegeven aanvaard. Normatief gezien is het echter niet
aanvaardbaar dat verplichtingen worden aangegaan als de wederpartij weet dat zij die niet zal
kunnen nakomen. Normatieve grenzen bepalen ook de economische risicoverdeling. Zonder
normatief bepaald vertrouwen zullen economische transacties ook in veel beperktere mate
levensvatbaar zijn.

In dit hoofdstuk en hoofdstuk IV is getracht een brug te slaan tussen de
uitgangspunten van pacta servanda sunt en de vanzelf optredende
marktefficientie in verband met ieders risico. Met als uitgangspunt dat de
ordening maatschappelijk zinvol dient te zijn, bleek de economische en de
normatieve vraag uiteindelijk toch dezelfde te zijn: waar liggen de grenzen aan
de bevordering van de economie? Die bleken vooral te kunnen worden
opgehangen aan verwachtingen ten aanzien van de toekomstige rentabiliteit, die
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door de combinatie van liquiditeits- en solvabiliteitseisen hanteerbaar gemaakt
kunnen worden. Vanuit de financieringstheorie is de brug geslagen met de
constatering dat de impliciet gebruikte continurteitsveronderstelling per definitie
een grens moet kennen die zich dient te vertalen in de financieringsstructuur van
de onderneming. Essentieel was het dat daarbij kan worden vastgesteld dat
marktefficientie voor crediteuren als investeerder niet bestaat, omdat zij vrijwel
altijd zullen kampen met informatie-asymmetrie.

Met deze overbrugging zijn nog niet alle normatieve vragen opgelost.
Welke economische legitimering men ook tot norm verheft, het feit blijft dat dit
voor individuele crediteuren onrechtvaardig kan uitpakken. Van den Heuvel
(2004) heeft op dat spanningsveld gewezen, vanuit het iets beperktere
perspectief van de legitimering van het recht van voorrang.'7° Maar omdat het bij
de toerekening van individueel nadeel toch zal moeten gaan om de wetenschap
van de betrokkene met betrekking tot de financiele positie in het algemeen,

ontkomt    men    er    niet    aan    om    bij de verdeling    van de risico' s    over    de
participanten van de onderneming algemene maatstaven ten aanzien van de
financieringsstructuur te hanteren.

Kijken we niet naar de verdeling van het discontinuTteitsrisico in het
algemeen,    maar   naar de onderlinge verplaatsing van risico' s bij dreigende
insolventie (de paritas creditorum), dan is op de individuele aspecten van een
bepaalde transactie wel vat te krijgen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de
vergroting van zekerheden bij dreigende insolventie. Het gaat dan om de
Pauliana-norm die betrekking heeft op individuele transacties met wederpartijen
die bij dreigende insolventie een voorschot nemen op het te verdelen insolvente
vermogen. Dit komt in hoofdstuk VI aan de orde.

V.7 Tot slot

In hoofdstuk IV is vanuit vooral normatief perspectief betoogd dat er grenzen
moeten bestaan aan de verantwoorde financieringsstructuur van een
onderneming. Wordt daar niet aan voldaan, dan mag de onderneming niet
worden voortgezet. Een aan te nemen macro-economische efficiBntie van de
continuTteitsveronderstelling en de rechtspersoon speelde daarbij wel een
belangrijke rol. De grenzen bleken te kunnen worden aangebracht door een
combinatie van liquiditeits- en solvabiliteitseisen.

Dit hoofdstuk is voor een belangrijk deel buiten de normatieve grenzen
van het onderzoek getreden. Het doel was een bredere brug te slaan tussen de
normatieve en economische benadering, omdat de periode van het schemer-

gebied in belangrijke mate wordt beinvloed door economische drijfveren. In de
economische financieringstheorie bleek men in beginsel te zijn uitgegaan van de

hypothese dat alle participanten vanzelf een marktefficiente vergoeding voor
hun risico zouden krijgen. Bij nadere beschouwing bleek die hypothese
inmiddels aanzienlijk gerelativeerd te zijn door de daarna in de economie zelf
ontwikkelde concepten als Costs offinancial distress en informatie-asymmetrie.

370 Zie verder IX.2.4.
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Aan de hand van de in de economie geconstateerde beperkingen kon duidelijk
worden gemaakt dat de hypothese van marktefficientie voor crediteuren voor het
onderhavige onderzoek niet erg vruchtbaar is. De hypothese bleek voor
crediteuren niet bewezen te zijn. Er werd gewezen op recent beschikbaar
gekomen empirisch bewijs dat crediteuren geen marktefficiente vergoeding
krijgen. Op het eerste gezicht leek de kennelijk wereldwijde behoefte aan de
continuiteitsveronderstelling en de vennootschap met beperkte aansprakelijk-
heid, zonder bijstortingsverplichting, onverklaarbaar te zijn wanneer wordt
uitgegaan van de hypothese van marktefficientie voor crediteuren. In de praktijk
bleek het met de consequenties van deze hypothese echter wel mee te vallen,
omdat algemeen onderkend wordt dat een zeker eigen vermogen wel degelijk
gewenst is voor een optimale financieringsstructuur. Alleen de exacte grenzen
die verbonden zouden moeten zijn aan het gebruik van de continuiteits-
veronderstelling, bleken vooralsnog geen aandacht te hebben gekregen.
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VI. De 6 Pauliana-norm' voor wederpartijen
Wie niet kan delen

Meet terug naar school
( Loesje)

Dit onderzoek zoekt een antwoord op de vraag op welke wijze en tussen welke
partijen de verhaalsrisico's in het 'schemergebied' voorafgaande aan het
faillissement moeten worden verdeeld, die bij een onderneming ontstaan.
Hiervoor heeft het onderzoek zich gericht op de eisen die aan de onderneming
en haar participanten moeten worden gesteld. In dit hoofdstuk, zal de vraag zich
toespitsen op de onderlinge verhouding in die periode tussen de diverse
schuldeisers van de ondenteming, de 'paritas creditorum'. Voor de onderlinge
verdeling van het insolvente vermogen onder de schuldeisers wordt als
uitgangspunt genomen dat deze verdeling, behoudens gelegitimeerde
uitzonderingen, moet worden gebaseerd op de principes die liggen besloten in
de artiketen 3:277  en  6:162  lid  3  BW.  Uit  3:277  BW  volgt,  kort  gezegd,  dat
schuldeisers recht hebben op verdeling van het insolvente vermogen en wet
volgens gelijkheid behoudens rangorde. Om echter te kunnen ingrijpen in een
hiermee strijdige, ongelijke verdeling, moet het toedoen dat tot ongelijke
verdeling leidt, kunnen worden toegerekend. Dat laaiste wordt bepaald door
6:162 BW. Op de verdeling van het insolvente vermogen kunnen voor
faillissement voorschotten genomen worden door de wederpartijen/crediteuren
zelf. De in verband daannee thans te ontwikkelen Pauliana-norm houdt niet per
se de sanctie op overtreding van een zorgvuldigheidsnorm in, maar beoogt het
mogelijk te maken inbreuken op de gelijkheid van crediteuren ongedaan te
maken voor zover die inbreuken naar verkeersopvattingen mogen worden
toegerekend  (6: 162  BW).  De  norm  ziet  in  principe  (vooral)  op  wederpartijen
van de aspirant-failliet en geldt na verhaalsinsolventie en het (moeten) weten
dat de later ook daadwerketijk volgende feitelijke insolventie al dreigde en het
toe te rekenen toedoen bij faillissement/surseance voorzienbaar tot nadeel zal
leiden. Bij de (veriengde)Beklamel-norm speelde het belang van continuiteit een
dominante rot. Dat belang is minder belangrijk bij de Pauliana-norm, omdat het
daarbij gaat om een achteraf toe te passen verdelingsmechanisme. De
continufteit is dan al verstoord. Bij de ontwikkeling van de Pauliana-norm wordt
aansluiting gezocht bij de 'wetenschap van benadeling' in 42 F. Een toe te
rekenen schending van de te ontwikkelen norm vereist voldoening aan drie
criteria: (i) de geobjectiveerde wetenschap van dreigende insolventie, in de zin
van concrete aanwijzingen voor de mogelijkheid van een tekort, ten tijde van het
toedoen dat tot nadeel leidt: bij wederpartijen die tevens betrokkene zijn kan die
wetenschap aangenomen worden bij een 'onvoldoende' solvabiliteit, of indien
de onderneming ook vertiestatend is, zelfs bij een niet 'voldoende' solvabiliteit,
(ii) de voorzienbaarheid dat, als insolventie volgt, het toedoen tot - meer dan
een abstracte kans op - nadeel zal leiden, zonder dat de onwang van het nadeel
dan hoeft vast te staan: en, (iii) het bestaan van - in beginsel bij dreigende
insolventie ook aan te nemen - verhaalsinsolventie. Vanuit het uitgangspunt van
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dit    onderzoek,    3:277    en    6: 162    BW,    zal    niet    worden    uitgegaan    van    de
rechtshandeling van de aspirant-failliet, maar van elk toedoen van enige partij
dat tot een inbreuk op de gelijkheid kan leiden en dat naar verkeersopvattingen
aan een derde kan worden toegerekend. Dat zal leiden tot een belangrijke

afwijking van gel(lend recht die betrekking heeft op betalingen (47 en 53 F). Die
:al in hoofdstuk VIII nader besproken en onderbouwd worden.

Om welk nadeel het bij de Pautiana-norm precies gaat en welke
consequenties daaraan moeten worden verboden, zal in hoofdstuk VII worden
besproken. Daarbij zal blijken dat de toerekening en met name het belang van
de mogelijke redding van de onderneming de Pauliana-norm sterk inkleuren.
Ein aan te brengen nuancering op de te ontwikketen hoofdreget zal hier al
worden gemaakt voor verplichtingen of betalingen uit vrijgevigheid,  waarbij  het
nadeel zich relatief eenvoudig laat toerekenen.

VI.1 Plan van behandeling
Uitgangspunt is dat wederpartijen van de aspirant-failliet op grond van 3:277
BW kunnen worden aangesproken op benadelingen na verhaalsinsolventie die
het gevolg zijn van het nog later op te treden faillissement. Dat uitgangspunt zal
worden gerelativeerd door de vraag of de benadeling wel aan de derde kan
worden toegerekend. Aldus zal getracht worden een algemener geldende371

Pauliana-norm te formuleren.

De  eisen  die op grond  van  3: 277  BW in combinatie  met  6: 162 BW moeten worden gesteld  aan
tweezijdige transacties - niet: om niet - zullen blijken grotendeels samen te vallen met het begrip
van 'wetenschap van benadeling' in 42 F of de 'goede trouw' in 54 F. Bij dat begri zal voor de
ontwikkeling van het criterium volgens wenselijk recht uitgebreid worden stilgestaan.3 1

Daarbij zal
op de praktische uitzonderingen van 47 en 53 F voor nadeel door betalingen nog zo min mogelijk
worden ingegaan en voor zover nodig zal er op voorhand van worden uitgegaan dat hetzelfde

373criterium voor betalingen geldt.     Tot die wenselijke conclusie komt hoofdstuk VIII.

Na een definiering van het begrip 'wetenschap van benadeling' zal bezien
worden of dat criterium ook voor de onrechtmatige daadvordering geldt (Vl.5)
en in hoeverre de rechtshandeling van de aspirant-failliet essentieel is voor een
benadelingsvordering (VI.3.4). Ook zal reeds duidelijk worden dat 51 F niet is
toegesneden op het ongedaan maken van een benadeling door betaling.

374

Op de algemeen te formuleren Pauliana-norm zullen later nog, vooral in hoofdstuk VII en IX.4.
nuanceringen of uitwerkingen worden gemaakt die voortvloeien uit 3:277 BW en 6:162 BW. Edn
nuancering, die voor daden uit vrijgevigheid, zal hier al direct worden behandeld. Deze daden
blijken eenvoudig te mogen worden toegerekend, zij het dat kritische kanttekeningen bij de wet te
plaatsen zijn (VI.3.2).

Specifiek wordt ingegaan op de betekenis van wetenschap van dreigende
insolventie voor wederpartijen die ook betrokkenen zijn. Daartoe wordt in VI.4

371 Zie VI.2.
372 Zie VI.3.3.
373 Zie verder hoofdstuk VIII.
374 Zie VII.4.3.
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onderzocht of en zo ja. welke solvabiliteitseisen een rol spelen als het gaat om
die gelijkheid van crediteuren. Het zal daarbij gaan om individuele transacties in
het zicht van faillissement waarbij nieuwe zekerheden worden gevestigd (VI.4.3
en VI.4.4) of dividenden worden uitgekeerd (VI.4.5).

VI.2 Basis voor toepassing van de Pauliana-norm: 3:277 BW jo.
6: 162 BW; objectief recht en toerekening op grond van
verkeersopvattingen

Wat is de betekenis van 3:277 BW? Ieder rechtssubject mag zijn vermogen in
principe verkwisten tenzij hij niet in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen.
In hoofdstuk II bleek dat dit moment aanbreekt na verhaalsinsolventie.
Uitgaande van 3:277 BW mag de debiteur dan niet alleen niet meer verkwisten,
maar het ontoereikende vermogen zou idealiter met terugwerkende kracht

volgens de regelen van de paritas moeten worden verdeeld. Die terugwerkende
kracht levert een spanningsveld op met het principe van 'hebben is hebben'.  Dat
verklaart dat het objectieve recht op gelijke verdeling beperkingen kent.

Hoe kunnen degenen die recht hebben op verhaal op het insolvente
vermogen volgens de regelen van de paritas een beroep op 3:277 BW doen?
6: 162 BW staat aansprakelijkheid op grond van de schending van een 'recht'  toe
waarbij toerekening plaats heeft op grond van verkeersopvattingen. Die
toerekening is makkelijker dan bij schending van een zorgvuldigheidsnorm. Een
uitwerking van wat die verkeersopvattingen kunnen inhouden, is te vinden in 42
F e.v. De verkeersopvattingen liggen voor tweezijdige transacties kennelijk
besloten in de eis(en) van 'wetenschap van benadeling'.

De transactie die tot nadeel van andere crediteuren leidt of kan leiden, is niet zonder meer
' verboden', maar indien alsnog de insolventie definitief blijkt, ontstaat de verplichting te delen  en

dus het nadeel in het vermogen alsnog ongedaan te maken.
In hoofdstuk Ill bleek dat betrokkenen eventueel kunnen worden aangesproken op de

schending van een zorgvuldigheidsnorm: de Beklamel-norm. Die norm stelt voor toerekening
hogere eisen dan de Pauliana-norm. namelijk de wetenschap van feiteli/ke insolventie. Die
wetenschap van feitelijke insolventie zal bijna nooit bestaan bij de wederpartij tenzij de wederpartij
ook een betrokkene is. De Pauliana-norm ziet mijns inziens op de schending van een recht dat op

375grond van verkeersopvattingen aan een derde toerekenbaar is. De Pauliana-norm is geen
zorgvuldigheidsnorm, maar (vergelijk 6: 162  BW) de onrechtmatigheid bestaat  uit de schending  van
een recht (zoals belichaamd in 3:277 BW en deels uitgewerkt in 42 F), die op grond van in het
verkeer geldende opvattingen (over de gelijkheid van crediteuren) toerekenbaar is.

Bevestiging van die gedachte is ook te vinden in de behandeling van de rechts-

handeling om niet (42, 45 F). De wetenschap van benadeling is dan voor de
toerekening naar verkeersopvattingen in beginsel zelfs niet vereist.

Voor betrokkenen moeten de verkeersopvattingen in verband met hun
functie bijgesteld worden tot de mdtr eisende Beklamel-norm, omdat zij, zolang
feitelijke insolventie niet definitief vaststaat, de onderneming dienen te redden
en daarmee juist schade dienen te voorkomen. Tegelijkertijd brengt schending
van die norm door betrokkenen een veel meer omvattende aansprakelijkheid met

375 Anders, althans onder bewust voorbijgaan hieraan. Van Hees (2002). p. 60 e.v.
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zich mee, namelijk een aansprakelijkheid voor alle benadelingen die na
verkrijging van de geobjectiveerde wetenschap van feitelijke insolventie
plaatshebben.

De Pauliana-norm en Beklamel-norm zijn ondertussen beide
uitwerkingen van het beginsel dat inbreuken op het te verdelen insolvente
vermogen ongedaan gemaakt moeten worden vanaf het moment dat een
toerekenbare wetenschap van benadeling bij de aangesprokene bestaat. De taak
van de betrokkene stelt echter hogere eisen aan de toerekening.

Het zou376 kunnen dat de Hoge Raad daar min of meer hetzelfde tegen aankijkt. In Van Dooren
377

q.q./ABN Amro I    overweegt de Hoge Raad dat in 42 en 47 F 'mede regels besloten' (liggen) 'ten
aanzien van hetgeen in de periode voor het faillissement tussen de aanstaande  gefailleerde en zijn
schuldeisers  geoorloofd  is' . Ook uit de hieronder nog te bespreken jurisprudentie van de Hoge
Raad zal blijken dat de norm van 42 F inderdaad aanzienlijk 'soepeler' is dan op grond van een
zorgvuldigheidsnorm zou moeten worden aangenomen.

Van Koppen378 is een andere mening toegedaan. Hij ziet de actio Pauliana als een

species van een bijzondere vorm van de onrechtmatige daadvordering en daarnaast als een
toepassing van de ongerechtvaardigde verrijkingsactie. Dat betekent dat, volgens Van Koppen, de
benadelingsactie op grond van het feit dat, zoals hij dat tenminste formuleert, men ernstig

379 6

rekening moest houden met gevaar voor insolventie', voortkomt  uit een zorgvuldigheidsnorm.  die
in 42 F deels zou zijn gecodificeerd. Hij noemt dit de 'soepelere' norm. en onderscheidt deze, in
grote lijnen - net als dit onderzoek (zie hoofdstuk III) - van de strengere Beklamel-norm, die voor
betrokkenen een ernstiger verwijt en geobjectiveerde wetenschap van de feitelijke insolventie als
eis stelt. Een verklaring voor het bestaan van twee verschillende zorgvuldigheidsnormen voor in
essentie vorderingen die beide strekken tot restauratie van niet te vinden verhaal. blijft Van Koppen
ons schuldig. De aansprakelijkheid die ziet op uitholling van het te verdelen vermogen ex 3:277
BW is mijns inziens ook geen kwestie van verwijtbare onzorgvuldigheid. Ware dat wei zo, dan
zouden transacties bij dreigende insolventie verboden zijn. los van de vraag of het onvermogen van
de schuldenaar ook daadwerkelijk intreedt.

Van Veen is bij de bespreking van Sobi/Hurks Il ook tot de gedachte gekomen dat de38()

Hoge Raad althans aan de aandeelhouder en zijn bestuurder toerekent op grond van verkeers-
opvattingen. Zijn conclusie dat het in dat geval ging over risicoaansprakelijkheid - of toepassing
van de Pauliana-norm - deel ik overigens niet.

Ook de opvatting van Van Koppen dat de actio Pauliana deels een species van de
ongerechtvaardigde verrijkingsactie zou zijn, deel ik niet. Afgezien van de uitzondering in 42 lid 3
F die wel (en mijns inziens ten onrechte, zie VI.3.2) geschoeid lijkt te zijn op de ongerecht-
vaardigde verrijkingsgedachte, lijkt mij dat uitgangspunt geen vruchtbare bodem te hebben. In de in
42 F besloten gelijkheid van crediteuren na feitelijke insolventie ligt ook besloten dat niet de
verrijking van de derde het criterium is. maar de verarming van de crediteuren. Dat blijkt ook
duidelijk uit de wet zelf (51  lid 3 F).

Ter  illustratie een voorbeeld. De aspirant-failliet verkoopt  een  goed ter waarde  van   100
aan een derde voor 80, waarbij wordt aangenomen dat aan de eisen van 42 F voor vernietiging
wordt voldaan. Er wordt afgesproken dat de koopprijs wordt voldaan door betaling van 30 direct
aan de aspirant-failliet. en voor 50 aan een crediteur van de aspirant-failliet ter delging van een
schuld. Als men uitgaat van de ongerechtvaardigde verrijking moet de derde, die betaald heeft,
alsnog maximaal zijn verrijking,   100  -  80 = 20, ongedaan maken. Maar volgens  42  F jo.  51  lid  3  F
moet  hij  het  goed ter waarde  van  100  teruggeven en heeft  hij een boedelschuld, voor zover  de

376 Aan het arrest zitten wel nog te bespreken problemen vast in verband met de mogelijke
reikwijdte van 47 F. zie VIII.4.1, IX. 1.2 en X. 16.

377
HR 16-6-2000, NJ 2000, 578; zie X. 16.

378 Van Koppen (200la). p. 13 e.v.
379 Ook de Pauliana-norm formuleer ik anders dan Van Koppen, zie hieronder.
380

Van Veen (2002).
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boedel is gebaat, van 30 en een concurrente faillissementsschuld van 50. Tenzij bij hoge
uitzondering alle crediteuren geheel zouden kunnen worden voldaan. is hij aanzienlijk slechter af
dan op grond van ongerechtvaardigde verrijking. Dat komt mijns inziens doordat bij de actio
Pauliana niet de derde, maar het vermogen van de feitelijk insolvente schuldenaar (zoals uit het
voorbeeld blijkt, niet alleen bepaald door het actief. maar ook door het passieD centraal staat. De
bescherming van de derde beperkt zich dan ook tot degene die geen concrete aanwijzingen had
voor een mogelijk tekort. Zie verder ook nog hieronder Diepstraten/Gilhuis q.q..

De duiding als een ongerechtvaardigde verrijkingsactie is mijn inziens niet gelukkig,
omdat het niet gaat om het voordeel van de derde maar om het nadeel dat door de schending van
het gelijkheidsbeginsel ontstaat. Bij de vermindering van voor verhaal vatbaar actief door
betalingen zullen  we  zien  dat het voordeel  en het nadeel  zich  niet 1:1 verhouden  (zie  voor  een
uitgewerkt voorbeeld IX.4.3.2).

Onder andere Van den Heuvel (2004) meent dat de Pauliana-bepalingen zien op de voor
de schuldenaar geldende norm.  8'  Naar mijn mening  is dat  in elk geval  voor 42  F niet het geval.'M'
De actio Pauliana ziet op een actie jegens de wederpartij. De wetenschap van benadeling die ziet
op dreigende insolventie (zie hieronder) schept geen norm voor de schuldenaar maar voor de
wederpartij   die moet delen   in het licht   van   3:277   BW.   De   norm   voor de schuldenaar   is   de
Beklamel-norm, omdat de benadeling door de schuldenaar, zolang redding nog mogelijk is en
wordt nagestreefd, niet aan hem (en bijvoorbeeld zijn bestuurders) kan worden toegerekend. Dit
dogmatische verschil van mening leidt feitelijk niet tot een groot verschil van mening met Van den
Heuvel omdat het onderzoek van Van den Heuvel zich met name richt op de financier als
betrokkene. De in dat kader door haar wenselijk geachte zorgvuldigheidsnormen - die daar niet
heel specifiek worden uitgewerkt - sluiten voor een niet onbelangrijk deel aan bij de feitelijke
uitkomsten van mijn onderzoek. Niettemin mis ik het naar mijn mening noodzakelijk te maken
onderscheid tussen de Pauliana-norm voor wederpartijen en de Beklamel-norm voor betrokkenen.

De noodzaak van zekere normatieve beperkingen aan 3:277 BW volgt uit het
feit dat met terugwerkende kracht moet worden getracht verminderingen in het
voor verhaal vatbare vermogen ongedaan te maken.

Dat levert niet alleen een spanningsveld op met het uitgangspunt van het civiele recht dat verkregen
bezit of eigendom in hoge mate beschermt. Sommige wijzigingen van een vermogen vinden plaats
door niet-beinvloedbare omstandigheden. bijvoorbeeld wijziging van waarden van activa door de
tijd. of het tenietgaan van activa van de (aspirant-)failliet. Zulke onomkeerbare gebeurtenissen
behoeven dan ook mijns inziens niet door derden - die dan ook niet in enig oorzakelijk verband
aanwijsbaar zijn - ongedaan gemaakt te worden. Ook na faillissement zijn zulke onontkoombare
invloeden op het te verdelen vermogen denkbaar ondanks het concept van de fixatie. Een simpel

voorbeeld: op de datum van faillietverklaring heeft de failliet beursgenoteerde effecten die een dag

later kelderen in waarde.

Kortom: de Pauliana-norm ziet in essentie op de naar verkeersopvattingen plaats
te hebben gelijke verdeling onder wederpartijen (de 'parims creditorum') van
het verhaalsinsolvente vermogen na verkrijging van - meestal - wetenschap van
dreigende insolventie van de bij voorzienbaar nadeel betrokken wederpartij
(3:277 BW).

Afbakening door Beklamel- en verlengde Beklamel-norm voor
betrokkenen: de Beklamel-norm en de verlengde Beklamel-norm zien op
betrokkenen die een wezenlijke invloed op de voortzetting, redding of tijdige
staking van de onderneming hebben en aan wie vanuit die functie eventueel
nadeel toegerekend kan worden na verkrijging van wetenschap van feitelijke

381 Van den Heuvel (2004), p. 71 en 72. Idem Snijders ( 1973), p. 456.
382

Vranken ( 1989). p. 179; Verstijlen (1998), p. 68 en Du Perron (1999), p. 112.
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insolventie of onvoldoende solvabiliteit wegens de in acht te nemen
zorgvuldigheid in verband met het te verdelen vermogen (3:277 BW) en de
verdergaande verplaatsing van het discontinuiteitsrisico naar crediteuren.

VI.3 De inhoud van de Pauliana-norm
Eerst wordt stilgestaan bij een niet in de wet genoemde randvoorwaarde voor de
toe te rekenen benadeling: de verhaalsinsolventie (VI.3.1). In 42 F staat het
begrip 'wetenschap van benadeling' centraal. Alvorens dit complexe begrip
nader uit te werken, wordt in VI.3.2 op de rechtshandeling om niet ingegaan. De
wetenschap van benadeling hoeft dan geen rol te spelen. In VI.3.3 wordt
ingegaan   op die 'wetenschap'.   Het   in de jurisprudentie ontwikkelde nadeel-
vereiste komt ook aan de orde, maar een verdere uitwerking van de toe te
rekenen omvang van de benadeling zal pas in hoofdstuk VII, en voor de
financier in IX.4.3, plaatsvinden. Daarvoor is eerst een nadere analyse van het
nadeel zelf nodig.

VI.3.1 Randvoorwaarde: verhaalsinsolventie
In hoofdstuk 11 werden de volgende conclusies getrokken:
tij Verhaalsinsolventie betekent dat bij (gedwongen) liquidatie niet aan alle verplichtingen zal

kunnen worden voldaan. Dit moment is in de praktijk moeilijk vast te stellen omdat er voordat
de feitelijke insolventie vaststaat. meestal gewaardeerd wordt uitgaande van continuneit Cart.
2:384 lid 3 BW). De continulteitsveronderstelling is er zelf debet aan dat de onderneming niet
voldoende verhaal biedt bij liquidatie. Hoewel verhaalsinsolventie vereist is voor het
toerekenen van nadeel mag er bij de failliet te verklaren onderneming - behoudens
tegenbewijs - van worden uitgegaan dat verhaalsinsolventie bestond indien aan de
wetenschapseisen van de specifiek in het schemergebied geldende normen wordt voldaan.

( ii) Het schemergebied v66r faillissement begint op het moment dat verhaalsinsolventie intreedt.
Het eindigt door een niet meer bestaande verhaalsinsolventie of door de faillietverklaring of
verlening van surseance van betaling. waardoor het vermogen wordt gefixeerd en de
beschikkingsbevoegdheid van de faillieUsursiet zelf eindigt. Pas na verhaalsinsolventie kan er
sprake zijn van eventueel toe le rekenen 'benadelingen' wegens het vinden van onvoldoende
verhaal door derden.

De gedachte achter 3:277 BW, waarvan de actio Pauliana een specifieke
uitwerking is, is dat men alleen niet mag verkwisten als er onvoldoende verhaal
voor anderen is. Dus als er sprake is van verhaalsinsolventie.

Die eis is in zoverre vanzelfsprekend dat zonder verhaalsinsolventie er ook niet gedeeld hoeft te
worden en er dus ook geen nadeel kan zijn. Het criterium heeft in theorie wei betekenis omdat het
niet alleen ziet op de verhaalsinsolventie ten tijde van het faillissement. maar ook op de verhaals-
insolventie ten tijde van de tot nadeel leidende transactie. In de Beklamel-regel wordt die eis
overigens wei expliciet vernleld. De eis van wete,ischap van verhaalsinsolventie wordt nergens
gesteld. Met recht. want die is moeilijk vast te stellen en blijkt bijvoorbeeld ook niet uit de balans
gewaardeerd volgens continuiteit. indien echter aan de wei te stellen wetenschapsfisen wordt
voldaan. zal er in 999 van de 1000 gevallen ook sprake zijn van verhaalsinsolventie 8, Niettemin
geldt dat als er geen verhaalsinsolventie was ten tijde van toedoen dat in principe tot nadeel zou
kunnen leiden. er geen vordering is omdat er geen nadeel is.

03
Vergelijk IV.3.2.
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Voor de ontwikkeling van de Pauliana-norm kan voorlopig worden
geconcludeerd: voor toerekening van concrete benadelingen aan wederpartijen is
tenminste ook vereist dat er verhaalsinsolventie bestaat. Bij dreigende
insolventie mag worden aangenomen dat die ook bestaat.

VI.3.2 Rechtshandelingen om niet (42 en 45 F)
Alvorens tot een verdere uitwerking van de Pauliana-norm over te gaan zal op
voorhand een nuancering worden gemaakt op de nog te ontwikkelen hoofdregel
voor rechtshandelingen om niet. Het bijzondere aan deze gevallen is dat de
beperkingen van 3:277 BW door de eisen van toerekening veel beperkter zijn,
omdat de ontvanger in principe alleen voordeel heeft gehad en in zoverre geen
nadeel ondervindt van het ongedaan maken van nadeel.
Dat rechtshandelingen om niet, die
(a)  leiden tot de verplichting een actief over te dragen dan wel kosten te maken

(dienst), dan wel
(b) zelf bestaan uit de overdracht (betaling) of het maken van kosten,
nadeel tot gevolg hebben spreekt haast voor zich.

De wet, 42 en 45 F. gaat met de rechtshandeling om niet op de volgende wijze
om: de rechtshandeling om niet, die de schuldenaar voor faillietverklaring
onverplicht heeft verricht. en waarvan de schuldenaar moest weten dat daarvan
benadeling het gevolg zou zijn, kan worden vernietigd, behalve voor zover de
bevoordeelde aantoont dat hij ten tijde van de faillietverklaring niet ten gevolge
van de rechtshandeling was gebaat en de bevoordeelde geen geobjectiveerde
wetenschap van benadeling had. De wetenschap van benadeling van de
schuldenaar wordt vermoed aanwezig te zijn geweest als de rechtshandeling
binnen 66n jaar voor faillietverklaring plaatsvindt.

De bepalingen maken duidelijk dat toerekening van de benadeling aan
de wederpartij, voortkomend uit vrijgevigheid op grond van verkeers-

opvattingen, zeer makkelijk verloopt. Hoewel de bepalingen in de praktijk niet
tot veel problemen leiden, zijn er wel kritische kanttekeningen mogelijk:
(a) Of er sprake is van benadeling is niet afhankelijk van de wetenschap van

benadeling van de schuldenaar, maar van het al dan niet bestaan van
verhaalsinsolventie (en daaropvolgend faillissement). Voor toerekening aan
de wederpartij kan mijns inziens de wetenschap van de schuldenaar niet
relevant zijn. Waar verhaalsinsolventie lang vooraf kan gaan aan de
feitelijke insolventie of faillissement is een zekere beperking van de periode
dat de rechtshandeling om niet zo makkelijk ongedaan gemaakt kan worden
gepast. Dat lijkt op oneigenlijke wijze verwoord te zijn in het
bewijsvermoeden van 66n jaar.

(b)  Het lijkt mij aannemelijk dat het moet gaan om alle daden van vrijgevigheid
die tot nadeel leiden. Door te spreken over de rechtshandeling om niet wordt
over het hoofd gezien dat het nadeel door vrijgevigheid kan ontstaan door
een verplichting uit vrijgevigheid. een betaling om niet, dn de betaling op de
verplichting uit vrijgevigheid. Die laatste is geen rechtshandeling om niet
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meer, omdat de verplichting uit vrijgevigheid al bestaat. Als de verplichting
om niet niet aantastbaar is, bijvoorbeeld omdat het bewijsvermoeden in 45 F
niet opgaat, zou de opeisbare betaling op die verplichting, vlak voor
faillissement alleen onder 47 F kunnen worden vernietigd. Ik kan geen
reden bedenken waarom de toerekening dan ineens zo drastisch van kleur
zou moeten verschieten.14 Ik vermoed dat dit ook geen bewuste keuze van
de wetgever is geweest, maar eerder de consequentie van een niet geheel
logische indeling van mogelijke vormen van benadeling.

385

(c) 42 lid 3 F brengt een beperking aan voor zover de bevoordeelde aantoont
dat hij ten tijde van de faillietverklaring niet ten gevolge van de
rechtshandeling was gebaat. Dat roept vragen op. Waarom het moment van
faillissement, en wat betekent gebaat? De wetsgeschiedenisw zegt slechts
dat het begrip 'gebaat' gaat om het vermogen van de begiftigde. Dat
betekent dat als de begiftigde het ontvangene voor faillissement ook
wegschenkt toerekening alleen mogelijk is als bij de eerste schenking al
wetenschap van benadeling bij de begiftigde bestond. Aldus zou makkelijk
aan de werking van 42 F ontkomen kunnen worden door door te schenken.
Dat lijkt mij niet rationeel. Meer algemeen vraag ik mij af of het moment
van faillissement wel doorslaggevend moet zijn. Moet het uitgangspunt van
gelijkheid ten opzichte van het te verdelen insolvente vermogen worden
beperkt door gebeurtenissen die plaatshebben na de benadeling? Zijn de
risico's van wijzigingen in het vermogen van de begiftigde ook risico's van
de crediteuren van degene die de schenking doet? Nee, het gaat niet om de
ongerechtvaardigde verrijking van de ontvanger maar om de benadeling van
crediteuren.'M' Het woord 'gebaat' heeft ook grote beperkingen als de
schenking niet materieel van aard is, bijvoorbeeld door dienstverlening.
Hoewel een dienstverlening grote waarde kan hebben, laat die zich zelden
direct vertalen in een vermeerdering van vermogen. Als het bijvoorbeeld
gaat om een dienst die de ontvanger anders ook bij een derde had moeten
betrekken, zie ik geen reden de 'baat' zo beperkt op te vatten. Er kan wel
reden zijn om uit te gaan van de verrijking van de ontvanger maar dan
uitgedrukt in de waarde die de prestatie voor de ontvanger had.

384 Zie verder ook mijn meer algemene verzet tegen 47 F in hoofdstuk VIlI.
185 Zie ook VII.2 en VIII.6.
386

VV    II    en    MvA    II     (1 6 593), Kortmann/Faber    ( 1994). Geschiedenis    van    de

Faillissementswet 2-III, p.  125 e.v..
387 Zie ook VI.2.
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Rekening houdend met deze kanttekeningen is het volgende wenselijk:
1. de verplichting uit vrijgevigheid en/of betaling uit vrijgevigheid voor

faillissement moet in beginsel ongedaan gemaakt worden tenzij de388

ontvanger aannemelijk maakt dat er nog geen sprake was van verhaals-
insolventie ten tijde van het ontstaan van de verplichting of de betaling;

2. had de ontvanger ten tijde van de ontvangst van de betaling geen
wetenschap van benadeling dan is ongedaan maken alleen mogelijk als de
betaling minder dan een jaar voor faillissement plaatsvond, en is deze
beperkt tot de waarde van de ontvangen prestatie voor de ontvanger ten tijde
van de ontvangst.

389

Ook vrijgevigheid die gepaard gaat met wederzijdse prestaties, waarbij de
aspirant-failliet echter 'te veel' betaalt, wordt door het bewijsvermoeden in 43
lid 1 10 F op vergelijkbare wijze behandeld. De wetenschap van benadeling
wordt, behoudens tegenbewijs, aanwezig geacht. Bij het ongedaan maken moet,
als de vrijgevigheid niet om niet was, ook rekening worden gehouden met de
wederprestatie die ook ongedaan gemaakt moet worden.

VI.3.3 Wetenschapseis bij tweezijdige rechtshandelingen

VI.3.3.1 Complexiteit van de eis van wetenschap van benadeling
Alvorens in meer detail op de wetenschapseis in te gaan is het goed vast te
wijzen op de complexiteit van de wetenschapseis. De wetenschap is tweeledig
en richt zich zowel op de oorzaak voor het optreden van het nadeel, de
insolventie, als op het nadelige gevolg van een transactie. De wetenschapseis is
- omdat het om toerekening naar verkeersopvattingen gaat - echter 'zacht' zodat
de voorzienbaarheid van beide beperkt wordt verlangd. Volgens vaste
rechtspraak,90 hoeft de benadeling zelf als bedoeld in 42 F zich ten tijde van de
transactie niet voor te doen. Voldoende is dat deze aanwezig is op het moment
van buitengerechtelijke vernietiging, of het instellen van een vordering daartoe,
of op het moment dat de rechter daarover beslist. De volle omvang van de
benadeling hoeft ten tijde van de benadeling ook niet bekend te zijn
(Mello/Staat). Dat betekent ook dat het optreden van benadeling door de391

gevolgen van de insolventie voldoende is.
De beperkte eisen aan de voorzienbaarheid van de causaliteit bij het op

te treden nadeel is de keerzijde van het feit dat niet de wetenschap van feitelijke
insolventie, maar - zoals zal blijken - de wetenschap van dreigende insolventie
vereist is voor toerekening.

188 Om later aan te geven redenen spreek ik over ongedaan maken en niet vernietiging, zie
VII.4.4.

9 X9 Zie voor de hantering van het begrip 'waarde': VII.4.4.
 90

HR 23-12-1949, NJ 1950,262 (Boendermaker/Schopman), HR 22-9-1995. NJ 1996.706

(Ravast/Ontvanger), HR 19-10-2001, NJ 2001,654 (Diepstraten/Gilhuis q.q.).
39l

HR 9-3-1928, NJ 1928, 1217 (Mello/Staat).
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Die wetenschap is niet de harde eis die al uit de Beklamel-jurisprudentie bleek. namelijk
geobjectiveerde wetenschap van feitelijke insolventie (zie hoofdstuk III). Aan zo'n eis zal een
derde zonder bijzondere functie bij de debiteur ook bijna nooit voldoen, omdat de daarvoor
benodigde informatie bij hem haast nooit aanwezig zal zijn en een daarop gerichte onderzoeks-
plicht in principe ontbreekt.

Hieronder zal blijken dat het gaat om de wetenschap van dreigende insolventie. Speelt de
wetenschap van benade/ing daarbij dan helemaal geen rol meer? Jawel, er moet sprake zijn van
uiteindelijk nadeel en het moet voorzienbaar zijn dat nadeel zal optreden als de dreigende
insolventie ook daadwerkelijk tot insolventie leidt. Niet hoeft vast te staan dat insolventie zal
volgen of hoe groot dat nadeel zal zijn. De complexiteit van de wetenschapseis is dat het gaat om
een dreigende. maar niet zekere. insolventie. en om een in verband diidrmee dus ook onzeker, maar
bij in te treden insolventie wei voorzienbaar, nadeel.

Daarnaast kan de wetenschapseis ook nog iets anders betekenen als het gaat om
een transactie na verkrijging van wetenschap van benadeling die bij volgende
insolventie tot nadeel zal leiden, namelijk als de transactie in het teken staat van
een poging de dreigende insolventie weg te nemen. 192

VI.3.3.2 Wetenschap van dreigende insolventie/ concrete aanwijzingen
voor een mogelijk tekort

In de lagere rechtspraakm ziet men dat in het kader van de 'wetenschap' een
extra element aan de benadeling wordt toegevoegd. dat te maken heeft met de
(geobjectiveerde) kennis    van de dreigende insolventie. 'Extra', omdat    de
insolventie zelf niet de 'benadeling' is, waarvan naar de letter van 42 F de
'wetenschap' zou moeten bestaan. De insolventie zelf is immers niet meer dan
het gevolg van onvoldoende verhaalsmogelijkheden. Als de wederpartij weet
van de dreigende insolventie moet zij kennelijk ook weten dat er nadeel uit de
transacties, waarbij zij betrokken is, kan voortvloeien. De wetenschapseis in de
lagere jurisprudentie met betrekking tot de insolventie is zacht, want
geobjectiveerde wetenschap van dreigende insolventie lijkt voldoende te zijn.
De reden is mijns inziens dat 3:277 BW zich in principe niets van wetenschap
aantrekt als het constateert dat verdeling van het verhaalsinsolvente vermogen
na verhaalsinsolventie gewenst is. Die regel wordt verzacht doordat (bij
tweezijdige transacties) toch een zekere toerekenbaarheid noodzakelijk wordt
geacht op grond van verkeersopvattingen (6:162 BW) om derden met
terugwerkende kracht op die verdeling aan te kunnen spreken.

Doordat de lagere rechtspraak meestal casuistisch oordeelt of de wetenschap al dan niet aanwezig
is. ontbreekt een heldere en consistente definitie. De lagere jurisprudentie lijkt in strengheid uiteen
te lopen. maar het lijkt op zijn minst duidelijk dat niet wordt verlangd dat wetenschap van feitelijke
insolventie (Beklamel-norm) bestaat. Daarrnee hoeft evenmin vast te staan dat en welk nadeel
precies intreedt. De vereiste wetenschap gaat dus om zoiets als aanwijzingen dat er een
liquiditeitstekort (vergelijk 1 F) bestaat.

392 Zie VI.4.
39  Faillissementswet (losbladig). Deventer: Kluwer. art. 42 aant. 4 en 5 (red. R.J. van

Galen, F.M.J. Verstijlen, J.B. Wezeman, J.J. Vetter). Bespreking in exte,iso is gezien de
omvang ondoenlijk, en ook minder nuttig omdat vooral casuistisch geoordeeld wordt.
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Aan Loeffen q.q./BMH I en IIgw zijn - hoewel (en juist omdat) deze arresten
betrekking hebben op het strengere 47 F - argumenten te ontlenen dat de
wetenschap van dreigende insolventie bepalend is.

in het eerste  arrest is  'beslissend'   (.of)  ' eeti  crediteur,  in  strijd   inet  de  gc,ede  trouw  dc)<,r  hem ook
jegens zijne mede-schuldeischers in acht te nemen'. :.ich 'aan den ConCUrsus onirekt (Vergelijk
Van der Felt: 1, p.449)'. In het tweede arrest is volgens de Hoge Raad: de 'strekking'(.,) 'van de
Patiliana' C..j het restaureren van 'het de schuldeisers tot verliaal dienende vermogen van de'
(toekomstige)  'failliet'.  door ( o. a. '93) het  'terugbrenge,1 van een bate die daaruit in het :icht van het
naderendfaillissement  onoirbaaris  rerdwe,ien'.  Devereiste  mate  van 'onoirbaarheid'   wordt  mijns
inziens bepaald door de daarvoor genoemde, al dan niet bestaande, geobjectiveerde, wetenschap
van 'het naderende faillissemenf. Dat bij (le actio Pauliana de gelijkheid van crediteuren voor
faillissement al centraal staat, blijkt in ieder geval uit beide arresten.

In Kin/Emmerig q.q.'w lijkt de Hoge Raad te bevestigen dat de dreiging van
insolventie voldoende is.

De Hoge Raad overwoog dat het oordeel van het Hof 'Keen blijk (geeit) van een onjuiste
rechtsopvatting van het begrip "wetenschap van benadeling" en te zeer verweven is met
waarderingen vanfeitelijke aard om in cassatie voor het overige op zijn juistheid te kunnen worde,1
getc,etst' . De casus betrof een schuldenaar, later failliet, Probouw die geleverde goederen niet aan
Kin kon betalen en waarna het onroerend goed aan Kin werd verkocht onder verrekening van de
schuld. Het Hof had overwogen dat het aan onderaannemers duidelijk was geworden dat Probouw
'(ireigde niet meer aan haar verplichtingen C..) te kunnen voldoen'·, C..) 'uit het aangaan door Kin
ran de gewraakte transactie rail juist af te leiden dat Kin wei degelijk besefte dat er weinig meer te
behalen viel bij Probouw, zodat zij (Kin) redelijkerwijs heeft kunnen en moeten beseffen dat door
actief  aan   het   vermogen   van   Probouw   te   onttrekken   C..)   andere   crediteuren   zoilden   worden
benadeeld'.1.3 dat Kin uit de itiftinnatie die :ij ran de Amrobank ontring dat Proboitw nagenoeg
geen reserves had en dat haar liquiditeitspositie krap was. heeD moeten begrijpen dat de financiele
positie van Probouw precair was. en een handeiswijze als de onderhavige ten eigen bate en ten
nadele van overige schuldeisers zou strekken'

Het door het Hof gehanteerde criterium dat door de Hoge Raad juist wordt geacht komt
erop neer dat het weten of moeten weten dat de schuldenaar dreigde niet meer aan zijn
verplichtingen te kunnen voldoen. of dat de financiele positie precair was, voldoende is. In dit
arrest bevestigt de Hoge Raad. zonder zelf een criterium te formuleren. impliciet dat wetenschap
van dreigende insolventie voldoende is.

Een expliciet criterium voor het wetenschapsvereiste dat de Hoge Raad hanteert,
is te ontlenen aan de jurisprudentie met betrekking tot de onrechtmatige
benadeling. In Keulen/BLG"' formuleert de Hoge Raad dit in een obiter dictuni
positief als 'concrete aanwijzingen voor de mogelijkheden van een tekort'. 398

Dat mogelijke 'tekort' slaat in casu op een verhaaistekort van de Stichting waarvoor al een
liquidatiebesluit was genomen. Voor ondernemingen die worden voortgezet. moet het tekort slaan
op een voorzienbaar liquiditeitstekort na verhaalsinsolventie. Gezien binnen de casus van
Keulen/BLG is zo'n voorzienbaar liquiditeitstekort hetzelfde als een verhaaistekort na een
noodzakelijkerwijs te nemen of al genomen besluit tot liquidatie.

394
HR 8-7-1987, NJ 1988, 104 en HR 22-3-1991, NJ 1992,214 (Loeffen q.q./BMH I en 11);
zie verder uitgebreid X.7.

195

Zie mijn net gegeven voorbeeld dat ook betrekking heeft op het passief.
196 HR  18-12-1992, NJ  1993.169 C Kin/Emmerig q.q.): zie uitgebreider X.11.
397

HR 9-5-1986. NJ 1986, 792 (Keulen/BLG).
398 Zie verder uitgebreid VI.5.2 en X.5
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In Mulder q.q./CLBN399 en Amro/Curatoren THB400 wordt op aan 42 F vergelijkbare
wiJze inhoud   gegeven   aan   de    'goede   trouw'    van   54F   (schuldoverneming):    'wist dat diens401

faillissement was te verwachten' en 'wist dat de schuldenaar in een zodanige toestand verkeerde
dat  z.ijn faillissement,  onderscheiden'Nk  zijn  surseance  van  betaling  was  te  verwachten'. Dat  ge\dt
ook voor het Doyer en Kalff-arrest: indien hij' [degene die een vordering overneemil 'bd de
overneming wist dat de latere failliet in een zodanigen toestand rerkeerde dat zijn faillierverklaring
was te venvachten'. Zie verder VI.3.3.4.

Wetenschap van benadeling betekent dus dat de aangesprokene geobjectiveerde
wetenschap van dreigende insolventie moest hebben. Dat zal zich in ieder geval
voordoen als hij concrete aanwijzingen had voor een (liquiditeits-)tekort. Als
dan faillissement volgt kan het uit dat faillissement voortvloeiend nadeel in
verband met de transactie worden toegerekend.

VI.3.3.3 Wetenschap in de vorm van voorzienbaar nadeel

Bij de meeste vormen van benadelingen zal de wetenschap van dreigende
insolventie voldoende zijn om ook te mogen aannemen dat de transactie bij
volgend faillissement ook tot voorzienbaar nadeel leidt. Bijvoorbeeld, bij de
overeenkomst waarbij een goed wordt verkocht voor een te lage prijs, is met de
wetenschap van dreigende insolventie ook het moeten voorzien van het door de
transactie optredende nadeel gegeven. Dat zou ook voorzienbaar moeten zijn als
een crediteur selectief wordt betaald zodat er minder resteert voor anderen. Maar
de voorzienbaarheid van nadeel geldt niet voor alle transacties. In enkele
gevallen hoeft de transactie zelf niet noodzakelijkerwijs ook tot het nadeel te
leiden, omdat daarvoor soms eerst nog aan andere voorwaarden zal moeten zijn
voldaan. In die gevallen zal de eis van de voorzienbaarheid van het nadeel bij
het toe te rekenen toedoen, zeker als de transactie een zelfstandig doel dient dat
niet op de benadeling gericht is, wel een afzonderlijke rol spelen.

Volgens vaste rechtspraak40=1 hoeft de benadeling zelf als bedoeld in 42
F zich niet ten tijde van de transactie voor te doen. Voldoende is dat deze
aanwezig is op het moment van buitengerechtelijke vernietiging, of het instellen
van een vordering daartoe, of op het moment dat de rechter daarover beslist. De
volle omvang van de benadeling hoeft ten tijde van de benadeling ook niet
bekend te zijn (Mello/Staat).*" Dat betekent ook dat het optreden van benadeling
door de gevolgen van de insolventie voldoende is. Daardoor is de actio Pautiana
ook niet beperkt tot alleen transacties waarvan de wederzijdse rechten en
verplichtingen niet in evenwicht zijn. De vraag of dan 'benadeling aanwezig is
moet worden beantwoord door de hypothetische situatie waarin schuldeisers

399 HR 17-2-1995. NJ 1996.471 (Mulder q.q./CLBN).
4(*)

Hoge Raad 7- 10-1988, NJ 1989,449 (Amro/Curatoren THB).
4" Anders Faber (2005), p. 343, die lijkt te betogen dat 54 F een meer strikte norm inhoudt,

zonder de verschillen in normstelling tussen 42 en 54 F te vermelden. Vergelijk ook
Vriesendorp (1996c), zie verder hieronder en VI.3.3.4.

402 HR 30-1-1953. NJ 1953.578 (Doyer en Kalff-arrest).
40.1 HR 23-12-1949, NJ 1950,262 (Boendermaker/Schopman), HR 22-9-1995, NJ  1996.706

(Ravast/Ontvanger), HR 19-10-2001, NJ 2001.654 (Diepstraten/Gilhuis q.q.)
401 HR 9-3-1928, NJ 1928,1217 (Mello/Staat).
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zouden hebben verkeerd zonder de gewraakte handeling te vergelijken met de
situatie waarin zij verkeren als die handeling onaangetast blijft' (Diepstraten/
Gilhuis q.q.).405 Uit Loeffen q.q./BMH II, en wellicht ook het Eneca-arrest, blijkt
dat geen actie wegens de actio Pauliana is toegestaan als er in het geheel geen
nadeel is.406

Betekent dit nu dat als er uiteindelijk maar nadeel is en wetenschap van
dreigende insolventie was, de eis van benadeling in wetenschap van benadeling
overbodig is? In vele gevallen volgt uit de wetenschap van dreigende insolventie
en de daarna optredende insolventie inderdaad vanzelf het nadeel en de toe te
rekenen wetenschap. Maar de toerekening alleen op grond van wetenschap van
dreigende insolventie van elk daarna optredend nadeel, gaat te kort door de
bocht om altijd te gelden.

De 'kans' dat nadeel zal optreden is onvoldoende. Het nadeel moet, als de dreigende insolventie
bewaarheid wordt, een voorzienbaar logisch gevolg zijn. Een geval van beperkte voorzienbaarheid
kan zich bijvoorbeeld voordoen bij een verblijvensbeding, waarbij bij overlijden van de ene partij
de andere partij recht krijgt op een gemeenschappelijk eigendom. Dat was aan de hand in

4()7

Ontvanger/Pellicaan.   Er was een samenlevingsovereenkomst met verblijvensbeding die volgens
de Hoge Raad door het Hof met recht als een kansovereenkomst werd gekwalificeerd. 'Niet
voldoende' (was) 'dat de wederpartij wist of behoorde te weten dat de handeling de kans op
benadeling  van  een  of meer  schuldeisers  schiep'. De uitspraak is toch enigszins dubbelzinnig
omdat van die wetenschap geen sprake was omdat 'de wederparity ten tijde i,an het aangaan van de

overeenkomst Keen kennis droeg van de schulden en dat het door de schuldenaar ingebrachte huis
ten opzichte van de schuld waarmee het hypothecair was belast, een voor het aftossen van de
schulden genoegzame overwaarde had' . lk lees hierin dat tenminste vereist is dat men op grond van
concrete omstandigheden rekening moet houden met een daaruit voortvloeiende voorzienbare

benadeling in verband met een bekend mogelijk tekort. Of en in hoeverre het daarbij echt relevant
was dat het om een kansovereenkomst ging, blijft dus de vraag omdat de uit de uitspraak blijkende
onbekendheid met de schulden evenzeer doorslaggevend was voor het niet-aannemen van de
wetenschap.

408In Bakker q.q./Katko wordt op dit arrest voortgebouwd. Het ging kort gezegd om een

lening van Katko aan Kats en een levering van hout door Kats aan Katko waarbij de daardoor
ontstane verplichting later werd verrekend met de lening. Het Hof had eerst overwogen: door "het
sluiten  van  de  bewuste  overeenkomsten  (..)  tot  verkoop  van  hoeveelheden  hout  en  dc,or  het  geven

van uitvoering hieraan zowel werd bewerkstelligd dat dit hout aan Katko werd overgedragen als
dat zij ging beschikken over een mogelijkheid tot verrekening van haar - blijkbaar niet op een
andere manier inbare - vordering op Kats Panelen, terwijl zij voordien Keen aanspraak had op dit
hout noch over die mogelijkheid tot verrekening beschikte  (..) moet de verkoop en  levering van  hout
door Kats Panelen aan Katko roorshan£is als onverplicht in de zin van artikel 42 Faillissementswet
(Fw) worden beschouwd." Vervolgens werd Katko belast met het bewijs van het ontbreken van
wetenschap van benadeling. Katko slaagde daarin aan de hand van het door het Hof gebruikte
criterium dat niet 'bleek dat niet  alle  crediteuren  konden  worden  voldaan'. Het cassatiemiddel
betoogde dat het erom ging of het nadeel vaststond als bedoeld in Montana 1. De middelen richtten
zich niet tegen het door het Hof gehanteerde criterium, dat mijns inziens te streng is. De Hoge Raad
gaat ook niet op het gehanteerde criterium in, maar overweegt: 'Het middel verwo't her Hof te
hebben miskend dat wetenschap van benadeling had moeten zijn aangenomen, omdat Kats Panelen
en Kati(o bij het aangaan van de koopovereenkomsten en ten tijde van de verrekening wisten of
hadden moeten weten dat, in(lien een faillissement zou volgen, vastgesteld zou worden dat de

405
HR 19-10-2001, NJ 2001,654 (Diepstraten/Gilhuis q.q.).

406 Zie echter ook  VII. 10.
4()7 HR 1-10-1993, NJ 1994,257.
40*

HR 17-11-2000, NJ 2001, 272: zie uitvoerig X. 17.
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overige crediteuren in hun verhaals,nogelijkheden zijn benadeeld, waarbij niet relevant is of
onzeker was (,f de schuldenaar failliet zou gaan. Deze gedachtegang kan niet als juist warden
aanraard, aangezien aldus voor het slagen van een beroep op de Pautiana de wetenschap dat een

kans op benadeling bestaat voldoende zou zijn (vergelijk HR 1 oktober 1993, NJ 1994, 257,
Onwanger/Pellicaan)'. Deze verwijzing is nogal verwarrend. want in Ontvanger/Pellicaan ging het
inderdaad om een kans dat nadeel zou optreden door de rechtshandeling - wie zou als eerste
overlijden? - en hier gaat het de Hoge Raad kennelijk om de vraag of insolventie zal intreden. De
nieuwe overeenkomst en de daaruit voortvloeiende mogelijkheid van verrekening bij intredende
insolventie en het noodzakelijkerwijs daaruit voortvloeiende nadeel. is geen kwestie van kansen
maar van mogelijkheden die de debiteur zelf in de hand heeft.

Wellicht speelde de 'kans' op een andere wijze een rol in de gedachten van de Hoge
Raad. Binnen het systeem van 42-54 F kan de verrekening zelf, krachtens 53 F of de verplichte
levering krachtens 47 F. niet vernietigd worden op grond van wetenschap van benadeling. Maar
volgens de Hoge Raad kan de achterliggende overeenkomst die tot de verplichte levering leidt. wel
vernietigd worden op grond van 42 F, bij dan bestaande wetenschap van benadeling (zie

409
bijvoorbeeld Verkerk/Tiethoff q.q.).      In dat systeem hoeft bij het sluiten van de overeenkomst niet
vast te staan dat de wederpartij eerst levert en de debiteur zich vervolgens op verrekening zal
beroepen. Dat niet vaststaan zou dan de 'kans' moeten zijn.  Uit de woorden van de Hoge Raad is
dit echter niet op te maken. Naar mijn mening zou dit ook niet juist zijn. De wetenschapseis dient
gekoppeld te zijn aan het toedoen dat tot nadeel leidt. Mede om die reden zal het hier vermelde
systeem later ernstig bekritiseerd worden.410

Uit de ongelukkig verwoorde overweging lijkt niet veel meer op te maken dan datde

wetenschap van dreigende insolventie meer moet zijn dan wetenschap van een abstracte kans op
insolventie.

Hoewel het criterium negatief is geformuleerd, bre ft dit Van Koppen41' tot een. mijns
inziens. weinig betekenisvol412 criterium van 60 A 70 96 kans - dat benadeling zal intreden. Naar
mijn mening heeft de Hoge Raad hier de vraag in hoeverre het faillissement verwacht moet worden
juist ontweken omdat die vraag in cassatie niet voorlag.

Volgens Van Schilfgaarde. in zijn noot bij Bakker q.q./Katko, is vereist dat partijen
wisten of behoorden te weten dat het faillissement van de schuldenaar dreigde c.q. dat er een
aanmerkelijke kans was dat er een faillissement zou volgen.

Faber414 meent dat alle pogingen om de 'grens tussen wetenschap van daadwerkelijke
benadeling en wetenschap van de kans op benadeling (..) gedoemd (zijn) te mislukken'. In weerwil
van hiervoor genoemde jurisprudentie meent hij dat wetenschap omtrent het naderende
faillissement 'weliswaar relevant, maar niet vereist, noch voldoende (is) om wetenschap van
benadeling (.,) aanwezig te achten'. Wetenschap van benadeling houdt volgens  hem  niet  meer  in
dan dat 'partijen wisten of behoorden (..) te weten. dat van de bestreden rechtshandeling benadeling
van schuldeisers het gevolg zou zijn'

Naar mijn mening draagt Faber niet bij aan een beter begrip van de wetenschap van
benadeling. De door Van Schilfgaarde genoemde wetenschap van dreigende insolventie is - zoals
ook uit hiervoor genoemde jurisprudentie blijkt - in beginsef' weI degelijk vereist. Echter 6(jk is
vereist dat voorzienbaar is dat de transactie in het licht van de dreigende insolventie tot
daadwerkelijk nadeel zal leiden bij volgend faillissement. Zoals gezegd, bij de meeste transacties is
het nadeel het vanzelfsprekende gevolg. maar dat geldt niet voor alle transacties. Zoals ik in
hoofdstuk VII en VIll nader zal uitleggen. zit het grootste obstakel daarbij niet in het

409
HR 29-11-1998, NJ  1999,611 C Verkerk/Tiethoff q.q.); X. 15.410 Zie o.a. VIII.3, VIII,4,7,1, VIII.4.7.2 en VIII.6.2.

411

Van  Koppen  (2()Ola).  p. 13  e.v.
412 Evenals Van Schilfgaarde in zijn noot. zie ik hier weinig in kansberekening.
4 I3 De in de economie ontwikkelde kansmodellen zijn voor dit doel niet goed bruikbaar, zie

lv.3.6.
414

Faber(2005).p. 328.
415 In VII.8 zal ik hierop wei een wenselijke uitzondering aannemen indien bepaalde

afspraken specifiek voorzien in te verbinden gevolgen aan (dreigende) insolventie.
zonder dat die bij het sluiten van de overeenkomst al actueel was.
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wetenschapsbegrip. maar in het systeem van 42.47 en 53 F. De transactie die slechts tot nadeel
leidt ten gevolge van de betaling - bij Bakker q.q./Katko: de verrekening - moet om vernietigd te
kunnen worden wegens wetenschap van benadeling in dit systeem worden beoordeeld naar het
moment van het tot standkomen van de overeenkomst in plaats van het moment van de betaling
Omdat bij de totstandkoming van de overeenkomst zelf nog niet hoeft vast te staan dat verrekend
zal worden. maar de transactie die verrekening eventueel wei mogelijk maakt, is dit systeem naar
mijn mening onhoudbaar, Als wetenschap van benadeling een valide toerekeningsbegrip is, is het
onhoudbaar dat de toerekening van nadeel geschiedt naar de wetenschap van een ander moment
dan dat het nadeel ontstaat. Uiteindelijk is - zoals in hoofdstuk VIII veel uitvoeriger betoogd zal
worden - de onverenigbaarheid van 42 en 54 F met 47 en 53 F, met verschillende normatieve
begrippen voor de toerekening van nadeel. de kern van het probleem. Faber lijkt dit impliciet deels
te onderkennen door te propageren416 dat 47  F moet worden aangepast aan het begrip 'goede trouw'
in 54 F. Waar dit echter kennelijk volgens hem toch een ander begrip is dan de wetenschap van
benadeling zal. althans bij hem, de schoen blijven wringen. Verder zal dan toch ook 53 F moeten
worden aangepast. Als na vernietiging alsnog ingevolge 53 F verrekening na

faillissement zal z :in,
toegestaan, heeft de vernietiging geen enkele zin. Faber lijkt dit overigens op een andere plaats
wel te onderkennen. Maar tegelijkertijd hecht hij er groot belang aan dat 53 F slechts betekenis zou

1IXhebben nd faillissement en suggereert hij hiermee dat 53 F geen enkele invloed op de
mogelijkheden voor de actio Pauliana zou hebben.

Hoewel Ontvanger/Pellicaan en Bakker q.q./Katko dit niet duidelijk verwoor-
den, is het aannemelijk dat naast de eis van wetenschap van dreigende
insolventie ook een eis moet worden gesteld aan de voorzienbaarheid van nadeel

bij volgende insolventie (vergelijk 6:162 BW). In de nog vage bewoording van
het UPC-arrest. Vooropgesteld moet worden dat het bij benadeling in de Zill49 4

van art. 3:45 BW gaat oni daadwerkelijke benadeling. Van onrechtmatig
handelen kan in dit Keval slechts sprake zijn indien met een redelijke mate van
waarschijnlijkheid was te voorzien dat de schilldeisers benadeeld zouden
worde,f . Naast de wetenschap van dreigende insolventie is vereist, dat
voorzienbaar is dat het toedoen, als insolventie volgt, tot - meer dan een
abstracte kans op - nadeel zal leiden. In de heldere bewoording van Keulen/
BLG:410 er moeten 'concrete aanwijzingen voor de mogelijkheden van een
tekort zijn en in samenhang met die concrete aanwijzingen moet bij'421

daadwerkelijk volgend faillissement ook daadwerkelijk nadeel met redelijke
mate van waarschijnlijkheid te verwachten zijn ten gevolge van de transactie.

In VII.2 zal blijken dat er globaal twee vormen van concrete benadeling zijn: (i) 'in negatieve
balans' zijnde rechten en verplichtingen  en (ii) betalingen. Die kunnen ook worden uitgedrukt  in
verminderingen van eigen vermogen ( vooral   verliezen) en andere verminderingen van verhaals-

vermogen (betalingen op 'oude' verplichtingen) . In essentie moet dus voorzienbaar zijn dat een
transactie bij te volgen faillissement tot een vermindering van eigen vermogen leidt of tot een
vermindering van voor verhaal vatbaar vermogen. In VII.9.2 zal verder worden ingegaan op de
nadere eisen die aan de voorzienbaarheid bij marktconforme transacties moeten worden gesteld.

Op de (andere) eisen die in 47 en 53 F worden gesteld aan verminderingen van voor
verhaal vatbaar vermogen wordt in VIII ingegaan.

416
P. 342.

417
P. 375.

4IM
p. 415.

419
HR 26-8-2003, JOR 2003. 211 (UPC).

42(1
HR 9-5-1986. NJ 1986, 792 (Keulen/BLG).

421 Zie verder uitgebreid: Vi.5.2 en X.5.
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Op de regel dat de wetenschap van dreigende insolventie ten tijde van. bijvoorbeeld het
maken van de tot nadeel leidende overeenkomst, doorslaggevend is moet naar mijn mening een
uitzondering worden gemaakt. In die gevallen dat overeenkomsten specifiek voorzien in een - niet-
gelegitimeerde4-  - doorkruising van de paritas creditorum. indien zich te zijner tijd insolventie zal
voordoen. kan de contractsvrijheid niet als legitimering dienst doen. Dit wordt nader uitgewerkt in
VII.8.

VI.3.3.4 Wetenschapseis en 43 en 54 F
Ook andere bepalingen bevestigen de dominante betekenis van het principe van
3:277 BW in de periode voor faillissement. Uit 54 F en Amro/Curatoren THB423

blijkt dat degene die kennis heeft van een dreigende deconfiture niet in het
vermogen van de schuldenaar kan/mag ingrijpen door schuldoverneming of
daarmee vergelijkbare girale verrekeningen. In Mulder q.q./CLBN434 en
Amro/Curatoren THB wordt op aan 42 F vergelijkbare wijze inhoud gegeven
aan de 'goede trouw' van 54 F: 'wist dat diens faillissement was te verwachten'
en 'wist dat de schuldenaar in een zodanige toestand verkeerde dat zijn
faillissement, onderscheidenlijk zijn surseance van betaling was te

426  ,verwachten'.42,   Idem   Doyer   en Kalff-arrest: indien hij' [degene die een
vordering overneemt] 'bil de overneming wist dat de latere failliet in een
zodanigen toestand verkeerde  dat zijnfaillietverklaring was  te venvachten'.

Naar mijn mening  is het 'goede trouw' -criterium  in  54 F gelijk  aan  dat  van de wetenschap  van
benadeling in 42 F. In de literatuur wordt wei aangenomen dat hiertussen een verschil zou bestaan
Faber 27 meent dat de goede trouw in 54 F ruimer is dan de eisen gesteld in 47 F en enger dan de
eisen in 42 F. Hij doet een beroep op de hier vermelde arresten maar niet wordt duidelijk wat het
verschil is en waarom dat verschil zou (moeten) bestaan en welke consequenties deze normatieve
inconsequentie ten opzichte van 42 F zou hebben. Vriesendorp beweert impliciet dat het

428

ontbreken van de goede trouw in 54 F inhoudt dat wetenschap van een 'onontkoombaar'
faillissement bestaat. Bij zijn onderbouwing vermeldt hij dat voornoemde arresten vergeleken
zouden moeten worden. Een te 'verwachten' faillissement lijkt mij iets anders dan een
onontkoombaar faillissement. Het door Vriesendorp vermelde criterium lijkt mij overigens in
verhouding tot de Beklamel-norm nauwelijks nog relevante betekenis te kunnen hebben.
Wetenschap van een onontkoombaar faillissement bij de wederpartij impliceert, lijkt mij.
wetenschap van feitelijke insolventie bij betrokkenen. En in dat geval zijn betrokkenen primair
aansprakelijk. Op dezelfde plaats toont Vriesendorp aan de hand van Gispen q.q./IFN en
Kill/Emmerig q.q.429 aan dat het wettelijk systeem van 42.47,53 en 54 F normatief niet consistent
is. terwul met enige manipulatie transacties die wezenlijk hetzelfde zijn onder dan wei buiten het

422 Zie V.5.3 en IX.2.4.
423

Hoge Raad 7-10-1988, NJ 1989, 449. In mijn opvatting kan ook de bestuurder die
betaling aan de bank bewerkstelligt aansprakelijk worden gehouden. Of en in hoeverre
dat kan leiden tot regres van de aangesproken bank jegens de bestuurder (of wellicht
zelfs omgekeerd). zal sterk afhankelijk zijn van de invloed die de bank heeft uitgeoefend
op de betaling aan hem.

424 HR 17-2-1995, NJ 1996, 471 (Mulder q.q./CLBN): zie IX.4.3.5.
425

Zie uitgebreider X.8
426 HR 30-1-1953. NJ 1953,578 (Doyer en Kalff-arrest).
427

Faber (2005), p. 439-441.
428

Vriesendorp ( 1996c).  p.   76-78. Zijn opvatting lijkt  mede te worden ingegeven  door  de
behoefte de betekenis van 47 F in Gispen q.q./IFN te mitigeren.

429 HR 24-3-1995. NJ 1995. 628 (Gispen q.q./IFN) en HR 18-12-1992, NJ 1993, 169
(Kin/Emmerig q.q.).
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bereik van de artikelen gebracht kunnen worden. In die zin begrijp ik Vriesendorp niet, omdat hij
weI bepleit dat het criterium in 47 F gelijkgeschakeld moet worden met het goede trouw criterium
in 54 F. maar niet dat dit criterium ook gelijk moet zijn aan het criterium in 42 F.430

In 43 F worden bijzondere transacties, die bij voorbaat de schijn hebben niet op
'arm's length' te zijn, onderworpen aan een omkering van de bewijslast met
betrekking tot de wetenschap van benadeling. De omkering is in de praktijk
veelal diabolisch. Het aantonen dat men een wetenschap niet heeft is meestal

onmogelijk. In de omkering van de bewijslast ligt mijns inziens (op wat
oneigenlijke wijze) een norm verscholen.

Moeten wederpartijen bij dit soort transacties. behoudens gedegen onderzoek, niet geacht worden
de wetenschap te hebben? Of is het misschien zelfs niet zo dat met name de rechtspersoon (lees:
zijn crediteuren) tegen zichzelf (lees: zijn bestuurders en aandeelhouders) beschermd moet worden?
Vooral bij de rechtspersoon waarvan de betalingsonmacht voorzienbaar is, is bij diegenen die het
belang van de rechtspersoon (en daarmee zijn crediteuren) inhoud zouden moeten geven. elk
positief belang verdwenen om dat belang te behartigen. Opportuniteit vraagt dan nog slechts om het
nemen van voorschotten op de negatieve erfenis. De wet zelf geeft geen duidelijk antwoord, maar
het lijkt erop dat, vergelijkbaar met de rechtshandelingen om niet, de gelijkheid van crediteuren
vooropstaat, tenzij aangetoond kan worden dat toerekenbaarheid niet aan de orde is. Mijn uitgangs-
punt van de gewenste fixatie van het vermogen per datum feitelijke insolventie brengt met zich dat
uitzonderingen hierop op zijn minst zouden moeten worden gelegitimeerd door de 'goede trouw'
van derden, dat wil zeggen de afwezigheid van wetenschap van een dreigend tekort. De te
objectiveren goede trouw heeft alles te maken met de aard van de transactie en de bijzondere

positie van de derde. De aard en/of positie kunnen mijns inziens in principe in de weg staan aan een

beroep op de goede trouw die de gelijkheid van crediteuren zou doorbreken. In mijn visie is de
omkering van de bewijslast in 43 F bij voorkeur aldus op te vatten dat. door bepaalde transacties,
c.q. door bepaaide rechtssubjecten, de gelijkheid van crediteuren met betrekking tot het reeds
insolvente vermogen niet mag worden doorbroken, tenzij na behoorlijk onderzoek in redelijkheid
gebleken is dat dit niet ten nadele van crediteuren zal zijn. Ons 'polder'recht maakt als het op
bewijs aankomt niet altijd een duidelijk onderscheid tussen alethische en normatieve vragen.431

VI.3.4 (Onverplichte) rechtshandeling?
De norm van 42 F heeft - tenzij het gaat over niet-opeisbare betalingen die niet
onder 47 F vallen en die in hoofdstuk VIII worden besproken - betrekking op de
aantasting van het eigen vermogen. In die gevallen dat eisen gesteld moeten
worden aan de toerekenbaarheid, liggen die kennelijk besloten in de
'wetenschap  van  benadeling'.  In  de  beperking  van de actio Pauliana tot de

vernietiging van de rechtshandeling van de aspirant-failliet ligt geen normatieve
reden besloten.

Benadelingen kunnen ook het gevolg zijn van feitelijk handelen of nalaten. of van verschillende
rechtshandelingen gezamenlijk en onder   6: 162    BW tot ongedaan maken moeten leiden.    De
beperking in 42 F en 3:45 BW tot rechtshandelingen lijkt niet normatief van aard te zijn, maar alles
te maken te hebben met de behoefte het werkelijke nadeel, de ongelijkheid, door vernietiging en

432virtuele fixatie ongedaan te maken. De wetgever gaat er kennelijk van uit dat door de
vernietiging de oude situatie wordt hersteld.

43() Zie verder hoofdstuk VIII.
431 Zie voor een voorbeeld HR 7-3-2003, JOR 2003. 102 (Cikam/Siemon q.q.). als te

bespreken in X.20.
412

Zie VII.4.4 en VII.3.
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Als de rechtshandeling zelf niet bepalend is, kan dan het onverplichte karakter
daarvan dat wel zijn? Dat lijkt een contradictio in tenninis te zijn. In het licht
van 6:162 BW zal het moeten gaan om elk toe te rekenen handelen of nalaten,
het  'toedoen'.

Niettemin zullen we in VlII.6 zien dat de Hoge Raad veronderstelt dat het 'onverplichte' in 42 F en
het (bijna) spiegelbeeldige 'opeisbaar' in 47 F een gesloten stelsel zouden vormen. D.w.z. in woord
(o.a. Van Dooren q.q./ABN Amro I) gaat het om het stelsel van 42-49 F, maar in feite gaat het
alleen om de reflexwerking van 47 F (hoewel 53 F voor de betaling door verrekening zelfs aan de
al dan niet opeisbaarheid geen gevolgen verbindt). Dat leidt ertoe dat 42 F in harmonie leeft met het
leerstuk van de onrechtmatige daad,  maar 47  F de beginselen van toerekening in 6:162 tart.  Voor
dit hoofdstuk, dat nog niet de vermindering van verhaalsvermogen behandelt. is dat niet van
belang.

Vermoedelijk is de door de wetgever gebruikte techniek van het ophangen van de
benadeling aan de onverplichte rechtshandeling ook het gevolg van de indertijd bestaande stand

433van de wetenschap. Lindenbaum/Cohen moest nog gewezen worden. De toerekening zonder
434

verplichting was nog niet denkbaar.
Het gebruik van de term onverplichte rechtshandeling heeft wei een wenselijk bijeffect,

namelijk dat benadelingen ten gevolge van verplichtingen uit doorlopende overeenkomsten niet
zonder meer aan de wederpartij kunnen worden toegerekend als de wetenschap van benadeling niet
al bij het sluiten van de overeenkomst bestond. In mijn benadering die ziet op toe te rekenen

415toedoen. moet daartoe een nuancering gemaakt worden op de Pauliana-norm. Daarbij zal
aangetoond worden dat als de wetenschap van benadeling later ontstaat er weI reden is het nadeel
ten gevolge van een daarna gelegen betaling toe te rekenen (anders 47 en 53 F).

VI.4 Solvabiliteitseisen en de Pauliana-norm voor betrokkenen

VI.4.1 Betrokkenen die tevens wederpartij zijn
In hoofdstuk IV is uitgebreid stilgestaan bij het begrip solvabiliteit en de positie
van betrokkenen onder de verlengde Beklamel-norm. In dit hoofdstuk gaat het
over de Pauliana-norm die geldt voor wederpartijen van de aspirant-failliet in
verband met individuele transacties die een inbreuk vormen op het uitgangspunt
van de paritas creditoritin. De gemiddelde wederpartij van de aspirant-failliet
beschikt niet over actuele exacte informatie met betrekking tot de
vermogenspositie en resultaten van de aspirant-failliet. Daarmee is de aan haar
toe te rekenen kennis meestal beperkt. Indien het echter gaat om transacties met
wederpartijen die tevens betrokkenen zijn zal de kennis wel bestaan, althans
redelijkerwijs kunnen bestaan. De wetenschap van dreigende insolventie zal
voor deze betrokkenen een veel concretere betekenis hebben. Daarbij is met
name te denken aan verminderingen van risicodragend vermogen door dividend-
uitkeringen, kapitaalverminderingen of verminderingen van achtergestelde
leningen, dan weI verstrekking van zekerheden. Daarbij gaat het telkens over
betalingen aan betrokkenen#6 die verkregen worden als wederpartij-crediteur.
Het gaat hier specifiek over financiers die nieuwe zekerheden krijgen of

433
HR 31-1-1919, NJ 1919, 161 (Lindenbaum/Cohen).

434 Zie verder VIII.7.
435 Zie VII.9.1.
436

Zie III.4.
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aandeelhouders die risicodragend kapitaal uitgekeerd krijgen. Aandeelhouders
kunnen hier bij uitzondering 66k worden aangemerkt als betrokkenend,1 omdat
zij meestal namens de vennootschap het besluit nemen tot vermindering van het
risicodragend vermogen en tevens als ontvanger wederpartij zijn.

In dit hoofdstuk wordt deels voortgebouwd op reeds in hoofdstuk IV getrokken conclusies nnet
betrekking tot de aan de onderneming zelf te stellen eisen aan de financieringsstructuur. Er wordt
vooruitgelopen op hoofdstuk Vill waarin 47 F verworpen zal worden en de Pauliana-norm ook op
betalingen toepasselijk zal worden verklaard. De specifieke positie van de financier en het toe te
rekenen nadeel onder de Pauliana-norm zal nog verder worden uitgewerkt in hoofdstuk IX.

In VI.3.3.2 bleek dat de wetenschapseis onder de Pauliana-norm inhoudt dat de
aangesprokene geobjectiveerde wetenschap van dreigende insolventie moet
hebben. Dat zal in ieder geval zo zijn als hij concrete aanwijzingen voor een
(liquiditeits-)tekort had. Aandeelhouders en financiers zullen veelal beter zicht
(moeten) hebben op de financiele positie van de onderneming dan de
gemiddelde wederpartij/crediteur. Het is essentieel welk beeld men had van de
solvabiliteit van de onderneming op het moment van het aangaan of wijzigen
van de kredietovereenkomst of het dividendbesluit. De solvabiliteitseisen die
aangeven wanneer sprake is van dreigende insolventie, zullen strenger zijn dan
die van de verlengde Beklamel-norm. Immers de Beklamel-norm ziet op
feitelijke insolventie. De wetenschap van dreigende insolventie zal zich bij deze
betrokkenen/wederpartijen voordoen indien de solvabiliteit niet 'voldoende' is
en de onderneming verlieslatend is, althans een structureel negatieve kasstroom
uit de bedrijfsresultaten genereert.

VI.4.2 Concrete solvabiliteitseisen in verband met dreigende
insolventie

De in hoofdstuk III ontwikkelde Beklamel-norm geldt voor betrokkenen die
feitelijke invloed hebben op het al dan niet voortzetten van de onderneming.
Criterium is daarbij de wetenschap van feitelijke insolventie. Ook voor de
financier als betrokkene geldt dat hij geen verliezen meer mag financieren
wanneer de solvabiliteitseisen worden overschreden en daardoor het ontstaan
van feitelijke insolventie wordt voorkomen. Voor betrokkenen is de grens onder
de Beklamel-norm gesteld op het moment waarop zij op de hoogte waren - of
moesten zijn - van feitelijke insolventie, omdat zij daaraan voorafgaand ruimte
moeten hebben de onderneming van insolventie te redden. Die legitimering
geldt niet voor wederpartijen van de aspirant-failliet. Zij kunnen al na
wetenschap van dreigende insolventie en volgend faillissement aangesproken
worden op nadeel wegens de niet gelijke verdeling van het eigenlijk na
verhaalsinsolventie al insolvente vermogen (3:277 BW). Ook betrokkenen
kunnen wederpartij van de aspirant-failliet zijn en in die hoedanigheid

437 Zie overigens III.4.2.
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betalingen ontvangen die een inbreuk op de gelijkheid vormen. Vergelijk
bijvoorbeeld Amro/Curatoren THB.418

In IV.6.4 werd gebruik gemaakt van de door banken als 'onvoldoende'
betitelde solvabiliteitsratio' s. Wederom uitgaande     van     de door banken
gehanteerde criteria439. zal in het kader van dreigende insolventie uitgegaan
kunnen worden van niet meer 'voldoende' solvabiliteit. De concrete grenzen
zijn dan:

Producenten, industrie,
bouwnijverheid: >30% = voldoende  (< 20% = onvoldoende)
Groothandel, transport,
detailhandel: >25% = voldoende  (< 15% = onvoldoende)
Dienstverlening, vrije
beroepsbeoefenaren: >15% = voldoende  (< 10% = onvoldoende)
Overige: >25% = voldoende  (<10% = onvoldoende).

De eerder440 genoemde beperkingen die inherent zijn aan solvabiliteitseisen gelden natuurlijk ook
hier.

VIA.3 Zekerheden na dreigende insolventie
Op grond van de Pauliana-norm dient te worden aangenomen dat ook
betalingen, waaronder de verstrekking van zekerheid, ongedaan gemaakt

441

moeten kunnen worden als de wederpartij daarbij wetenschap van dreigende
insolventie had.441 Dat betekent dat betalingen aan financiers in de vorm van
nieuwe zekerheden ongedaan gemaakt moeten worden, indien die geschieden
wanneer de onderneming verliesgevend is of - indien er sprake is van een
structureel negatieve kasstroom uit bedrijfsvoering - het garantievermogen niet
'voldoende is en faillissement volgt. Bij de verliesgevende onderneming met

9443

een solvabiliteit die niet 'voldoende' is, mag wetenschap van dreigende
insolventie worden aangenomen als de financier ook moet weten dat de
onderneming verlieslatend is en een niet 'voldoende' solvabiliteit heeft. Het
nadeel dat door zekerheden ontstaat, is zonder meer voorzienbaar.444 In
samenhang met hiervoor getrokken conclusies ten aanzien van de omvang van
de financiering444 en de beperking van mogelijke verliesfinanciering leidt dit tot
de volgende conclusies:
-    op het moment van een wijziging in de financiering die ook een wijziging in

de zekerheden met zich meebrengt, moet er een 'voldoende' solvabiliteit
zijn;

438 HR 7-10-1988, NJ 1989.449 (Amro/Curatoren THB). Zie ook X.8.
439

Zie Vos (2003).
440 Zie IV.6.4.
441 Zie hoofdstuk V111.
442 Zie VI.3.3.
443 Zie VI.4.2.
444 Zie VI.3.3.3.
445 Zie IV.6.
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- omdat financiering met vreemd vermogen verliesfinanciering kan inhouden,
moet de omvang van de financiering beperkt worden;

-   de solvabiliteit kan zo niet minder dan 'onvoldoende' worden zonder dat
feitelijke insolventie intreedt. Indirect worden hiermee eisen aan de
aandeelhouders gesteld indien aanvullende financiering nodig is.

Bij rekening-courantkredietverlening dient onder 'nieuwe' zekerheid niet
verstaan te worden de doorlopende stille verpanding van voorheen dubbel-
toekomstige vorderingen, waartoe de verplichting al voordien bestond.

Reden daarvoor is dat die voortschrijdende stille verpanding van vorderingen tegenover het
tenietgaan van de zekerheid bij betaling op verpande vorderingen en het daarbij ontstaan van
kredietruimte in dynamisch perspectief per saldo niet tot nadeel leidt. Dit zal worden aangetoond in
IX.4, en met name IX.4.2.

De buffer tussen 'voldoende' en 'onvoldoende' solvabiliteit - door Vos 'matig'
genoemd - is nodig om fluctuaties in liquiditeit en solvabiliteit te kunnen
opvangen zonder direct feitelijk insolvent te worden. Financiering met vreemd
vermogen maakt het mogelijk verliezen te financieren. De verstrekking van
nadere zekerheden na wetenschap van dreigende insolventie vormt een inbreuk
op de gelijkheid van crediteuren (3:277 BW). Juist bij verliesgevendheid wordt
die inbreuk niet gelegitimeerd door de bevordering van de economie en het
investeringsklimaat,446 tenzij de dreiging van de insolventie gelijktijdig wordt
weggenomen.

Op grond van de Pauliana-norm worden eisen gesteld aan de solvabiliteit ten tijde van de
verstrekking van zekerheid. Op grond van de verlengde Beklamel-norm worden eisen gesteld aan
de omvang van de financiering. Een aanzienlijk voordeel van deze benadering is dat. indien te
eniger tijd zonder overtreding van de Pauliana-norm een overdaad aan financieringen wordt
verstrekt, het beroep op die zekerheden feitelijk wordt beperkt door de toegestane omvang van de
financiering. De contractsvrijheid - waarop de verschaffing van zekerheden is gebaseerd - kan dan
geen oneigenlijke rol meer spelen ter benadeling van derden. In IX.4.2 en IX.4.3  zal veel
uitgebreider worden ingegaan op de verschillende vormen van nadeel die in verband met krediet-
verlening en zekerheden kunnen ontstaan.

Van de rekening-courantkredietverlening kan onderscheiden worden de
specifieke financiering van nieuw te verwerven vaste activa meestal door
langlopende leningen. Onder strikte voorwaarden hoeft zo'n financiering niet
beperkt te worden door de Pauliana-norm.

Indien (a) er geen sprake is van feitelijke insolventie (Beklamel-norm). (b) de financiering strekt tot
financiering van nieuw actief. (c) de financiering beperkt is tot de invloed die de nieuwe
investering per sald0447 heeft op de kredietruimte volgens de formule voor maximale financiering
( verlengde Beklamel-norm):  en   (d)  er geen andere zekerheden verstrekt worden   voor de schuld
voortvloeiend uit deze lening. anders dan het nieuwe actief; kan er ook geen sprake zijn van een

446
Zie IV.3.5.

447 Eventueel af te stoten verouderde vaste activa moeten mede beschouwd worden.
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benadeling van crediteuren.448 Het verhaalsactief van de crediteuren vermindert niet. In de praktijk
zal echter slechts bij hoge uitzondering aan met name voorwaarde (d) voldaan worden.

VI.4.4 Eisen bij wijziging financiering of zekerheden
In samenhang met de (verlengde) Beklamel-norm  zijn inmiddels de contouren
zichtbaar geworden van de eisen zoals die gesteld mogen worden bij
totstandkoming of wijziging van de financiering en/of zekerheden. Die eisen
zijn niet in concrete bewoordingen in de jurisprudentie terug te vinden. Daarin
wordt vooralsnog uitsluitend gewerkt met vage en hypothetische toekomst-
verwachtingen.

40

Aan de legitimering van de verplaatsing van het discontinuiteitsrisico451

kan de eis worden ontleend dat er binnen realistische bedrijfsplannen op termijn
in een positieve rentabiliteit voorzien moet worden. Deze eis zien we
bijvoorbeeld ook terug in IAS45' 1 alinea 24. De eis is niet erg hard, omdat deze
alleen betekenis heeft bij het ontbreken van reele plannen die tot een positieve
rentabiliteit moeten leiden. Dat zal uitzonderlijk zijn. Zulke uitzonderingen
zullen ook aanleiding kunnen geven tot het aannemen van wanbeleid in de zin
van 2: 138 of 2:248 BW.

Aan de Beklamel-norm is de eis te ontlenen dat er geen sprake mag zijn
van feitelijke insolventie direct na financiering. Er moet voorzien worden in
voldoende financiering. In aansluiting daarop is de eis te stellen dat verwacht
moet kunnen worden dat de onderneming uit haar resultaat in staat is de
financieringslasten te voldoen. Is dat niet het geval, dan is de hefboomwerking
negatief en ontbreekt de legitimering voor de verplaatsing van het
discontinuiteitsrisico.4,1 Er moet dus een reele positieve liquiditeitsbegroting
zijn. In de financiele economie wordt dit vertaald in de aan de continuiteits-
veronderstelling te stellen eis van een liquiditeitsbegroting die voorziet in
tekorten voor het komende jaar (RAC 570 par. 18 en IAS 1 alinea 24). Deze eis
vinden we ook in het Rapport Commissie Winter454 voor dividenduitkeringen.

Hoewel zo'n begroting onzekere elementen kan bevatten - bijvoorbeeld omdat zowel de
toekomstige rentabiliteit moeilijk te voorspellen is en er onzekere plannen kunnen zijn om in
liquide middelen te voorzien - heeft die wei zelfstandige betekenis. Het opstellen van een
dergelijke begroting dwingt het bestuur tot een op de liquiditeit gebaseerd beleid. Ook dwingt het
tot aanpassingen zodra voorspellingen niet uitkomen, en tot een werkwijze die overeenstemmen
met het vooraf bepaalde beleid. Daarbij komt dat het geen zin heeft bijvoorbeeld door
herfinanciering een tekort te financieren als direct daarna weer een voorzienbaar tekort ontstaat.
Dan wordt het discontinuiteitsrisico in ieder geval zonder reden verder verplaatst naar de
crediteuren. De eis om in verband met de continuYteit minstens den jaar vooruit te kijken is

448 Zie ook IX.4.
449 Zie hoofdstukken III en IV.
450

Op de jurisprudentie van de Hoge Raad die betrekking heeft op de financier wordt elders

ingegaan. Zie IV.8, VIII.5.2 en IX. 1.2.
451 Zie IV.3.5.
452 International Accounting Standards.
453 Zie IV.3.5.
454 Rapport Commissie Winter (2002) . zie hierover ook IV.8.2. Idem Bier (2004).
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noodzakelijk voor de goedkeurende verklaring van de accountant bij de jaarrekening gebaseerd op
continuiteit. Meer dan een jaar vooruitkijken wordt gezien als koffiedik kijken.

Afgezien van het afdwingen van een ook op de liquiditeit afgestemd beleid. heeft de eis
een jaar vooruit te kijken niet erg veel betekenis. De liquiditeitsvooruitzichten voor langer dan 66n
of twee maanden worden immers sterk afhankelijk van de nog te boeken resultaten en daarmee
eigenlijk van de ontwikkeling van het eigen vermogen en vooral de solvabiliteit.

In hoofdstuk IV is in verband met de solvabiliteit nog een eis geformuleerd: de
totale financiering met vreemd vermogen moet kleiner of gelijk zijn aan (1-s)I -
s.LM - V. Dit hoofdstuk voegt daaraan toe dat de solvabiliteit van de
verlieslatende onderneming direct na de verstrekking van nieuwe zekerheden
'voldoende' moet zijn.45< De te stellen eisen moeten wel verband houden met de
geobjectiveerde wetenschap van de financier van de relevante parameters.

Samenvattend spelen de volgende eisen een rol bij verlening,
voortzetting of wijziging van een krediet of zekerheden:
(a)  de liquiditeit moet voldoende zijn;456
(b)  de liquiditeitsbegroting voor het komende jaar moet positief zijn,4,1
(c)  er moet op termijn een positieve rentabiliteit verwacht worden .458

(d)  het totaal van de leningen mag niet groter zijn dan (1-s).1 - s.LM - V en de
solvabiliteit mag dus ook niet 'onvoldoende' zijn;459

(e) verbetert de relatieve positie van de financier ten koste van andere
crediteuren•'w en is de ondememing verliesgevend - althans is er sprake van
een structureel negatieve kasstroom uit de bedrijfsresultaten - dan moet de
solvabiliteit 'voldoende' zijn, waarbij de door banken gehanteerde criteria
worden aangehouden: 30% voor producenten, industrie e.d., 25% voor

groothandel e.d., 15 % voor dienstverlenende bedrijven en 25%  voor
anderen (Pauliana-norm).

De hier ontwikkelde concrete solvabiliteitseisen t'p gebaseerd op door banken gestelde eisen en
verdienen, zoals eerder gezegd. nader onderzoek. Het furmuleren van concrete eisen werd met
name ook ingegeven  door de noodzaak een mechanisme  voor de verdeling van verhaalsrisico' s  te
creeren. De eisen bleken echter tot op zekere hoogte arbitrair te zijn. al was het alleen al vanwege
de verschillen in wijze van waardering en aard van de onderneming. Macro-economisch gezien
bleek centraal te staan dat het vertrouwen van crediteuren bevorderd moest worden. Het ging om de
gunstige effecten daarvan tegenover de prijs die voor dat vertrouwen betaald moet worden. Die
prijs bestaat onder andere uit het door aandeelhouders daadwerkelijk te stellen vertrouwen in de
toekomstige rentabiliteit, door als dat nodig is, op basis van reorganisatieplannen, aanvullend
risicodragend vermogen ter beschikking te stellen. Er moet rekening mee worden gehouden dat de
hier ontwikkelde theorie, met enigszins arbitraire concrete solvabiliteitseisen, op gespannen voet
staat met datgene wat in de praktijk mogelijk en nodig is.

Het is niet uit te sluiten dat de hiervoor genoemde eis in (e) van een 'voldoende'
solvabiliteit na reorganisatieplannen in de praktijk bij een noodzakelijke

455 Zie ook IX.3.4.
456 LM > kls, Beklamel-norm; zie III.2.2
457

2:384 lid 3 BW, RAC 570 par. 18, IAS ! alinea 24, Rapport Commissie Winter (2002).
458 Zie IV.3.5, IV.3.6 en IV.5.
459 Zie IV.6.1, waarbij 's' staat voor de grens van 'onvoldoende' solvabiliteit (IV.6.4).
46 ) Zie later IX.4.
461 Zie 1V.6.4.
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sanering en herfinanciering wel eens te hoog zou kunnen blijken te zijn.
Empirisch onderzoek zal moeten uitwijzen of wellicht in het belang van de
redding van de onderneming bijvoorbeeld volstaan kan worden met een
verbetering van het risicodragend vermogen tot een 'voldoende' solvabiliteit
alsof ook de nieuw te treffen en te financieren reorganisatievoorzieningen bij de
eigen vermogenspositie worden gerekend. Natuurlijk zal de werkelijke
solvabiliteit daarna dan wel ruim meer dan 'onvoldoende' moeten zijn.

Om de noodlijdende onderneming met nog net niet een 'onvoldoende' solvabiliteit om te zetten in
een onderneming met 'voldoende' solvabiliteit. is nogal wat aanvullend risicodragend vermogen
nodig. Afhankelijk  van de branche  zo' n  5  tot   15%  van het balanstotaal.462  Het op kortere termijn
aantrekken daarvan zal niet altijd eenvoudig zijn. Het aantrekken vervult verschillende functies: het
herstellen van een behoorlijke dekking voor verplichtingen, aanvulling van liquide middelen, het
afdwingen van een tijdige reorganisatie en het verlan en

van daadwerkelijk vertrouwen van
aandeelhouders in de toekomstige rentabiliteit daarna.46- Bil een sanering zullen echter veelal

grotere reorganisatievoorzieningen moeten worden getroffen. Alleen al het opnemen van die
voorzieningen vermindert de vermogenspositie. Ook die voorzieningen zullen moeten worden
gefinancierd. Het treffen van zulke voorzieningen en de financiering daarvan leidt per saldo niet tot
een in de balans zichtbare verbetering van de solvabiliteit. De financiering daarvan verbetert de
liquiditeit wei tijdelijk, namelijk voor zolang de uitgaven voor de voorziening nog niet gedaan zijn.
Ook de financiering van de voorzieningen verlangt daadwerkelijk te stellen vertrouwen van
aandeelhouders. De functie van de solvabiliteitseis is misschien wel de belangrijkste. Juist de
analyse en reorganisatie van de onderneming moet bevorderd worden. En, het aantrekken van
vermogen voor redding moet praktisch mogelijk blijven. In dat licht is niet uit te sluiten dat een
beperktere vermogenseis bij sanering en herfinanciering wellicht ook voldoende moet zijn. Het
nadeel van zo'n relativering is natuurlijk dat bij de minste tegenslag de onderneming weer hetzelfde
traject in zal moeten gaan. Dat zal weinig bevorderlijk zijn voor het noodzakelijke vertrouwen van
aandeelhouders. Maar aan de andere kant kan een stappenplan bij sanering aantrekkelijker zijn.

Bij de te formuleren uitkomsten van dit onderzoek zal niet vooruitgelopen
worden op deze mogelijk aan te brengen relativering van de solvabiliteitseis na
reorganisatie. Die mogelijke relativering verlangt, net als de verfijning van
concrete solvabiliteitseisen, nader onderzoek door economen en bankiers.
Zolang bankiers de te stellen eisen aan hun debiteuren zelf niet aanpassen, heeft
het praktisch ook weinig zin hier andere eisen te formuleren.

VI.4.5 Dividenduitkeringen, kapitaalverminderingen en betalingen op
achtergestelde leningen

Soortgelijke eisen mogen worden gesteld bij onttrekkingen aan het
garantievermogen ten behoeve van aandeelhouders. Ook hier zal onderscheid
gemaakt moeten worden tussen eisen op grond van de verlengde Beklamel-norm
en de Pauliana-norm. Betalingen op risicodragend kapitaal die zullen leiden tot
'onvoldoende' solvabiliteit, zullen in strijd zijn met de verlengde Beklamel-
norm. Is de onderneming ten tijde de betaling verliesgevend, althans is er sprake
van een structureel negatieve kasstroom uit de bedrijfsresultaten,  dan zal - bij
volgend faillissement - op grond van de Pauliana-norm wetenschap van
benadeling aangenomen kunnen worden, indien en voor zover betaling leidt tot

462 Zie VI.4.2.
463 Zie IV.4.
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een solvabiliteit die niet 'voldoende' is.  In de woorden van Nimox/Van den End
q.q.464 is dat omdat de aandeelhouder van de verlieslatende onderneming 'het
verdere risico grotendeets op de crediteuren afwentelde' .

Auditrade verkeerde in zwaar weer. maar was nog niet feitelijk insolvent. Er bestonden, naar
althans was gesteld, gunstige toekomstprognoses. De moeder, Nimox,    nam    een ( interim-)
dividendbesluit waarbij het de bedoeling was alle - volgens continuiteit gewaardeerde - vrije

465

reserves uit te keren. Tegelijkertijd werd dit bedrag als een langlopende lening aan de onderneming
ter beschikking gelaten (en later in tweede verband onder zekerheden gebracht). Een klassiek geval,
waarbij de aandeelhouder liefst zo min mogelijk risicodragend kapitaal ter beschikking stelt en het
verder te verstrekken vermogen leent en door zekerheden veiligstelt. Het latere faillissement
bevestigde hoe risicovol deze financieringsstructuur voor crediteuren was. De rechter achtte het
dividendbesluit onrechtmatig en overwoog daartoe dat de gunstige prognoses niet van belang
konden zijn 'de prognoses C..) waren uiteindelijk niet meer dan prognoses. Zij konden wellicht
rechtraardigen dat aandeelliouders Auditrade haar bedriif lieten voortzetten en voor zichrelf en de
crediteuren het commercifie risico namen dat de prognoses niet :ouden uitkomen. Niet echter dat
Nimox als enig aandeelhouder op die prognoses een zoorschot nam en het verdere risico
grotendeels op de crediteuren afwentelde'. Zou de kning zijn achtergesteld bij andere crediteuren
en er geen zekerheid bedongen zijn. dan was de dividenduitkering niet onrechtmatig geweest. In de
uitspraak en door partijen is ten onrechte geen aandacht besteed aan de vraag of de toe te rekenen
schade precies bestond uit de omvang van het dividendbesluit. Om dat te kunnen vaststellen had
een concrete solvabiliteitseis gesteld moeten worden.

Zonder dividendbesluit zou het eigen vermogen van Auditrade ten tijde van het besluit
ca. 1 miljoen gulden positief zijn geweest (balanstotaal onbekend). Op dit punt gaat
Schimmelpenninck (2003) te kort door de bocht als hij propageert dat leningen van aandeelhouders
in het algemeen als risicodragend vermogen moeten worden behandeld.

In het Rapport Commissie Winter en door Bier (2004) worden minder vergaande eisen
ter beperking van uitkering van dividenden voorgesteld dan hier.

Samenvattend moeten aan dividenduitkeringen, kapitaalverminderingen of
tel'ugbetalingen op achtergestelde leningen (garantievermogen) de volgende
eisen worden gesteld:
(a)  de liquiditeit moet voldoende zijn;466

(b)  de liquiditeitsbegroting voor het komende jaar moet positief zijn;467

(c)  er moet op termijn een positieve rentabiliteit verwacht worden,.468

(d) na de uitkering mag de solvabiliteit niet 'onvoldoende' zijn+69 en is de
onderneming verliesgevend, althans is er sprake van een structureel
negatieve kasstroom uit de bedrijfsresultaten, dan moet de solvabiliteit
'voldoende' zijn470 (Pauliana-norm).

464
HR 8-11-1991, NJ 1992,174 (Nimox/Van den End q.q.). zie ook X.9.

465 Een dividendbesluit kan echter zelt' de discontinui'teit over de onderneming afroepen,
waardoor ogenschijnlijk vrije reserves dat in werkelijkheid niet zijn. Hoewel gesteld
werd dat de continuYteit van de onderneming in gevaar was gebracht, was de aantasting
van het besluit geen inzet van de procedure.

466 LM > kls; Beklamel-norm; zie III.2.2.2.
467

2:384 lid 3 BW, RAC 570 par. 18,  IAS 1 alinea 24, Rapport Commissie Winter (2002).
468

Zie IV.3.5, IV.3.6 en IV.5.
469

Zijnde minimaal 20% voor producenten, industrie en bouwnijverheid; 15 voor

groothandel. transport en detailhandel: 10% voor dienstverlening en vrije beroeps-
beoefenaren en 10% voor overige (IV.6.4).

47) Zijnde minimaal 30% voor producenten, industrie e.d., 25% voor groothandel e.d.. 15%
voor dienstverlenende bedrijven en 25% voor anderen (IV.6.4).
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De eisen (a) tot en met (c) hebben een absolute geldingskracht. Wanneer aan
deze eisen niet wordt voldaan, is voortzetting van de onderneming bij bestaande
verhaalsinsolventie niet meer toegestaan en kunnen betrokkenen aangesproken
worden op voortschrijdende verliezen en verminderingen van verhaals-
vermogen. Eis (d) leidt bij schending tot een verplichting tot terugbetaling van
het teveel uitgekeerde, waarbij dat deel wordt behandeld als risicodragend
kapitaal.

VI.5 Onrechtmatige benadeling, 'ruime' Pauliana

VI.5.1 De Pauliana-norm
De wettelijke Pauliana is slechts een species van het in 3:277 BW vervatte recht,
dat ziet op aantasting van rechtshandelingen die leiden tot benadeling. Het
redresseren van zulke benadelingen kan ook geschieden door het instellen van
een vordering uit onrechtmatige daad, zoals uitdrukkelijk blijkt uit Erba I. 471

Deze onrechtmatige daadactie kan in drie categorieen onderverdeeld worden:
(a)  de met de Pauliana vergelijkbare actie tegen wederpartijen/ crediteuren.
(b)  de actie tegen betrokkenen onder de Beklamel-norm of verlengde Beklamel-

norm;

(c)  de actie tegen andere derden die ook geen betrekking hoeft te hebben op een

rechtshandeling van de failliet zelf.

VI.5.2 De onrechtmatige daad als alternatieve Pauliana
Waar de achter de Pauliana-bepalingen liggende norm (3:277 BW) hiervoor al
uitvoerig is behandeld, kan hier worden volstaan met een relatief korte
bespreking. Wederpartijen van de aspirant-failliet kunnen ook - en dat zal
blijken zelfs de voorkeur te hebben 71 _ op grond van de onrechtmatige daadactie
tot het ongedaan maken van een benadeling aangesproken worden. Dat
ongedaan maken moet dan ook leiden tot een fixatie van het vermogen en het
globale criterium is ook dan wetenschap van dreigende insolventie, na verhaals-
insolventie. Voorbeelden zijn: deels Erba en Osby, Keulen/BLG, en Nimox/Van
den End q.q.

Erba I en Osby473 handelen over de financier die zowel wederpartij als betrokkene is. De
overwegingen zijn daardoor getoonzet in soms de Pauliana-norm dan weer de Beklamel-norm.
althans brengen geen duidelijk onderscheid aan hoewel het verschil blijkens de uitspraken wei
bevroed wordt. zoals blijkt uit het feit dat over nogal verschillende vormen van mogelijke schade
wordt gesproken. In Erba II was door de inmiddels vastgestelde feiten de Beklamel-norm niet474

471

HR  28-6-1957,  NJ  1957,514 (Erba I).  Vergelijk ook Van Andel  (2006). p. 5,  'het gaat
om verhaalsbenadeling voorafgaand  aan een faillissement (..) waarbij een derde  door
feitelijk handelen/nalaten op onrechtmatige wijze betrokken is'

472 Zie VII.4.4,
473 HR 28-6-1957, NJ 1957,514 (Erba I); 25-9-1981, NJ 1982.443 (Osby), zie verder X.2

en X.4.
474 HR 20-3-1959, NJ 1959,581 (Erba II).
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meer  aan  de  orde  en  is het criterium of benadeling van crediteuren moest worden 'verwacht'.  Zie
verder IX.1.2. X.2 en X.4.

In Keulen/BLG475 ging het over de opzegging door BLG van een rekening-
courantkrediet bij een Stichting en met name de terugbetaling. Het Hof overwoog '/ndien BLG
toen reeds ernstig met de mogelijkheid van een tekort rekening had moeten houden in die zin dat er
toen roor die mogelijkheid concrete aanwijzingen waren, had BLG er met het oog op de voldoening
van de andere schuldeisers gehee! of ten dele van behoren te weerhouden tot de terugtrekking over
te gaan.' De Hoge Raad beperkt het criterium tot concrete aanwijzingen voor de mogelijkheid van

een tekort. dus wetenschap van dreigende insolventie. Zie verder X.5.
In Nimox/van den End q.q.476 ging het om twee verschillende vorderingen ingesteld door

de curator: ongedaan maken van een dividendbesluit en ongedaan maken van een latere overdracht
van een vordering (ter incasso)  aan  een fi nancier  met een surplus aan zekerheidsrechten.  Bij  het
dividendbesluit was de bekendheid met 'de penibele situatie', d.w.z. dreigende insolventie,
doorslaggevend voor de onrechtmatigheid ondanks het bestaan van gunstige toekomstprognoses die
met een beroep op de onverantwoorde financieringsstructuur werden weggewoven. Voor wat
betreft de latere overdracht had het Hof vastgesteld dat op dat moment Nimox geweten moet
hebben dat Auditrade niet meer van de ondergang te redden was. De 'betaling' (het onder zekerheid
brengen van een vordering) was dus aanvechtbaar omdat er niet alleen wetenschap van dreigende
maar waarschijnlijk zelfs van feitelijke insolventie bestond. De acties van de curator strekten
inderdaad tot het met terugwerkende kracht ongedaan maken van nadeel. Zie verder X.9.

VI.5.3 De onrechtmatige daad van betrokkenen
Niet alleen wederpartijen, (ex-)crediteuren, waartoe de Pauliana-bepalingen zich
richten, kunnen worden aangesproken. Bij de Beklamel-norm (hoofdstuk III)
zagen we al dat betrokkenen kunnen worden aangesproken op toedoen na
verkrijging van wetenschap van feitelijke insolventie. Dat criterium hield nauw
verband met hun dubbelzinnige taak: het redden van de onderneming en het
beschermen van de belangen van crediteuren in combinatie met de
administratieplicht. Voor zover betrokkenen zich niet inzetten voor de redding
werd een uitzondering aangenomen.477 Dan zal ook voor hen de wetenschap van
dreigende insolventie voldoende moeten zijn. Met name bij betrokkenen zal die
wetenschap niet alleen moeten zien op een dreigend liquiditeitstekort maar ook
op een onvoldoende solvabiliteit. 478

VI.5.4 De onrechtmatige daad van willekeurige derden

Wederpartijen/(ex-)crediteuren en betrokkenen hebben een bijzondere relatie tot
het te verdelen vermogen en de Pauliana-norm en de Beklamel-norm vloeien
hieruit voort. Andere derden kunnen ook betrokken zijn bij nadeel. In de eerste

plaats doordat de aspirant-failliet zelf schade lijdt, bijvoorbeeld door een
onrechtmatige daad van die derden. De curator zal de aan de failliet toekomende
rechten kunnen uitoefenen. Maar derden kunnen ook incidenteel betrokken zijn
bij de uitholling van het te verdelen vermogen zelf. Uit Peeters q.q./Gatzen en
Notarissen/Curatoren THB blijkt dat de derden, buiten de kring van de actio
Pauliana. dan ook op een soort Pauliana-norm moeten kunnen worden

475
HR 9-5-1986, NJ 1986,792 (Keulen/BLG).

476
HR 8-11-1991. NJ 1992.174 (Nimox/Van den End q.q.).

477 Zie III.4.1.2.
478 Zie Vl.4.
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aangesproken, hoewel zij geen directe relatie met het te verdelen vermogen
hebben en aan de failliet zelf geen vorderingsrecht hoeft toe te komen.

Elk feitelijk handelen of nalaten, of verschillende rechtshandelingen tezamen, die leiden tot
verminderingen van vrij actief of verminderingen van eigen vermogen, zouden binnen het bereik
van de benadelingsactie kunnen worden gebracht. Tenminste, als het toedoen toerekenbaar is op
grond van verkeersopvattingen. Diegenen, die wegens hun banden met een betrokkene of
wederpartij van de aspirant-failliet in verband met de aanwezig te achten 'wetenschap van
benadeling' vereenzelvigd mogen worden met een betrokkene of wederpartij. zullen direct op de
Pauliana-norm mogen worden aangesproken (zie Peeters q.q./Gatzen). Aan derden die noch
wederpartij zijn - en daarom gehouden tot delen - noch betrokkene. zullen voor de toerekening
toch specifieke eisen gesteld moeten worden.

In Notarissen/Curatoren THB hadden Kortmann, Van Mourik en Van der Grinten het
criterium 'wetenschap van ernstig gevaar voor insolventie' voorgedragen. Van Koppen meent dat
de Hoge Raad dat criterium volgt en wijst er in zijn interpretatie op479 dat Hof en Hoge Raad zelfs
voorzichtig zijn bij toepassing van dit criterium omdat mogelijk nog nadere eisen moeten worden
gesteld. Naar mijn mening heeft de Hoge Raad het voorgedragen criterium helemaal niet
overgenomen.  De  Hoge Raad noemt  het  door  het Hof gehanteerde criterium letterlijk 'vergaand',
en weigert vervolgens aan te geven of en welk minder vergaand criterium zou gelden, omdat als
aan het namens curatoren voorgedragen vergaand criterium wordt voldaan, het Hof in elk geval van
aansprakelijkheid mocht uitgaan. Naar mijn mening zit het hem niet zonder meer in de mate van
dreiging van faillissement, maar veeleer, als dreigende insolventie bekend is. in de vraag welke
specifieke zorgvuldigheid van de betreffende derde mag worden verlangd. Er zal mijns inziens in
principe een ernstig verwijt nodig zijn. waarbij de ernst, zoals bij de notarissen, kan worden

480
gerelativeerd  door de specifieke  taak  van de derde. Waar normen en regels een duidelijke
betekenis krijgen in een bepaalde context. dat wil zeggen de 'omstandigheden van het geval',481  zal

de 'ernst' ook in sterke mate kunnen worden ingekleurd door de bekendheid met bijvoorbeeld de
feitelijke insolventie.

De derde, niet-wederpartij en niet-betrokkene, kan op toedoen dat leidt tot de
uitholling van het te verdelen vermogen na verhaalsinsolventie worden
aangesproken als hij:
(i) wegens zijn banden met een wederpartij of betrokkene met hem

vereenzelvigd mag worden; of, als dat niet het geval is,
(ii) als hem in dat verband een ernstig, of in verband met zijn bijzondere

feitelijke positie of taak een persoonlijk, verwijt kan worden gemaakt en hij
tenminste wetenschap van dreigende insolventie had en heeft moeten
begrijpen dat zijn toedoen bij een volgend faillissement tot nadeel van
crediteuren zou leiden.

VI.6 Contouren van het schemergebied en allocatie van het
resterende discontinuYteitsrisico

VI.6.1 Tijdstippen en normen
De contouren van het schemergebied voor faillissement zijn inmiddels vrij
helder geworden.

479
Van Koppen (1998). p. 77. idem Van Andel (2006).

480
Vergelijk het betoogde in III.4.1.1.

481 Zie Asser-Vranken (2005), nr. 96.
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Het schemergebied begint bij verhaalsinsolventie.41 Na verhaals-
insolventie gelden twee basisnormen: (i) de (verlengde) Beklamel-norm voor
betrokkenen481 en (ii) de Pauliana-norm,484 die voor de toepassing afhankelijk

zijn van te stellen wetenschapseisen.
485

Ad (i) De Beklamel-norm is de zorgvuldigheidsnorm voor de onderneming, die echter geen verhaal

meer biedt, en voor bij haar betrokkenen. Deze norm stelt grenzen aan de verplaatsing van het
discontinuiteitsrisico naar crediteuren na wetenschap van feitelijke insolventie. In het verlengde
daarvan moeten ook grenzen worden gesteld aan de financiering met vreemd vermogen, zodat bij
een 'onvoldoende' solvabiliteit ook feitelijke insolventie ontstaat en de onderneming alleen

voortgezet kan worden door aanvullend eigen vermogen (verlengde Beklamel-norm). De
verkrijging van wetenschap van feitelijke insolventie of onvoldoende solvabiliteit is het cruciale
tijdstip waarop deze normen van kracht worden en kunnen leiden tot toerekening van nadeel.

Ad (ii) De Pauliana-norm heeft primair betrekking op de verhouding tussen

wederpartijen die in beginsel conform 3:277 BW moeten delen na wetenschap van dreigende
insolventie. Indirect ziet de norm ook op de vergroting van het discontinuTteitsrisico, doordat
transacties die tot verlies of tot vermindering van verhaalsvermogen leiden, individueel ongedaan

gemaakt kunnen worden. De wetenschap van dreigende insolventie is het cruciale tijdstip waarna
486

nadeel onder de Pauliana-norm kan worden toegerekend. De Pauliana-norm heeft ook betekenis
voor betrokkenen die betalingen krijgen als wederpartij, vooral in de vorm van zekerheden of
uitkeringen die tot vermindering van het garantievermogen leiden. Is de onderneming verlieslatend,
dan zullen met scherpere solvabiliteitseisen grenzen worden gesteld aan de verstrekking van
zekerheden of uitkeringen ten laste van het garantievermogen. Indirect heeft de Pauliana-norm dus

ook consequenties voor de wijze van financiering van de onderneming en de beperking van het
discontinuiteitsrisico.

VI.6.2 Omvang en allocatie van het discontinuiteitsrisico
In (uitzonderlijke) gevallen waarin volstrekt onnodig, roekeloos of moedwillig -
al dan niet door misbruik van de rechtspersoonlijkheid - gedwongen liquidatie
door faillissement wordt veroorzaakt, zijn de bestuurders die daarvoor
verantwoordelijk te houden zijn, in het algemeen aansprakelijk voor het tekort in
het faillissement (vergelijk 2:138 en 248 BW). In die gevallen zal de
bescherming die de continuiteits-veronderstelling, de Beklamel-jurisprudentie
en de rechtspersoonlijkheid impliciet bieden tegen aansprakelijkheid voor de
gevolgen van liquidatieverliezen in het algemeen geen opgeld doen. In andere

gevallen zullen de grenzen van de verantwoorde voortzetting van de
onderneming gevonden moeten worden in de (verlengde) Beklamel-norm.

Zowel de Beklamel-norm als de verlengde Beklamel-norm zien op aan
betrokkenen toe te rekenen nadeel. De Beklamel-norm fixeert het vermogen bij
het ontstaan van wetenschap van feitelijke insolventie.

487Dat is - zoals nog zal blijken - de optelsom van individueel nadeel zoals dat eventueel in
individuele gevallen onder de Pauliana-norm ongedaan gemaakt kan worden.

482
Zie 11.2.

481 Hoofdstukken III en IV.
484 Hoofdstuk VI.
485

Zie [I.3.
486 Zie verder VI.3.3.2.
487

Zie VII.2 en VII.6.
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De verlengde Beklamel-norm maakt alleen de gevolgen van financiering van
verliezen met vreemd in plaats van eigen vermogen ongedaan als de solvabiliteit
onvoldoende is. De Beklamel-norm en verlengde Beklamel-norm hebben met
elkaar gemeen dat zij de gevolgen van voortschrijdende verliezen ongedaan
maken. Alleen de wijze van ongedaan maken verloopt anders. Bij schending van
de Beklamel-norm bestaat er een aansprakelijkheid voor de verliezen. Is er
alleen sprake van schending van de verlengde Beklamel-norm, dan zijn - zolang
er niet ook liquiditeitsinsolventie is ingetreden - de verliezen wel gefinancierd,
maar heeft alleen die overmatige financiering tot nadeel geleid. Dat nadeel kan
ongedaan gemaakt worden door de overmatige financiering als risicodragend
aan te merken.

Er is eventueel nog een afzonderlijk te identificeren vorm van nadeel. Dit zijn de verliezen door de
relatieve vergroting van liquidatieverliezen (die in hoofdstuk VII behandeld zal worden als een
vorm van verlies). Dit nadeel is meestal per saldo verwaarloosbaar. Later zal nog blijken dat dit
nadeel ook slechts bij hoge uitzondering aan wederpartijen toe te rekenen is onder de Pauliana-

488
norm.

De Beklamel-norm en verlengde Beklamel-norm stellen grenzen aan de
verminderingen van vermogen bij wetenschap van feitelijke insolventie of
onvoldoende solvabiliteit. De Beklamel-norm stelt ook beperkingen aan de
verminderingen van verhaalsvermogen. Op basis daarvan kan het resterende
insolventierisico bepaald worden. Dit zou moeten bestaan uit de liquidatie-
verliezen4' van de onderneming op het moment dat deze feitelijk insolvent
wordt, terwijl zij tenminste aan de minimaal vereiste solvabiliteit voldoet.
Alleen in geval van een onvoorzienbare calamiteit die in 6En keer het eigen
vermogen tot beneden de solvabiliteitseis brengt, zal het gevolg daarvan ook
voor risico van crediteuren en financiers komen.49° Bekijken we de verdeling van
het discontinuYteitsrisico over de diverse soorten crediteuren, dan blijkt dat de
nieuwe' crediteuren - die ontstaan zijn na wetenschap van feitelijke insolventie

- van dit risico gevrijwaard zouden moeten zijn.49' De 'oude' crediteuren zouden
normaal gesproken betaald moeten zijn uit de vddr de feitelijke insolventie nog
beschikbare liquide middelen, tenzij het gaat om verplichtingen die zijn ontstaan
vddr de feitelijke insolventie, maar pas nadien betaalbaar waren.

Het discontinurteitsrisico zou zich derhalve moeten concentreren op
verplichtingen die kort voor feitelijke insolventie zijn aangegaan, betwiste
verplichtingen, langlopende of voorwaardelijke verplichtingen, of verplichtingen
die het gevolg zijn van de gedwongen liquidatie (wanprestatie, beeindiging-
vergoedingen, liquidatiekosten e.d.). Het kan in geval van calamiteiten ook gaan
om zulke verplichtingen die kort daarna, gedurende de tenne de grace, zijn

ontstaan. Doordat de langlopende verplichtingen die bestaan uit financiering met
vreemd vermogen, meestal zijn afgedekt met zekerheden, bestaat het risico

488 Zie VII.9.2.3. VII.9.2.4 en VII.9.2.5.
489 Zie IV.2.2.
490

Zie ook IV.3.3.
491 Zie later VII.6.
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vooral voor alle andere genoemde verplichtingen. die niet op een of ander wijze
door een soort zekerheid'91 zijn afgedekt. Doordat er bij de legitimering van het
discontinuiteitsrisico gekozen is voor een economische, niet-normatieve,
legitimering blijft het vanuit het oogpunt van de uiteindelijke individuele
faillissementscrediteuren willekeurig dat juist zij met het discontinufteitsrisico
worden opgezadeld. Daar is gezien de aard van de legitimering - economisch en
niet-normatief - niets aan te doen. Dat is de prijs die betaald moet worden voor
de gunstige economische effecten van het niet langer te stellen vertrouwen in de
toekomst zoals dat in de continulteitsveronderstelling besloten ligt.

Bij schending van de Beklamel-norm of verlengde Beklamel-norm bestaat echter de reele

mogelijkheid dat een deel van dat slechts economisch gelegitimeerde discontinuiteitArisico verder
naar betrokkenen wordt verplaatst. Het gaat dan over het deel dat bestaat uit de verplichtingen die
kort voor de feitelijke insolventie zijn aangegaan, en eerder betwiste verplichtingen die alsnog
betaald zullen worden na feitelijke insolventie. Door de betaling bij voortzetting van de
onderneming zal het verhaalsactief worden verminderd en kan de betrokkene op dat nadelige effect

493
aangesproken worden . Daarna zal de betrokkene, zoals in VII.4.3 zal blijken, zelf achterblijven
met de oorspronkelijke vordering en zal dit deel van het discontinuiteitsrisico op zijn schouders
rusten.

De normen kunnen ondertussen niet voorkomen dat ook de aangesproken
betrokkenen verhaalsinsolvent kunnen zijn. Wel bieden de normen een rationeel
kader voor door betrokkenen te nemen beslissingen. De noodzaak die voor
bestuurders ontstaat om financiers en aandeelhouders tijdig te betrekken bij
reorganisatieplannen zal bevorderlijk zijn voor zowel de reddingskansen als de
tijdige onderkenning dat redding eventueel niet mogelijk is. Het betrekken van
financiers als betrokkenen bij de grenzen van de verantwoorde financierings-
structuur zal tot effect hebben dat financiele problemen ook eerder evident
worden. Uiteindelijk beogen de normen zowel de tijdige en deugdelijke
reorganisatie te bevorderen als te voorkomen dat, als redding niet mogelijk is,
voortschrijdende verliezen tot een in omvang grotere schuldenlast leiden.

VI.7 Condusies

VI.7.1 Algemeen
In dit hoofdstuk werd de (wenselijke) hoofdregel van de Pauliana-norm
ontwikkeld. Vooruitlopend op nog te trekken conclusies met betrekking tot
benadelingen door betalingen en de normatieve betekenis van 47 en 53 F en nog
in VII en VIII aan te brengen nuanceringen, zijn de volgende conclusies te
formuleren:

De Pauliana-norm ziet in essentie op de naar verkeersopvattingen plaats
te hebben gelijke verdeling onder wederpartijen (de 'paritas creditorum')  van
het verhaalsinsolvente vermogen na verkrijging van - meestal - wetenschap van

492 Te denken is ook aan persoonlijke zekerheid of eigendomsvoorbehouden. recht van
reclame e.d.

493 Zie hoofdstukken VI, VIl en VIII.
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dreigende insolventie van de bij voorzienbaar nadeel betrokken wederpartij
(3:277 BW).

Dreigende insolventie in de Pauliana-norm betekent dat concrete
aanwijzingen voor een tekort  zich bij een rechtssubject aandienen. Voor
betrokkenen die ook wederpartij zijn kan de wetenschap van dreigende
insolventie ook bestaan uit de geobjectiveerde wetenschap van 'onvoldoende'
solvabiliteit, of in geval van verliesgevendheid van de onderneming niet
'voldoende' solvabiliteit.

Hoofdregel Pauliana-norm: Voor toerekening van concrete
benadelingen aan wederpartijen is vereist:
(i) de geobjectiveerde wetenschap van dreigende insolventie, in de zin van

concrete aanwijzingen voor de mogelijkheid van een tekort, ten tijde van het
toedoen dat tot nadeel leidt; bij wederpartijen die tevens betrokkene zijn kan
die wetenschap aangenomen worden bij een 'onvoldoende' solvabiliteit, of
indien de onderneming ook verlieslatend is, bij een niet 'voldoende'
solvabiliteit;

(ii) de voorzienbaarheid dat, als insolventie volgt, het toedoen tot - meer dan
een abstracte kans op - nadeel zal leiden, zonder dat de omvang van het
nadeel dan hoeft vast te staan; en,

(iii) het bestaan van - in beginsel bij dreigende insolventie ook aan te nemen -
verhaalsinsolventie.

Nuancering vrijgevigheid: de verplichting uit vrijgevigheid en/of betaling uit
vrijgevigheid voor faillissement moet in beginsel ook als er geen wetenschap
van dreigende insolventie was ongedaan gemaakt worden. Had de ontvanger ten
tijde van de ontvangst van de betaling uit vrijgevigheid geen wetenschap van
benadeling dan is ongedaan maken alleen gepast als de betaling minder dan een
jaar voor faillissement plaatsvond, en is deze beperkt tot de waarde van de
ontvangen prestatie voor de ontvanger ten tijde van de ontvangst.

De derde, niet-wederpartij en niet-betrokkene, kan op toedoen dat leidt
tot de uitholling van het te verdelen vermogen na verhaalsinsolventie worden
aangesproken als hij:
(i) wegens zijn banden met een wederpartij of betrokkene met hem

vereenzelvigd mag worden; of, als dat niet het geval is,
(ii) als hem in dat verband een ernstig, of in verband met zijn bijzondere

feitelijke positie of taak een persoonlijk, verwijt kan worden gemaakt en hij
tenminste wetenschap van dreigende insolventie had en heeft moeten
begrijpen dat zijn toedoen bij een volgend faillissement tot nadeel van
crediteuren zou leiden.

VI.7.2 Conclusies in verband met de Pauliana-norm en de (verlengde)
Beklamel-norm voor betrokkenen

Voortbouwend op de (verlengde) Beklamel-norm, werd ingegaan op betalingen
op risicodragend vermogen en de eisen die mede in verband met de Pauliana-
norm bij wijziging van de financiering of zekerheden gesteld moeten worden.
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Voor dividenduitkeringen, kapitaalverminderingen of terugbetalingen

op achtergestelde leningen (garantievermogen) moeten de volgende eisen
worden gesteld:
(i)  direct na uitkering mag er geen liquiditeitstekort bestaan (Beklamel-norm).
(ii) er moet een reele liquiditeitsbegroting zijn waarbij voor tenminste 66n jaar

voorzien wordt in voorzienbare tekorten, inclusief financieringslasten
(2:384 lid 3 BW, RAC 570 par. 18, IAS 1 alinea 24, Rapport Commissie
Winter);

(iii) binnen de realistische bedrijfsplannen  moet  er op termijn een positieve
rentabiliteit worden verwacht (algemene legitimering verplaatsing dis-
continuiteitsrisico);

(iv) na de uitkering mag de solvabiliteit niet onvoldoende zijn, 'onvoldoende' is
voor producenten, industrie, bouwnijverheid: 20%; voor groothandel,
transport, detailhandel: 15%; voor dienstverlening, vrije beroeps-
beoefenaren: 10%; voor overige: 10%; en is de onderneming verliesgevend
- althans is er sprake van een structureel negatieve kasstroom uit de
bedrijfsresultaten -  dan moet de solvabiliteit 'voldoende' zijn, hetgeen voor
producenten, industrie e.d. neerkomt op minimaal 30%, voor groothandel
e.d. op 25%, voor dienstverlenende bedrijven op 15% en voor anderen 25%.

(Pauliana-norm).

Betrokkenen kunnen, als betrokkene onder de Beklamel-norm en/of de
verlengde Beklamel-norm, en/of als wederpartij onder de Pauliana-norm,
verantwoordelijk worden gehouden voor het toe te rekenen nadeel dat in het
kader van die normen relevant is. In het kader van de verlening, voortzetting of
wijziging van een krediet en/of zekerheden zal voor de financier daarom

gelijktijdig moeten worden voldaan aan de volgende eisen; dat
(i) hij als betrokkene weet of ervan uit mag gaan dat er geen chronisch

liquiditeitstekort bestaat (Beklamel-norm: LM > kls);
(ii) hij als betrokkene weet of ervan mag uitgaan dat er een reele liquiditeits-

begroting bestaat of op te maken is, waarbij voor tenminste 66n jaar
voorzien wordt in voorzienbare tekorten, inclusief financieringslasten
(2:384 lid 3 BW, RAC 570 par. 18, IAS 1 alinea 24, Rapport Commissie
Winter) (Beklamel-norm);

(iii) hij als betrokkene ervan uit mag gaan dat er binnen realistische bedrijfs-
plannen op termijn uitzicht op een positieve rentabiliteit bestaat (algemene

legitimering verplaatsing discontinui[teitsrisico);
(iv) hij als betrokkene  weet of ervan  uit  mag  gaan  dat de solvabiliteit  niet

'onvoldoende' is en/of geen leningen worden verstrekt, of dat de laatstelijk
verstrekte lening niet wordt gehandhaafd, waardoor de totale financiering L
groter is dan (1-s).I-s.LM-V; 's' is de grens voor 'onvoldoende' solvabiliteit
en is te stellen op minimaal: 20% voor producenten, industrie, bouw-
nijverheid; 15% voor groothandel, transport, detailhandel; 10% voor dienst-

verlening, vrije beroepsbeoefenaren en 10% voor overige (verlengde
Beklamel-norm);
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(v) hij als betrokkene niet als wederpartij betrokken is bij relevant nadeel onder
de Pauliana-norm terwijl de solvabiliteit daarbij 'onvoldoende' is/wordt;
althans als de onderneming verliesgevend is of als er sprake is van een
structureel negatieve kasstroom uit de bedrijfsresultaten, terwijl de
solvabiliteit daarbij niet 'voldoende' is/wordt, hetgeen neerkomt op
minimaal: 30% voor producenten, industrie e.d.; 25% voor groothandel e.d.;
15% voor dienstverlenende bedrijven en 25% voor anderen (Pauliana-
norm). 494

Voor de Pauliana-norm worden hogere eisen aan de solvabiliteit gesteld dan bij
de verlengde Beklamel-norm. Het is onwenselijk dat een verlieslatende
onderneming bij het voortduren of optreden van de geringste tegenslag al voor
existentiele vragen wordt gesteld.

Het discontinuiteitsrisico dat naar crediteuren en financiers wordt
verplaatst, bestaat uit het saldo van de liquidatieverliezen minus de eisen aan het
eigen vermogen plus de gevolgen van onvoorzienbare calamiteiten. Afgezien
van de uitzonderlijke gevallen waarin volstrekt onnodig, roekeloos of
moedwillig een gedwongen liquidatie door faillissement wordt veroorzaakt, gaat
het om de vraag welke risico's door wie gedragen dienen te worden. De
ongedekte verhaalsrisico's zouden zich moeten concentreren op:
(i)   verplichtingen die kort voor de feitelijke insolventie zijn aangegaan;
(ii) betwiste verplichtingen;
(iii) langlopende of voorwaardelijke verplichtingen;
(iv) verplichtingen  die het gevolg  zijn  van de gedwongen liquidatie

(wanprestatie, beeindigingvergoedingen, kosten van liquidatie e.d.).

Doordat de langlopende verplichtingen die bestaan uit financiering met vreemd
vermogen veelal grotendeels zijn afgedekt met zekerheden, bestaat het
discontinuiteitsrisico vooral voor alle andere genoemde verplichtingen die niet
op een of ander wijze door een soort zekerheid zijn afgedekt. Daarbij zullen de
kosten die noodzakelijk zijn om de behoorlijke liquidatie zelf mogelijk te
maken, weer als eerste voldaan moeten worden (3:277 BW).

Afl)akening door Beklamel- en verlengde Beklamel-norm voor betrokkenen:
De Beklamel-norm en de verlengde Beklamel-norm zien op betrokkenen die een
wezenlijke invloed op de voortzetting, redding of tijdige staking van de
onderneming hebben en aan wie vanuit die functie eventueel nadeel toegerekend
kan worden na verkrijging van wetenschap van feitelijke insolventie of
onvoldoende solvabiliteit wegens de in acht te nemen zorgvuldigheid in verband

494 In welke gevallen er sprake kan zijn van relevant nadeel onder de Pauliana-norm in het
kader van financiering tegen zekerheden zal nog in IX.4 uitgewerkt worden.
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met het te verdelen vermogen (3:277 BW) en de verdergaande verplaatsing van
het discontinuiteitsrisico naar crediteuren.
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VII. Toe te rekenen nadeel, fixatie en nuanceringen
Het is gewoon lekkerder dweilen

als je weet dat ondertussen iemand
probeert de kraan le repar€ren li esje)

In de zoektocht naar de wenselijke verdeling van verhaalsrisico's in het
schemergebied vddr faillissement zijn nvee nonnen ontwikkeld. De (verlengde)

Beklamel-norm richt zich op betrokkenen bij de ondememing, de Pauliana-norm
op wederpartijen. De wetenschapseisen in beide normen zijn verschiltend. Maar
in essentie zien beide normen op dezelfde vormen van nadeel. Nadeel dat
ontstaat doordat het insolvente vermogen niet op de juiste wijze wordt verdeeld.
In dit hoofdstuk gaat liet over de concrete vormen van nadeel die onder die
normen ongedaan gemaakt moeten worden. Of, over vonnen van nadeel - zoals
verliezen bij marktconforme transacties - die alsnog \,ragen om een nuancering
van de normen. Het zal blijken dat er twee hoofdvonnen van nadeel zijn:
verminderingen van eigen vermogen (verliezen) en verminderingen van
verhaalsvermogen (betalingen). Beide grijpen op verschillende wijze in op het te
verdelen vermogen en kunnen soms ook met elkaar samenhangen. Het optreden
ran nadeel blijkt veetal in stappen te verlopen. Die stappen moeten worden

onderscheiden omdat dat van belang is voor de onwang van het toe te rekenen
nadeel, de te stellen wetenschapseisen en de vraag of er sprake is van nadeel.
Om de ompang van het nadeet le kunnen vaststellen moet te rade worden
gegaan bij de techniek van fixatie van het te verdelen insolvente vermogen. In
dit hoofdstuk zal blijken dat het huidige wettelijke stelsel daar de nodige
onvolkomenheden kent. De Pauliana-bepalingen blijken onvoldoende oog te
hebben gehad voor sommige soorten van mogelijk nadeel door betalingen.  51  F

blijkt niet het perfecte spiegelbeeld te vormen van de te vernietigen
rechtshandeling. Een nadere analyse van het toe te rekenen nadeel onder de
Beklamel-nonn toont aan dat gelijkheid van crediteuren noodzaakt tot een niet
in de wet geregeld onderscheid in onbetaaid gebleven 'nietiwe' verptichtingen
en 'oude' verplichtingen. Het zal met name duidelijk worden dat de 'nieuwe'
verplichtingen, het daardoor ontstane verlies, het daardoor ontstane voordeel

voor de boedel en de benadeling van oude crediteuren door betalingen aan
nieinve crediteuren, communicerende vaten zijn die vragen om een totaal-
oplossing die mogelijk blijkt mits van de fixatie van het vennogen wordt
uitgegaan. Ook zal kort stil worden gestaan bij de onderlinge verhouding indien
verschillende partijen onder verschillende normen betrokken kunnen zijn bij het
toegebrachte nadeel (regres/hoofdelijkheid).

Het specifieke nadeel waarbij de financier (r/c) onder de Pauliana-
norm betrokken kan zijn, wordt in hoofdstuk IX behandeld. De uitwerking van de
Pauliana-norm voor verrekeningen vin(it plaats in VIII.2.2, omdat in hoofdstuk
VIII de Pauliana-norm voor betalingen (47 en 53 F) wordt behandeld.
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VII.1 Inleiding en plan van behandeling
De insolventie heeft als specifiek kenmerk dat er onvoldoende verhaal kan
worden gevonden. Eerder zagen we dat in (uitzonderlijke) gevallen van het
volstrekt onnodig, roekeloos of moedwillig veroorzaken van de liquidatie door
faillissement, diegenen die daarvoor verantwoordelijk te houden zijn, in het
algemeen aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het tekort in het
faillissement (vergelijk artt. 2:138 en 248 BW). Overigens495 - en daar lag de
nadruk op - werd duidelijk hoe de Beklamel-norm en de verlengde Beklamel-
norm de verplaatsing van het discontinuYteitsrisico naar crediteuren beperken.
Daarnaast is ook de Pauliana-norm ontwikkeld, die bepalend is voor de wijze
waarop het vermogen wordt verdeeld als blijkt dat de wederpartij op de hoogte
was van de dreigende insolventie. In dit hoofdstuk zal getracht worden meer vat
te krijgen op de benadelingsvordering op grond van de (verlengde) Beklamel-
norm, dan wel de Pauliana-norm, door deze te benaderen vanuit het ongedaan te
maken nadeel zelf. Door te bezien tot bescherming tegen welk nadeel de normen
strekken (6:163 BW) krijgen de normen zelf ook nadere inhoud.

De normen kennen verschillende eisen van de vereiste wetenschap. De
(verlengde) Beklamel-norm ziet op feitelijke insolventie of onvoldoende
solvabiliteit. De Pauliana-norm ziet op dreigende insolventie. De wetenschaps-
eisen in de Pauliana-norm voor betalingen of verrekeningen in 47 en 53 F zijn
nog niet aan bod geweest. Deze zullen in hoofdstuk VIII principieel verworpen
worden. Vooruitlopend daarop zal in dit hoofdstuk het nadeel door betalingen,
of deze nu wel of niet onder 42  of 47 F vallen, een eigen betekenis krijgen. Om
nog niet te hoeven ingaan op de verschillende wetenschapseisen in 42,47 en 53
F zal vooralsnog voor al deze gevallen gebruik worden gemaakt van het begrip
'relevante wetenschap van benadeling'.

Het uit hoofde van de (verlengde) Beklamel-norm of Pauliana-norm
ongedaan te maken nadeel kan bezien worden vanuit de positie van individuele
crediteuren, die niet betaald worden en alsnog (meer) betaling van een ander dan
de failliet zelf verlangen. Voor die individuele crediteuren is het de vraag in
hoeverre specifiek onrechtmatig toedoen voor hen tot nadeel heeft geleid. Het
nadeel kan ook worden bezien vanuit alle crediteuren of vanuit het vermogen
van de failliet zelf. De benadelingsvordering van de curator leidt dan tot het
ongedaan maken van nadeel volgens wettelijke rangorde van de crediteuren. De
vraag waartoe de benadelingsvordering strekt draagt een aspect van mogelijke
samenloop in zich. Ook om die reden moet aan de orde komen wie - curator,
individuele en/of gezamenlijke crediteuren - welke vorderingen kunnen
instellen en welke gevolgen dat heeft. Het gaat daarbij o.a. om vragen als:
Kunnen crediteuren en curator naast elkaar vorderingen instellen? Welk nadeel
lijdt een individuele crediteur door specifiek toedoen in verhouding tot andere
crediteuren? Is de curator bevoegd om voor crediteuren op te treden? Zien de
vorderingen geheel of gedeeltelijk op hetzelfde nadeel? Hoe moet eventueel
voordeel verrekend worden? Recente jurisprudentie is sterk in beweging. Het zal

495 Zie Vl.6.
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echter blijken dat daarmee nog lang niet alle complicaties duidelijk opgelost
zijn.

Om greep te krijgen op het begrip van nadeel zal om te beginnen in
VII.2 worden stilgestaan bij de diverse vormen daarvan en de consequenties die
dat onderscheid met zich meebrengt ten aanzien van de omvang en de
toerekening in verband met wetenschapseisen op het moment dat het nadeel zich
verwezenlijkt. Voor de Beklamel- en verlengde Beklamel-norm is het relevante
nadeel verschillend, maar inmiddels goed aan te geven (VII.2.3.2 en VII.2.3.3).
VII.3 behandelt de noodzaak en gevolgen van de vaststelling van nadeel door
middel van fixatie van het vermogen. Na een analyse van de diverse stadia en de
daarmee verbonden omvang of vorm van benadeling (VII.4.2) blijkt dat de
huidige Pauliana-bepalingen, met name als het gaat om nadeel in verband met
betalingen, de nodige systematische onvolkomenheden kennen (VII.4). Er moet
een onderscheid gemaakt worden tussen betalingen die tot nadeel leiden
vanwege alltan de vermindering van verhaalsactief en betalingen die tot nadeel
leiden omdat (ook) de achterliggende verplichting tot een vermindering van
eigen vermogen leidt. Het tijdstip van de betaling is van belang om te kunnen
vaststellen of er wetenschap bestond, maar ook om uit te kunnen maken of er -
in verband met andere relevante feiten - wel sprake is van nadeel en zo ja, wat
de omvang daarvan is. Het ongedaan maken van nadeel moet niet alleen leiden
tot ongedaan maken van handelingen van de failliet. maar ook tot het
spiegelbeeldig ongedaan maken van handelingen van de wederpartij. Met name
bij de gevolgen van betalingen blijkt 51 F daar niet goed in te voorzien. Er wordt
van uitgegaan dat de hypothetische situatie waarin schuldeisers zouden hebben
verkeerd zonder de tot toe te rekenen nadeel leidende handeling(-en), moet
worden hersteld.496 De essentie   van de weeffout   in   42,   47   en   5 1    F   is   dat   de

wetgever destijds kennelijk onvoldoende heeft onderkend waarin exact welk
nadeel besloten ligt en hoe dat nadeel naar het moment van het toe te rekenen
toedoen ongedaan gemaakt moet worden.

Er zijn meer onvolkomenheden: de benadelingsactie dient derden-
werking te hebben voor zowel anderen die bij de benadeling betrokken zijn, als
voor  derden wier aanspraken   door de benadeling zijn aangetast   (VII.5);   bij
schending van de Beklamel-norm blijken 'nieuwe' crediteuren boedel-
crediteuren te moeten worden (VII.6); omdat de fixatie ziet op het herstel van
aanspraken van alle crediteuren op het te verdelen insolvente vermogen, moet de
verhouding (samenloop) bepaald worden tussen aanspraken van de curator en
van derden jegens betrokkenen (VII.7); doorlopende overeenkomsten vragen in
een enkel geval om een nadere regeling (VII.9). In VII.9.2 zal stilgestaan
worden bij mogelijk nadeel ondanks betaling van de marktconforme prijs. In
VII. 10 worden kritische kanttekeningen geplaatst bij het nadeelbegrip in een
aantal arresten. Tot slot wordt in VII. 11 kort ingegaan op de vraag door wie het
nadeel uiteindelijk moet worden vergoed in verband met regres en
hoofdelijkheid.

496
Vergelijk HR 19-10-2001, NJ 2001,654 (Diepstraten/Gilhuis q.q.).

165



Hoofdstuk VII

VII.2 Concrete benadelingen

VII.2.1 Vormen van nadeel

Benadelingen door verminderd verhaal kunnen, bezien vanuit het vermogen van
de (aspirant-)failliet, in essentie vier vormen aannemen:
(i)  vermeerdering van passief door het ontstaan van verplichtingen die niet in

'balans' zijn met rechten (relatieve vermindering van eigen vermogen);
en/of

(ii) (relatieve) vermindering van verhaalsvermogen door betalingen in ruime
zin;

(iii) door uitvoering  van  (i)  en/of (ii): (absolute) vermindering van eigen
vermogen;

en, los daarvan:
(iv) liquidatieverliezen, normatief te onderscheiden in: a) het absolute effect bij

het veroorzaken van volstrekt onnodige liquidatie (2: 138 en  248 BW); b) het
relatieve effect van mutaties daarin bij voortzetting van de onderneming in
strijd met de (verlengde) Beklamel-norm.

Een voorbeeld van (i): een huis ter waarde van 500.000 wordt door aspirant-failliet AF voor 50.000
aan B verkocht. zonder dat er nog voor faillissement is geleverd. Ook al is de transactie nog niet
uitgevoerd, er onistaat een verplichting ter waarde van 500.000 en een recht ter waarde van 50.000.
zodat in de balans het eigen vermogen van AF al vermindert met 450.000. Ook al kan de curator,
als niet geleverd is, de waarde van het huis alsnog te gelde maken, als B in faillissement een
schadevordering van per saldo 450.000 kan indienen, gaat dit relatief len koste van het eventueel
uit te keren bedrag aan andere crediteuren. Om dit nadeel ongedaan te maken moet de verplichting
tot levering door AF en de verplichting tot betaling door B ongedaan gemaakt worden.

Een  voorbeeld  van  (ii): de aspirant-failliet AF betaalt  vlak voor faillissement een bedrag  aan  B  dat
hij verschuldigd was. De vorderingen op AF verminderen hierdoor, maar omdat er al onvoldoende
is, is er na betaling relatief nog minder voor de overblijvende crediteuren. De spoeling wordt
dunner. Een vereenvoudigd cijfervoorbeeld: AF heeft de volgende balans naar liquidatiewaarde:

activa 1000 eigen vermogen -1000

crediteuren 2000

uitkeringspercentage 50 %

Er worden vlak voor faillissement crediteuren betaald voor 500:

activa 500 eigen vermogen -1000

crediteuren 1500

Uitkeringspercentage 33 9

Om het nadeel ongedaan te maken moet niet alleen terugbetaald worden. maar moet daarna de
oorspronkelijke schuld ook herleven. In die zin is het nadeel relatief.

Gaat het echter om een betaling op een niet-bestaande verplichting, dan zal het effect daarvan
onmiddellijk leiden tot ook een absolute vermindering van eigen vermogen als bedoeld in (iii).

Een ander voorbeeld van (iii) bestaande uit zowel i) als ii): als in voorbeeld i) AF voor
faillissement het huis ook nog levert, ontstaat het nadeel zowel door de verplichting als door de
betaling en bestaat deze absoluw gesproken uit de vermindering van eigen vermogen met 500.000 -
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50.000 = 450.000. Om dit ongedaan te maken moet B de te laag afgesproken waarde van de
transactie. 450.000, terugbetalen.

Een voorbeeld van (iii) bestaande uit alleen ii): de handgift.

De in (iv) genoemde liquidatieverliezen zijn het gevolg van een door
faillissement gedwongen liquidatie (behoudens een akkoord). Zij bestaan uit de
verminderde waarde van het actief in verband met de gedwongen liquidatie en
de vermeerdering van het passief door vorderingen uit hoofde van wanprestatie/
onrechtmatige daad, voorwaardelijke vorderingen die door de liquidatie
onvoorwaardelijk worden, en de kosten van liquidatie in ruime zin. Liquidatie-
verliezen zijn het onvermijdelijk gevolg van een faillissement en zijn latent
altijd aanwezig.497 Aansprakelijkheid hiervoor van bijvoorbeeld bestuurders ligt
alleen voor de hand als hun toedoen een anders geheel onnodig faillissement
heeft veroorzaakt (vergelijk  2: 138  en   248  BW). Te denken  valt aan zodanig
roekeloos of onbetrouwbaar handelen dat voortzetting van de onderneming
daardoor feitelijk onmogelijk wordt of het opzettelijk veroorzaken van verliezen.
Aangezien dergelijke gevallen tot een volledige wegneming van het nadeel van
crediteuren leidt, zal hierop verder niet meer uitgebreid ingegaan worden.

Relatieve mutaties in de omvang van de liquidatieverliezen kunnen,
althans in theorie, nog van belang zijn bij de voortzetting van de onderneming in
strijd met de (verlengde) Beklamel-norm.

Bij een toerekening van de gevolgen van de voortzetting van de onderneming onder de (verlengde)
Beklamel-norm is van belang dat enerzijds activa die anders geliquideerd zouden moeten warden,
alsnog in het normale bedrijfsproces going concern verkocht kunnen worden. maar dat anderzijds
nieuw te verwerven activa alsnog slechts de daaraan te verbinden liquidatiewaarde zullen hebben.
Vrijwel alle inkopen zijn bij gedwongen liquidatie minder waard dan de inkoopprijs. De
normatieve en kwantitatieve betekenis van mutaties in de omvang van de liquidatieverliezen in
verband met allddn de voortzetting van de onderneming is. zoals zal blijken (VII.9.2), meestal te
verwaarlozen omdat het saldo van de liquidatieverliezen doorgaans ongeveer gelijk zal blijven
zolang de onderneming ook werkelijk wordt voortgezet.

Eventuele benadelingsacties door de curator, onder zowel de Pauliana-norm als
de (verlengde) Beklamel-norm#98, hebben gemeen dat zij strekken tot het herstel
van het verhaalsvermogen van de failliet. Dit vermogen kan dan worden
verdeeld alsof het onrechtmatige nadeel niet was toegebracht. De vraag of en zo
ja, welke algemene 'benadeling aanwezig is moet worden beantwoord door de
hypothetische situatie waarin schuldeisers zouden hebben verkeerd zonder' het
gewraakte toedoen 'te vergelijken met de situatie waarin zij verkeren als' het
toedoen 'onaangetast blijft'.499

Gaat het om structurele benadeling doordat een verlieslatende
onderneming na feitelijke insolventie wordt voortgezet (Beklamel-norm), dan
moeten de effecten van alle tot nadeel leidende transacties na feitelijke
insolventie ongedaan worden gemaakt. Kan een curator zo'n vordering instellen,
dan zou dat per saldo moeten neerkomen op: de na feitelijke insolventie door

497 Zie ook IV.3.3 en VI.6.
498 Zie voor de noodzaak om de boedel te betrekken bij de Beklamel-vordering: VII.6 e.v.
499

HR 19-10-2001. NJ 2001,654 (Diepstraten/Gilhuis q.q.).
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alle nieuwe en doorlopende overeenkomsten veroorzaakte verliezen
(verminderingen van eigen vermogen) en de relatieve effecten van alle
betalingen op v66r feitelijke insolventie bestaande schulden (andere
verminderingen van verhaalsvermogen).

Of en in hoeverre een curator zo' n vordering thans volgens  de  Hoge  Raad kan instellen,  is de vraag
(zie VII.7.6).

VII.2.2 Onderverdeling individuele benadelingen naar rechtshandeling
(actio Paultana)

In het wettelijke systeem van 42-49F ligt impliciet een andere wijze van
rubricering van benadelingen onder de Pauliana-norm besloten dan de algemeen
geldige rubricering in VII.2.1. Dat komt door de verwijzing naar
rechtshandelingen. De benadelingen worden onderscheiden in individuele
verschillende rechtshandelingen en kunnen als volgt worden onderverdeeld:
(a) Verminderingen van vermogen door een 'negatieve balans' van de waarde

van de rechten en verplichtingen:
(i)  verplichtingen uit vrijgevigheid (bijvoorbeeld formele schenking);
(ii) verplichtingen voortvloeiend uit verbintenissen uit de wet;
(iii) verplichtingen uit overeenkomst waarbij de verworven rechten minder

waard zijn;
(iv) verplichtingen voortvloeiend uit een besluit tot uitkering van vrije

reserves.

(b)  Verminderingen van verhaalsvermogen (betalingen in ruime zin):
(i)  het voldoen aan verplichtingen als bedoeld in (a);
(ii) verrekeningen (al dan niet na schuldovername, subrogatie of

anderszins) met verplichtingen bedoeld in (a);
(iii) onverplichte betalingen (om niet of uit natuurlijke verbintenissen).

Afgezien van de onverplichte betalingen in (b) (iii) zijn er twee stadia in de
benadeling te onderscheiden. In (b) (i) en (ii) gaat het immers bij beide om
betalingen op de daarvoor ontstane verplichtingen in (a). De Pauliana-

bepalingen in de Faillissementswet maken dit onderscheid zo niet. Verplichte
betalingen moeten, tenzij 47 F van toepassing is, ongedaan gemaakt worden
door de daaraan voorafgaande verplichting aan te tasten (42 F). 500

De hierboven gegeven indeling die volgt uit de wettelijke bepalingen is
in die zin minder inzichtelijk dat betalingen zowel tot vermindering van eigen
vermogen als tot vermindering van verhaalsvermogen kunnen leiden, terwijl de
toe te rekenen omvang van de benadeling wordt bepaald door de vraag of het
gaat om vermindering van eigen vermogen en/of verhaalsvermogen. Daarom is
de volgende indeling meer zinvol:
A. Verminderingen van eigen vermogen
B. (Andere) verminderingen van verhaalsvermogen.

500 Zie verder VIII.6.
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De verminderingen van eigen vermogen (A) zijn het gevolg van:
(i) onverplichte betalingen;
(ii) het ontstaan van niet met elkaar in balans zijnde rechten en verplichtingen;
(iii) de betalingen daarop.

Alle andere betalingen (B) kunnen ook tot nadeel leiden doordat daarna nog
minder te verdelen is onder relatief meer crediteuren. Houden die betalingen
geen verband met een vermindering van eigen vermogen (A), dan zal het
moeten gaan om betalingen op bestaande verplichtingen waarbij de wederpartij
haar prestatie al heeft geleverd, maar bij die wederpartij daarn:i, maar vddr
betaling door de aspirant-failliet, de relevante wetenschap van benadeling
ontstaat. Het moet bij (B) in wezen gaan om gevallen waarin de wederpartij
'krediet' heeft gegeven en na daarna ontstane wetenschap van dreigende

5(}1insolventie alsnog betaald wordt, of om gevallen waarin de wederpartij
verrekent.502

Hoe ingenieus het stelsel van 42-47 F ook is, hieronder zal blijken dat het. mede in samenhang met
51   F, geen goede weerspiegeling  is van nadeel  en de wijze waarop dit nadeel ongedaan gemaakt
zou moeten worden. Daartoe zullen de diverse mogelijke stadia en de daarbij behorende omvang
van  het  toe te brengen nadeel  in V11.4 nader worden geanalyseerd.

VII.2.3 Nadeel onder de (verlengde) Beklamel-norm: algemene fixatie

VII.2.3.1 De optelsom van nadeel

Bij de schending van de Pauliana-norm gaat het telkens om nadeel door een
individuele transactie met een individuele wederpartij. Bij schending van de
Beklamel-norm gaat het vanzelf over nadeel voortvloeiend uit alle transacties,
omdat de onderneming niet is gestaakt na feitelijke insolventie.

VII.2.3.2 Nadeel onder de Beklamel-norm

Bij schending van de Beklamel-norm norm door een betrokkene gaat het om alle
nadelige gevolgen van de voortzetting van de onderneming. Die nadelige
gevolgen laten zich als het ware salderen omdat het gehele te verdelen vermogen
gefixeerd had moeten worden. Het gaat om het saldo van alle verminderingen
van eigen vermogen en verhaalsvermogen na verkrijging van wetenschap van
onvoldoende liquiditeit.

De vaststelling van het nadeel bij toepassing van de Beklamel-norm is
relatief eenvoudig: (a) de vermindering van het te verdelen eigen vermogen; en
(b) de overige vermindering van verhaalsvermogen. De relevante vermindering
van eigen vermogen zal met name bestaan uit de exploitatieverliezen na
verkrijging van wetenschap van feitelijke insolventie. Die verliezen zijn de
negatieve 'balans' van daarna ontstane rechten en verplichtingen.

5(}1 Voor de nor-matieve aspecten wordt verwezen naar hoofdstuk VIII.
5(12 Zie verder VIII.2.2.
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Verminderingen van eigen vermogen die niet uit exploitatieverliezen maar uit de vermindering van
de waarde van activa voortvloeien, zullen meestal niet toe te rekenen zijn omdat de betrokkene
geen invloed zal hebben op die waardeveranderingen. Onvoorzienbare calamiteiten behoren tot het
gelegitimeerd naar financiers en crediteuren te verplaatsen discontinuYteitsrisico.503

Wordt de verlieslatende onderneming voortgezet na feitelijke insolventie, dan
leiden de voortgezette en nieuw aangegane, de 'nieuwe'. verplichtingen per
saldo tot nadeel ter hoogte van het verlies. Volgens de Beklamel-jurisprudentie
moeten die 'nieuwe' verplichtingen ook worden nagekomen.

Op de status van zulke nieuwe verplichtingen. die ook boedelschulden moeten worden. zal nog
nader worden ingegaan in VII.6 en VII.7.3.

Verliezen kunnen ook nog bestaan uit een vergroting per saldo van liquidatieverliezen.
504

in de praktijk zal zich dit bij de onderneming in moeilijkheden niet of nauwelijks voordoen. omdat
de onderneming in moeilijkheden meestal niet in verhoogde mate zal gaan inkopen en in
verminderde mate zal willen verkopen. Dit effect zal meestal te verwaarlozen zijn.

De overige vermindering van verhaalsvermogen moet zien op betalingen na
verkrijging van wetenschap van feitelijke insolventie op schulden die zijn
ontstaan vddr de verkrijging van die wetenschap. Nadeel door vermindering van
verhaalsvermogen kan in die gevallen alleen ontstaan als de wederpartij van de
aspirant-failliet al voor feitelijke insolventie aan haar verplichting heeft voldaan
of als er alsnog wordt verrekend. 5()5

Het moet gaan om v66r de wetenschap van feitelijke insolventie ontstane schulden, omdat daarnA
ontstane schulden betaald moeten worden onder de Beklamel-norm en deze, voor zover zij per
saldo bijdragen aan het verlies, al tot een benadelingsvordering ter hoogte van het verlies moeten
leiden. 506

Voor zover de wederpartij nog betaalt nadat de aspirant-failliet heeft betaald of nadat de

wetenschap van feitelijke insolventie al bestond. kan er per saldo geen sprake zijn van een
vermindering van verhaalsvermogen na de wetenschap van feitelijke insolventie. omdat tegenover
de vermindering van te verdelen actief ook een vermeerdering van actief staat.507

De vermindering van verhaalsvermogen moet ongedaan gemaakt worden door
terugbetaling van de waarde van de geleverde prestatie (betaling) door de
aangesproken betrokkene, waarmee de betreffende vordering (inclusief
eventuele preferentie) bij hem herleeft.SOR

lIn de praktijk komt de vordering van de curator onder de Beklamel-
norm neer op het saldo van de na wetenschap van feitelijke insolventie geboekte
exploitatieverliezen'09 en de verplichting tot 'terug'-betaling van daarna gedane

503 Zie VI.6.2.
5()4 Deze zal zich met name kunnen voordoen indien bij de ongeoorloofde voortzetting meer

activa worden aangeschaft, die geliquideerd zullen moeten worden. dan dat er activa
worden verkocht. dus bij per saldo verhoogde investeringen. Zie verder VII.9.2.6.

505 Zie verder VIII.2.2.
5 )6 Zie verder VII.6 en VII.7.3.
51)7 Dit wordt nader uitgewerkt in VII.4.2.2.
508 Zie ook de uitwerking in VII.4.3.
309 Zie voor de verhouding tussen vorderingen van de curator en 'nieuwe' crediteuren en de

duiding van voor- en nadeel: VII.6.

170



Toe te rekenen nadeel, fixatie en nuanceringen

betalingen op 'oude' verplichtingen tegenover het herleven van de daarmee
verband houdende vorderingen bij de aangesproken betrokkene.

VII.2.3.3 Nadeel onder de verlengde Beklamel-norm

Bij de verlengde Beklamel-norm gaat het zoals bleek in IV.9.2 om een
beperktere vordering dan bij de Beklamel-norm. Het gaat om de financiering
van verliezen met vreemd vermogen in plaats van eigen vermogen voor zover de
verstrekte leningen groter zijn dan (1-s).I - s.LM - V.St' Het aan de betrokkene
toe te rekenen nadeel onder de verlengde Beklamel-norm is alleen relevant
indien er nog geen sprake is van schending van de Beklamel-norm. De
Beklamel-norm fixeert immers het vermogen algeheel en ziet onder andere ook
op de effecten van verliezen. De onder de verlengde Beklamel-norm toe te
rekenen nadelige gevolgen zijn vast te stellen door de ontstane situatie te
vergelijken met de hypothetische situatie dat de overmatige financiering met
vreemd vermogen ter beschikking is gesteld als risicodragend vermogen dat niet
geverifieerd kan worden en waarvoor geen verhaal op zekerheden kan worden
genomen.

Treedt na schending van de verlengde Beklamel-norm ook nog
feitelijke insolventie, als bedoeld in de Beklamel-norm, in, dan zullen daarna de
exploitatieverliezen geheel toe te rekenen zijn. Dat geldt ook voor
verminderingen van verhaalsvermogen door betalingen op schulden die zijn
ontstaan voordat men wetenschap had van feitelijke insolventie.

VII.3 Nadeelvaststelling door fixatie

VII.3.1 Fixatie als verdelingstechniek
De Faillissementswet hanteert als een wezenlijke techniek om tot verdeling van
het insolvente vermogen te komen het fixatiebeginsel. Zowel het te verdelen
actief als het passief worden op het moment van faillissement (of surseance)
bevroren.

Als de te verdelen taart steeds weer groter of kleiner zou worden en degenen die een deel van de
taart moeten krijgen steeds wijzigen in aantal, is de eerlijke verdeling domweg niet mogelijk. 3:277

BW brengt met zich dat het moment van fixatie niet per se en in alle gevallen het moment van het
uitspreken van het faillissement hoeft te zijn, maar dat er ook al eerder reden kan zijn het insolvente
vermogen te verdelen. Het faillissement is niet bepalend voor de vraag wanneer het vermogen
verdeeld zou moeten worden. Bij de verdeling speelt zowel de onderlinge verdeling tussen511

crediteuren een rol (de paritas in de Pauliana-norm) als de omvang van het te verdelen vermogen
en het passief (Beklamel-norm en verlengde Beklamel-norm). Dat betekent dat het vermogen als
het ware moet worden hersteld alsof de benadeling nooit had plaats gehad.

Dat principe van fixatie zien we ook terug in de vernietiging in 42 F e.v. en 51 F
die globaal beoogt te leveren of geleverde prestaties in het vermogen terug te

510
Zie  IV.6.

51 1 Zie ook III.2.1.
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brengen en ontvangen prestaties beoogt terug te geven. Het gaat dus niet om een
simpele schadevergoedingsvordering.

In VII.4.2 bleek dat bij het ongedaan maken van een benadeling gekeken moest worden naar het
stadium waarin de transactie zich bevond om van daaruit terug te kunnen keren naar 'de
hypothetische situatie waarin schuldeisers zouden hebben verkeerd zonder de gewraakte
handeling'.512    En naar welke situatie moest worden teruggekeerd, bleek afhankelijk    van   het
moment dat een benadeling ook toegerekend kon worden. Waar het dus op neerkomt is dat de
vermogenspositie, d.w.7 zowel rechten als verplichtingen, zoals die na benadeling is ontstaan moet
worden teruggebracht tot de vermogenspositie zoals die net voor de toerekenbare benadeling
bestond.

De vermogenspositie vddr benadeling moet worden gefixeerd om de verdeling
van het te herstellen vermogen volgens gelijkheid en rangorde (3:277 BW)
alsnog mogelijk te maken. Dit principe moet zowel gelden voor de Pauliana-
norm als voor de Beklamel-norm. In het laatste geval is het effect van de fixatie
algemeen omdat de betrokkenen in het geheel niet meer mogen meewerken aan
het ontstaan van nadeel. Bij de Pauliana-norm gaat het alleen om de fixatie in
verband met een individuele transactie die tot nadeel leidt. Bij de verlengde
Beklamel-norm is het toe te rekenen nadeel beperkt tot de gevolgen van de
overmatige financiering met vreemd, in plaats van eigen, vermogen.

Het fixatiebeginsel is ook in diverse arresten van de Hoge Raad terug te vinden. bijvoorbeeld in
513OAR/ABN   waar het als volgt wordt omschreven: 'het beginsel van faillissementsrecht dat door

de intrede van het faillissement de rechtspositie van alle bij de boedel betrokkenen onveranderlijk
wordt'. Niet fundamenteel onderbouwde uitzonderingen  zijn  in  de  wet te vinden  in  39 en  40  F en
vinden hun grondslag in een praktische oplossing en belangenafweging. Dem uitzonderingen, die
ook tot veel blijvend en fel verzet in de literatuur hebben geleid, zijn in de jurisprudentie uitgebreid
tot vorderingen van dwangcrediteuren en de zogenaamde oneigenlijke boedelschulden. Beide
leiden tot een doorbreking van het gelijkheidsbeginsel en doorkruisen de rangorde zoals die uit het
systeem van de Faillissementswet volgt. Om redenen die in de literatuur nog steeds niet echt bevat
worden. is de Hoge Raad kennelijk niet van zins op zijn schreden terug te keren. 514

VII.3.2 Rangorde noodzaakt tot fixatie
Een nadere noodzaak tot fixatie blijkt uit de verschillende posities die
crediteuren kunnen innemen door algemene of specifieke voorrang. Door het
eventueel toegebrachte nadeel wordt immers ook voorbijgegaan aan een
verdeling volgens voorrang.

Dat zal ik eerst aan de hand van een voorbeeld laten zien voor de algemene preferenties. In de
hiervoor gegeven voorbeelden maakte ik telkens melding van een algemeen uitkeringspercentage,
gemakshalve zonder rekening te houden met preferenties en overigens boedelschulden. Hieronder
zullen eventueel preferente crediteuren betrokken worden (gemakshalve weer zonder onderscheid

512

Diepstraten/Gilhuis q.q. (HR 19- 10-2001, NJ 2001, 654).
513

HR 18-12-1987, NJ 1988,340 (OAR/ABN).
514

HR 16-10-1998. NJ 1998, 896 (Van der Hel q.q./Edon); HR 18-6-2004. JOR 2004. 221
(Van Galen q.q./Circle Plastics  B.V.). Zie verder  ook  HR  12-1-1990.  NJ  1990,662
(Papierfabriek Van Gelder); HR 28-9-1990, NJ 1991, 305 (De Ranitz/Ontvanger): HR
12-11-1993. NJ 1994, 229 (Affinancieringsarrest); HR 20-3-1981, NJ 1981, 640
(Veluwse nutsbedrijven).
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in preferenties). Uitgangspunt voor onderstaande gesimplificeerde voorbeelden is weer de
beginbalans (naar liquidatiewaarde van AF) van:

vrij actief 100 eigen vermogen -100

schulden 200

uitkeringspercentage 50 %

Stel dat crediteuren warden betaald voor 50. Er resteren dan nog crediteuren voor  150 en 50 actief:

vrij actief 50 eigen vermogen -100

schulden 150

uitkeringspercentage: 33%

Het eigen vermogen van de failliet zelf verandert per saldo niet, want actief en passief zijn met
elkaar 'in balans'.  Het voor verhaal vatbare vermogen verandert wel. De overblijvende crediteuren
worden benadeeld. Als je niet de techniek van de fixatie van het vermogen gebruikt, zou je kunnen
zeggen dat het nadeel ongedaan is te maken door het uitkeringspercentage weer op 50% te brengen.
Daartoe zou dan een benadelingsvordering van 25 volstaan.

Als men ook rekening moet houden met een bestaande rangorde. gaat dat niet meer op. 515 Stel dat

het passief van 200 voor 75 bestond uit algemeen preferente crediteuren:

vrij actief 100 eigen vermogen -100

concur. crediteuren 125

preferente crediteuren       75

Er worden niet-preferente crediteuren betaald voor 50 zodat het resterend actief 50 en het passief
150 is:

vrij actief 50 eigen vermogen -100

concur. crediteuren         75
preferente crediteuren      75

Houdt men rekening  met de preferentie, dan zouden preferente crediteuren oorspronkelijk   100%
krijgen en concurrenten 25/150 = 16.6%. Na de betaling van 50 concurrent komen de preferente
crediteuren dus 25 tekort. De overgebleven concurrenten voor 75 krijgen 0% en om dit goed te
maken is 16,6% van 75 nodig, dus 12,5. De totale benadeling is dan 25 +12,5 = 37,5, en dat is 12.5
meer dan als geen rekening wordt gehouden met preferenties. Anders gezegd: betalingen aan niet-
preferente crediteuren vergroten de omvang van de benadeling. Maar dat gegeven betekent nog niet
dat betalingen aan preferente crediteuren niet tot benadeling zouden leiden. Want ook betalingen
aan preferente crediteuren leiden tot benadeling. tenzij uitsluitend en tegelijkertijd pro rata parte

516alle (meest) preferente crediteuren betaaid zouden worden. De rangorde maakt duidelijk dat voor
de vaststelling en het ongedaan maken van nadeel uitgegaan moet worden van fixatie. het
terugbrengen van het vermogen in de oude situatie.

Het moge duidelijk zijn dat het voorgaande slechts versterkt wordt als er verschillende
preferenties aan de orde zijn. Met die rangorde kan alleen op een behoorlijke wijze rekening
worden gehouden als eerst het toegebrachte nadeel weer in het vermogen wordt teruggebracht.

Krijgt de aangesprokene in het kader van het ongedaan maken van het nadeel een te
verifieren schuld, zoals aangenomen moet worden bij teruggave van een verschuldigde maar tot
nadeel leidende betaling, dan kan de uiteindelijke betekenis van die vordering. d.w.z. het uit te
keren bedrag, pas na verificatie worden vastgesteld. In sommige gevallen zal naar mijn mening
zo' n te verifieren vordering ook preferent kunnen zijn517 en is verificatie nog wezenlijker.

515
Vergelijk HR 12-6-1998, NJ 1998,727 (Coral/Stalt).

516
Terzijde laat ik dat kosten van liquidatie eerst uit de opbrengst betaald horen te worden.

517 Zie VII.4.3 en het voorbeeld in IX.4.3.3.
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Boedelschulden hebben betrekking op kosten die de behoorlijke liquidatie met
zich meebrengen of op ongerechtvaardigde verrijkingen van het gefixeerde
vermogen. Zij dienen nog als een soort superpreferentie voor de faillissements-
schulden betaald te worden. Ook hun rangorde maakt de fixatie noodzakelijk.

VII.4 Het onvolkomen systeem van fixatie in 42, 47 en 51 F in verband
met betalingen

VII.4.1 Inleiding
Het doel van deze paragraaf is om een aantal onvolkomenheden bloot te leggen
die we vinden in het stelsel dat de artikelen 42,47,51 en 53 F bieden voor het
ongedaan maken van nadeel. Voor deze onvoikomenheden zal een aantal
alternatieven worden aangedragen.

Het   stelsel   van  42,   47, en 5 1 F i s ingenieus   in zijn ogenschijnlijke eenvoud. 42 F ziet op
verschillende soorten transacties: (a) de onverplichte betaling, (b) de onverplicht aangegane
verplichting die tot nadeel leidt, en (c) de betaling op de onverplicht aangegane verplichting die tot
nadeel leidt. Onder 42 F wordt de verplichting van de aspirant-failliet zelf vernietigd, zodat ook de
op grond van die verplichting gedane betaling door de aspirant-failliet ongedaan gemaakt moet
worden. In dit stelsel bestaat er nog een restgroep, de betaling op de opeisbare verplichting die door
47 (en 53) F worden bestreken. Daarbij wordt onder 47 F de betaling zelf vernietigd.

Met de vernietiging van de rechtshandeling wordt kennelijk met terugwerkende
kracht de fixatie van het vermogen beoogd, en 51 F beoogt te regelen hoe ook
voor de wederpartij, geconfronteerd met de vernietiging, de oude situatie moet
worden hersteld door teruggave van het door de aspirant-failliet ontvangene, als
boedelschuld en/of faillissementsschuld. In dit op het oog eenvoudige systeem
zitten echter weeffoutjes, zoals hieronder zal blijken.

De essentie lijkt te zijn dat de wetgever destijds onvoldoende heeft onderkend waarin exact welk
nadeel besloten ligt en hoe dat nadeel naar het moment van het toe te rekenen toedoen ongedaan
gemaakt moet worden. Het gaat erom de hypothetische situatie waarin schuldeisers zouden hebben

518verkeerd zonder de tot toe te rekenen nadeel leidende handeling(-en). te herstellen. Daarvoor is
een meer gedifferentieerd systeem nodig.

519

De volgende weeffoutjes. waarvan enkele pas later behandeld zullen worden,
zullen aan het licht komen:
(a) bij nadeel ten gevolge van de negatieve balans van rechten en

verplichtingen moet onderscheid gemaakt worden tussen het effect, en
daarmee ook het tijdstip, van het ontstaan van de verplichting en de
betaling; 42 F is daartoe in samenhang met 51 F niet in staati

(b)  omdat ook de betaling, of de ontvangst daarvan, een relevant toe te rekenen
toedoen kan zijn dat tot nadeel leidt, dienen ook daaraan, naar het moment
van toedoen, wetenschapseisen te worden gesteld; voor zover 42 F ook ziet

518

Vergelijk HR 19-10-2001, NJ 2001, 654 (DiepstrateWGilhuis q.q)
519 Zie VII.4.5.
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op betalingen, wordt de wetenschapseis ten onrechte geprojecteerd op het
aangaan van de verplichting; dat geldt temeer omdat het nadeel door
betaling soms helemaal niet in de verplichting besloten ligt en in dat geval
de vernietiging van de verplichting als ongedaan te maken nadeel onjuist is;

(c)  47, en het later nog uitvoeriger te behandelen 53 F':°, hanteren een ander c.q.
geen criterium voor de toerekenbaarheid van nadeel bij betaling op
opeisbare schulden en verrekeningen; dat leidt tot een normatief niet
sluitend te maken systeem. 47 en 53 F worden pas in VIII verworpen; om
daar niet onnodig op vooruit te lopen wordt voorlopig gewerkt met het
begrip 'relevante wetenschap van benadeling';

(d)  47 F zal blijken ook te zien op betalingen die niet tot toe te rekenen nadeel
leiden. Het gaat dan om twee soorten betalingen die geen verband houden
met een negatieve balans tussen rechten en verplichtingen: (i) betalingen
waarbij de wederpartij daarna nog daadwerkelijk zal betalen, of (ii)
betalingen op 'nieuwe' verplichtingen na schending van de (verlengde)
Beklamel-norm; 521

(e) bij nadeel door betalingen bestaat een, noch door 42 noch door 47 F
gemaakt, onderscheid tussen (i) de negatieve balans in de rechten en
verplichtingen, en (ii) betalingen die overigens tot nadeel leiden wegens
vermindering van verhaalsvermogen; nadeel door (i), de negatieve balans in
de rechten en verplichtingen, kan alsnog relevant worden na het aangaan
van de verplichting a) doordat de wederpartij wetenschap krijgt van de
dreigende insolventie, of b) doordat de balans van de waarde van rechten en
verplichtingen verandert;

(f)     51   lid  3  F  is  niet in staat  bij  een  toe te rekenen nadeel alleen door betaling
het effect per saldo ongedaan te maken;

(g)   5 1   F is algemener gezien  niet in staat om slechts  het  toe te rekenen nadeel
ongedaan te maken indien na het aangaan van de verplichting of het voldoen
aan  verplichtingen  door de aspirant-failliet  of de wederpartij, de waarde
verandert of de prestatie alsnog geheel of gedeeltelijk verdwijnt of
tenietgaat;

(h) 51 F impliceert dat het nadeel onder de Pauliana-norm primair wordt
bepaald door de waarde van de door de aspirant-failliet ontvangen prestatie
voor de failliet (boedelschuld voor zover gebaat); dat is niet houdbaar omdat
bij marktconforme prestaties in beginsel niet van toe te rekenen
(voorzienbaar) nadeel uitgegaan moet worden. 522

Om tot een zinvolle analyse te komen moet eerst bezien worden hoe en wanneer
welk nadeel intreedt.

520
Op 53 F wordt in VIII.2.2.1, VIlI.4.7.1 en VIII.4.7.2 nader ingegaan.

521 Dit wordt later behandeld in VII.6.
522 Dit zal later worden behandeld in VII.9.2.
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VII.4.2 Stadia en omvang van benadelingen

VII.4.2.1 In 'negatieve balans' zijnde rechten en verplichtingen en
betalingen

Eerder werd een onderscheid'23 gemaakt tussen:
(i)  vermeerdering van passief door het ontstaan van verplichtingen die niet in

'balans' zijn met rechten (relatieve vermindering van eigen vermogen);
en/of

(ii) vermindering van verhaalsvermogen door betalingen in ruime zin (relatieve
vermeerdering van passieD; en

(iii) door uitvoering  van  (i)  en  (ii): de absolute vermindering van eigen
vermogen.

De praktisch minder belangrijke mutaties in liquidatieverliezen (iv) worden buiten beschouwing
gelaten.

Dit onderscheid is niet zonder betekenis. In de eerste plaats omdat de omvang
van het nadeel op verschillende wijze bepaald moet worden. In de tweede plaats
omdat bij sommige transacties zowel sprake is van nadeel door vermindering
van eigen vermogen als door vermindering van verhaalsvermogen. In die
gevallen is het wezenlijk ook een onderscheid te maken naar tijdstip en de
daarbij aanwezige wetenschap. In de derde plaats omdat er ook betalingen zijn
die tot nadeel leiden zonder dat er sprake is van een vermindering van eigen
vermogen.

Om tot een verder begrip van de verschillende vormen van benadeling te komen geef ik een aantal
voorbeelden. Om le beginnen de relatief eenvoudige verplichting uit vrijgevigheid (formele
schenking), die gevolgd wordt door de betaling. De balans van AF ziet er als volgt uit:

1.

actief 10() eigen vermogen -100

verplichtingen 200

uitkeringspercentage: 50 %

AF verplicht zich tot schenking van 50 aan B, maar betaalt nog niet. De balans ziet er nu als volgt
Uit:

2.

actief 100 eigen vermogen -150

verplichtingen 250

uitkeringspercentage: 40%

De benadeling bestaat ogenschijnlijk al uit de vermindering van eigen vermogen met 50. Maar die
schijn bedriegt. want zou B nu de benadeling ongedaan moeten maken door een betaling van 50,
dan zou daarna  150 te verdelen zijn onder 200 en zouden de crediteuren ineens veel beter af zijn. In
dit stadium kan de benadeling ongedaan gemaakt worden door alleen de verplichting ongedaan te
maken (vergelijk 42 Fe.v.).

523 Zie VII.2.1 en VIl.2.2.
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Nu betaait AF. Deze situatie is gelijk te stellen met de betaling uit vrijgevigheid zonder
voorafgaande verplichting tot schenking. De balans is nu:

3.

actief 50 eigen vermogen -150

verplichtingen 200

uitkeringspercentage: 25 %

Pas nu is de benadeling door de vermindering van eigen vermogen van 50 compleet. Er zijn twee
stadia in de benadeling. Het ontstaan van de verplichting, waarna het eigen vermogen wei wordt
aangetast maar de benadeling nog niet gelijk is aan de vermindering van eigen vermogen. En de
betaling door AF, waarna de benadeling definitief gelijk wordt aan de vermindering van eigen
vermogen. Het ontstaan van de tot verlies leidende verplichting en de betaling zijn afzonderlijke
benadelingen, die per saldo leiden tot de vermindering van het eigen vermogen. De betaling heeft,
als die afzonderlijk beoordeeld zou worden, slechts een relatief benadelend effect. Want als alleen
de betaling ongedaan gemaakt zou moeten worden, zou ook de vordering waarop betaald werd
weer moeten herleven.

Het voorbeeld laat zien dat niet simpelweg gezegd kan worden dat de benadeling 50 is
omdat het eigen vermogen met 50 is verminderd. Die benadeling van 50 is pas volledig
gerealiseerd na betaling, in balans 3.

In casu betekent dat dat als er eenmaal is betaald, de gehele vermindering van eigen
vermogen van 50 ongedaan gemaakt moet worden, maar dat zolang niet betaald is, alleen de
verplichting tot betaling ongedaan gemaakt moet worden. Stel nu dat om de een of andere reden de
verplichting tot schenking nog niet toegerekend kon warden, maar de betaling wel. Hoe moet dan
met het nadeel worden omgegaan?  Dat zou betekenen  dat niet balans   1, maar balans 2 hersteld
moet worden. Om alleen het nadeel ontstaan door de betaling ongedaan te maken, moet de betaling
worden teruggegeven, maar dan moet ook de verplichting waarop betaaid werd herleven. B heeft
dan een in het faillissement in te dienen concurrente vordering van 50.

Nu geen vrijgevigheid, maar een tweezijdige transactie. AF heeft weer de volgende balans:

1.

actief 100 eigen vermogen -100

verplichtingen 200

uitkeringspercentage: 50 %

AF verkoopt actief ter waarde van 50 voor 10 aan B. Voor levering en betaling ziet de balans er als
Volgt Uit:

2.

actief 100 eigen vermogen -140

vordering op B 1 0 verplichtingen (incl.  B)    250
uitkeringspercentage: 44 % (na verrekening 42%)524

Nu volg ik twee mogelijkheden: a) AF wordt betaald maar levert nog niet, of b) AF levert eerst en
is nog niet betaald:

524
Na verrekening van de schuld van 10 aan B met de vordering van 50 van B wordt het
uitkeringspercentage 42%. Het is dus echt zaak naar de balans voor benadeling terug te
keren, ook als AF nog niet betaald heeft. De eigenlijke verbetering van balans 3a t.o.v.
balans 2 wordt veroorzaakt doordat er na betaling door B  1 0 meer verhaalsactief is.
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3a.
actief 100 eigen verrnogen -140

liquide middelen 10 verplichtingen (incl. B)   250
uitkeringspercentage: 44 %

3b.

actief 50 eigen vermogen -140

vordering 10 verplichtingen 200

uitkeringspercentage: 30 %

Vervolgens levert AF c.q. betaalt B, de balansen a) en b) zijn weer hetzelfde:

4.

actief                        60            eigen vermogen -140

verplichtingen 200

uitkeringspercentage: 30 %

We kunnen afhankelijk van de volgorde van betalingen twee of drie stadia in de benadeling
onderscheiden, de vermindering van eigen vermogen van 40 in balans 2, die leidt tot een
vermindering van het uitkeringspercentage met 8%, en als B eerst betaalt een vermeerdering van
het percentage met 2% door vermeerdering van verhaalsactief en de vermindering van verhaals-
vermogen door betaling door AF, die leidt tot vermindering van het uitkeringspercentage met nog
eens   14  of  12  %.  Net  als  bij het eerdere voorbeeld  van de vrijgevigheid  moet de benadeling  op
verschillende wijze ongedaan gemaakt worden, afhankelijk van het stadium waarin de transactie
zich bevindt als het faillissement intreedt. Het vermogen moet weer worden teruggebracht,
gefixeerd in de oude staat.

Afhankelijk van het moment van intreden van het faillissement moeten de volgende
mutaties ongedaan gemaakt worden: na stadium 2: de verplichting van 50 en de vordering van 10;
na stadium 3a: de ontvangen betaling van 10 (als boedelschuld) en de verplichting van 50; na
stadium   3b: de levering ter waarde   van   50   en de vordering   van 10, oftewel een benadelings-
vordering ter hoogte van het saldo van vermindering van eigen vermogen van 40; na stadium 4: de
levering ter waarde   van   50   en de betaling   van   10, die leiden   tot een benadelingsvordering  ter
hoogte van het saldo van vermindering van eigen vermogen van 40.

Op de vermeerdering van verhaalsactief die plaatsvindt als B als eerste betaalt (balans
3a) kom ik in VII.6.2 nog terug.

Het voorbeeld laat zien dat een benadeling niet simpelweg gelijk is aan de vermindering
van het eigen vermogen, noch simpelweg gelijk is aan de betaling. De benadeling als vermindering
van eigen vermogen komt pas geheel tot stand na het ontstaan van de per saldo tot verlies leidende

verplichting in combinatie met de betaling, of bij een geheel onverplichte betaling.
Uit het voorbeeld blijkt ook dat de wijze waarop benadelingen ongedaan gemaakt

moeten worden, afhankelijk is van het stadium waarin de transactie zich ten tijde van de failliet-
verklaring bevindt.

Het voorbeeld laat voorts zien dat het tijdstip waarop een benadeling toegerekend kan
worden van belang is voor de wijze waarop de toe te rekenen benadeling ongedaan gemaakt moet
worden. Is het sluiten van de verliesgevende overeenkomst nog niet toerekenbaar omdat toen
bijvoorbeeld nog geen wetenschap van dreigende insolventie bestond, maar is de betaling daarna
wei toerekenbaar, dan moet de betaling ongedaan gemaakt worden, waarbij de oorspronkelijke
vordering herleeft en als faillissementsschuld kan worden geverifieerd.

Het kan ook zijn dat de rechten en verplichtingen per saldo weI in balans zijn. Maar ook
dan kan de betaling door de aspirant-failliet leiden tot een afzonderlijke benadeling die bestaat uit
vermindering van verhaalsactief. Het lijkt misschien raar, maar die benadeling kan zich uitsluitend
voordoen als de wederpartij alsnog verrekent of als zij al heeft gepresteerd voordat zij betaald
wordt, dus als de wederpartij 'krediet' heeft gegeven. Is die benadeling toerekenbaar, dan zal de
betaling ongedaan gemaakt moeten worden, maar zal ook de oorspronkelijke vordering moeten
herleven om als faillissementsschuld te kunnen worden geverifieerd.
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Bij transacties waarbij tweezijdig prestaties moeten worden geleverd zijn er drie
stadia in de eventuele benadeling te onderscheiden die ook bepalend zijn voor de
toerekening en omvang van de ongedaan te maken benadeling: (a) het ontstaan
van rechten en verplichtingen die eventueel 'in negatieve balans' zijn; (b) het
voldoen aan de verplichting door de aspirant-failliet; (c) het voldoen aan de
verplichting door de wederpartij en de wijze waarop dit gebeurt.

Het effect van (a) allddn is teniet te doen door het ongedaan maken van
de wederzijdse rechten en verplichtingen.

Het effect van (a) allddn is zeer beperkt, omdat zolang de aspirant-failliet niet betaald heeft, de
vermindering van vermogen beperkt wordt tot het uitkeringspercentage in faillissement maal het in
de transactie besloten verlies. Dat effect is zo beperkt dat de benadelingsactie die alleen op (a) is
gericht, in de praktijk nauwelijks voorkomt.

Het gevolg van (b) alltdn, de betaling door de aspirant-failliet, is een
vermindering van verhaalsvermogen. Het effect daarvan is ongedaan te maken
door terugbetaling en het doen herleven van de vordering van de wederpartij.525

Alleen (a) en (b) tezamen realiseren de gehele benadeling bestaande uit de
eventuele vermindering van vermogen door de transactie. Dat totale effect van
(a) en (b) kan ongedaan gemaakt worden door wederzijdse terugbetaling,
waarmee ook de wederzijdse rechten en verplichtingen ongedaan gemaakt
worden. Of het nadeel door (b) allddn zich wel voordoet, is afhankelijk van de
vraag (c) of, wanneer en hoe de wederpartij voldoet aan haar verplichting.
Voldoet de wederpartij aan haar verplichting, zonder vorm van verrekening,
nadat de aspirant-failliet aan zijn verplichting heeft voldaan, dan kan er geen
sprake zijn van een vermindering van verhaalsvermogen alldtn. De te
onderscheiden effecten maken dat het moment waarop sprake is van het ontstaan
van de relevante wetenschap van benadeling bepalend is voor de vraag welk
nadeel ongedaan gemaakt moet worden. Wil je het nadeel ongedaan maken, dan
zul je, om Diepstraten/Gilhuis q.q.526 te parafraseren, 'de hypothetische situatie
waarin schuldeisers zouden hebben verkeerd zonder de gewraakte handeling'
moeten herstellen vanaf het moment dat fixaties'i van het vermogen had moeten

plaatshebben in verband met de daartoe vereiste wetenschap. Alleen bij de
geheel onverplichte betaling vallen vermindering van eigen vermogen en
verhaalsvermogen in omvang en moment geheel samen. Kortom, de drie stadia
moeten zowel naar de aard en omvang van het nadeel worden onderscheiden als
naar de op dat moment aanwezige wetenschap.

VII.4.2.2 Verschillende effecten van betalingen
Hierboven bleek dat het nadeel door betalingen a1166n ongedaan te maken is
door terugbetaling tegen het herleven van de vordering (als de achterliggende
rechten en verplichtingen niet ook ongedaan gemaakt worden). Ingewikkeld is

525 Zie ook VII.4.3.
526

HR 19-10-2001, NJ 2001, 654 (Diepstraten/Gilhuis q.q.).
527 Zie verder VII.3.1 en VII.3.2.
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dat het nadeel door betaling wel verschillende verschijningsvormen kan
aannemen:
(a) all66n vermindering van verhaalsvermogen: rechten en verplichtingen zijn

'in balans', maar na verkrijging van relevante wetenschap van benadeling
betaalt de aspirant-failliet, terwijl de wederpartij al voldaan heeft aan haar
verplichtingen (of alsnog verrekent);528

(b) voltooiing van de vermindering van eigen vermogen: rechten en
verplichtingen zijn 'in negatieve balans', en na verkrijging van relevante
wetenschap van benadeling betaalt de aspirant-failliet, terwijl de wederpartij
nog niet voldaan heeft aan haar verplichtingen (en niet zal verrekenen);

(c) vermindering van verhaalsvermogen die tegelijkertijd de voltooiing van de
vermindering van eigen vermogen is: (i) rechten en verplichtingen zijn 'in
negatieve balans', en na verkrijging van relevante wetenschap van
benadeling betaalt de aspirant-failliet, terwijl de wederpartij al voldaan heeft
aan haar verplichtingen (of als de wederpartij alsnog verrekent); en (ii) de
betaling zonder verplichting.

Dit onderscheid is van belang om te constateren of de betaling wel tot relevant
nadeel heeft geleid. Er is immers nog een groep van betalingen die niet tot
nadeel leidt:
(a)  rechten en verplichtingen zijn 'in balans', en de wederpartij presteert nog na

de betaling door de aspirant-failliet.
47 F onderkent het bestaan van deze niet tot nadeel leidende betalingen niet. Verderop zal

529blijken    dat er nog een groep betalingen is die bij toepassing van de Beklamel-norm niet tot
een aan wederpartijen toe te rekenen vermindering van verhaalsvermogen leidt en waarmee 47
F ook geen rekening houdt:

(b) betalingen op 'nieuwe' verplichtingen, ontstaan na wetenschap van
feitelijke insolventie bij de betrokkene indien de betrokkene aansprakelijk
kan worden gehouden voor de door de nieuwe verplichtingen ontstane
verliezen. 530

Dat betalingen op 'nieuwe' verplichtingen niet tot nadeel leiden, kan verklaard worden
doordat de desbetreffende verplichting in het geheel niet had mogen ontstaan en de
wederpartij door betaling dat nadeel vergoed krijgt. Dit kan evenzeer verklaard worden door
te bezien welke algemene fixatie bij toepassing van de Beklamel-norm dient plaats te hebben.
Het gaat - afgezien van de effecten van vermindering van eigen vermogen - om het te fixeren
verhaalsvermogen per tijdstip van het intreden van de wetenschap van feitelijke insolventie.
Daarna te ontstane rechten en verplichtingen weerspiegelen zich geheel in het eigen
vermogen,

Als het uitsluitend gaat om de vermindering van verhaalsvermogen kunnen
alleen betalingen op v66r wetenschap van feitelijke insolventie ontstane
verplichtingen waarbij de wederpartij ook daarvoor al aan haar verplichting
heeft voldaan, leiden tot verminderd verhaal. Het effect is de vermindering van

528 Zie verder voor toe te rekenen nadeel in verband met verrekeningen: VIII.2.2.
529 Zie  VII.6 en VIII.3
530 Zie verder ook VII. 11.
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te verdelen actief en vermindering van passief dat vanwege het onvoldoende
verhaal tot relatief nadeel leidt.

Gaat het echter om betalingen waarbij de achterliggende rechten en
verplichtingen niet in balans zijn (vermindering van eigen vermogen) dan zal
elke betaling voor feitelijke insolventie tot nadeel leiden.

De - voor de Pauliana-norm neutrale - effecten van het gegeven dat betalingen meestal via een
bankkrediet verlopen. zullen in IX.4.2 worden besproken.

VII.4.3 Fixatie en het nadeel door betaling; 51 lid 3 F; 42 en 47 F
Hiervoor li zagen we dat een toe te rekenen benadeling ten gevolge van betaling
kan bestaan uit alleen het effect van een betaling op het verhaalsvermogen. Maar
het nadeel kan ook verband houden met het realiseren van een vermindering van
eigen vermogen. In het laatste geval kan het zijn dat het nadeel door
vermindering van eigen vermogen pas toerekenbaar wordt na het sluiten van de
tot nadeel leidende overeenkomst, maar vddr betaling. In beide gevallen moet,
om het nadeel ongedaan te maken, de (waarde van de) betaling worden
geretourneerd, maar daartegenover moet dan de vordering waarop betaald werd,
weer herleven bij de aangesprokene. Hoewel het principe van fixatie en
teruggave  van  het  door de failliet ontvangene  in  51   lid  3  F is terug te vinden,  is
de 'teruggave' van de vordering in het kader van een benadeling in alleen het
verhaalsvermogen vermoedelijk over het hoofd gezien.

Met enige goede  wil  zou wel betoogd kunnen worden  dat het ontvangene  in  51   lid  3  F  ook  ziet  op
het tenietgaan van de vordering door de betaling, maar ook dan is niet zonder meer gegeven dat de
vordering als 'concurrent' zou moeten terugkeren. Was de betaalde vordering bevoorrecht, dan zou
dat voorrecht in verband met 3:277 BW ook weer moeten herleven. Als alternatief is het ook wel
verdedigbaar dat met de vernietiging van een betaling de schuld weer herleeft. In twee gevallen is
die remedie ook onvoldoende:
(a)  als niet de wederpartij maar een betrokkene wordt aangesproken moet de vordering bij de

betrokkene herleven;
(b)  als een benadeling bestaande uit alleen de vermindering van voor verhaal vatbaar vermogen,

ongedaan gemaakt wordt door (de althans volgens de wetgever en Hoge Raad bestaande

mogelijkheid van) vernietiging van de achterliggende overeenkomst ex 42 F, zal de schuld
niet herleven en wordt ingegrepen op het niveau van de - niet per se tot nadeel leidende -

532overeenkomst.

Het huidige wettelijke systeem van 42 en 47 F brengt met zich dat als a1166n de

betaling tot nadeel leidt531 en niet voldaan wordt aan de strikte eisen van 47 F'4,
dat nadeel ongedaan gemaakt moet en kan worden door de verplichting tot
betaling onder 42 F aan te tasten. Niet alleen is dat onbegrijpelijk omdat er
vervroegd wetenschapseisen worden gesteld op een moment dat er nog helemaal

531 Zie VII.4.2.2.
532 Zie VII.4.2.2 en VIII.6.
533 Zie VII.4.2.
534

Zie VIII.4.
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geen sprake van nadeel is. De vernietiging van de verplichting is evenzeer
onjuist omdat die in dat geval het nadeel helemaal niet veroorzaakt:M

VII.4.4 Fixatie maar geen vernietiging. Bepaling van de omvang van het
nadeel ten tijde van het toebrengen van naded (anders: 51 en 42
F)

42 F e.v. en 51 F regelen tezamen hoe met het toegebrachte nadeel moet worden
omgegaan. De vernietiging met terugwerkende kracht (42 F); teruggave door de
wederpartij van datgene wat uit het vermogen is gegaan met inachtneming van
afdeling 2 titel 4 Boek 6 BW (onverschuldigde betaling) (51 lid 1 F); de
teruggaveplicht van de curator als boedelschuld van het ontvangene of de
waarde daarvan voor zover de boedel is gebaat (51 lid 3 F) en voor het overige
verificatie als faillissementsschuld.

De bepalingen beogen kennelijk een virtuele fixatie van het vermogen op het moment van
benadeling. De vraag of benadeling aanwezig is 'moer worden beantwoord  door de hypothetische
situatie waarin schuldeisers zouden hebben verkeerd zonder de gewraakle handeling te vergelijken

, 536
met de situatie waarin :ij verkeren als die handeling onaangetast blijft

Of de bepalingen er hiermee echt in slagen het vermogen te fixeren is zeer de
vraag. Enerzijds gaat het over het vermogen op het moment van de benadeling,
volgens 42 F het moment dat de verplichting werd aangegaan. Anderzijds moet
hetgeen uit of in het vermogen is gekomen, worden teruggegeven in de staat

zoals die op het moment van faillissement is. Daartussenin kunnen de waarden
veranderen of kan de prestatie zelfs verdwijnen. Sterker nog, verschillen in
waarde van een prestatie kunnen niet alleen ontstaan tussen het leveren van de
prestatie door de wederpartij en het faillissement of zelfs nog daarna.
Verschillen in waarde kunnen ook ontstaan tussen het sluiten van de
overeenkomst en de daadwerkelijke prestatie. De criteria van 42 F (vernietiging
met terugwerkende kracht) en 51 F sluiten in ieder geval niet op elkaar aan en
sluiten ook niet aan op het criterium in Diepstraten/Gilhuis q.q.

Met een aantal voorbeelden zijn de diverse problemen te illustreren:
( 1 )       De aspirant- failliet koopt na dreigende insolventie beursgenoteerde aandelen    voor    de

geldende koers. Daarna gaat de waarde achteruit, maar alleen door de koerswijziging en niet
door de insolventie. Is er sprake van een relevante benadeling? Het concept van de schade in
51 lid 3 F veronderstelt dat weI.

(2)     De aspirant-failliet koopt beursgenoteerde aandelen voor tweemaal de geldende koers.  Voor
faillissement stijgt de koers  met  meer dan  100%.  Er is wel sprake geweest  van een relevante
benadeling, maar vernietiging helpt niet meer, de benadeling moet door een onrechtmatige-
daadactie ongedaan gemaakt worden.
Meer algemeen blijkt dat aan de vernietiging bepaaldelijk bezwaren kleven die niet gelden
voor de onrechtmatige-daadactie: stel de aspirant-failliet verkoopt beursgenoteerde aandelen
voor de helft van de koers. Daarna stijgt de waarde met 400%. Vernietiging zou meer dan het
nadeel ongedaan maken en 51 lid 3 F leidt slechts tot een eventuele boedelschuld voor het
betaaide bedrag.

535 Zie verder VIII en met name VII1.6.2.
536 HR 19-10-2001, NJ 2001, 654 (Diepstraten/Gilhuis q.q.).
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(3)   De aspirant-failliet verkoopt een schilderij dat hij op zolder vindt voor € 50,-. Voor levering
maar na wetenschap van dreigende insolventie bij de wederpartij blijkt het om een werk van
Rembrandt te gaan.

(4)   Het probleem van de al dan niet nog aanwezige baat wordt vergroot doordat de wet (47 en 53
F) en de Hoge Raad grote 'lekken' in het te fixeren vermogen toestaan door verminderingen
van verhaalsvermogen slechts zeer beperkt aantastbaar te achten (zie verder VIII.8). Stel
bijvoorbeeld dat de aspirant-failliet AF een overeenkomst sluit met B, waarbij AF een goed ter
waarde   van 1000 verkoopt en levert   voor  900  en B wetenschap van benadeling heeft   en
betaalt. Met dat geld betaalt AF crediteuren die geen wetenschap van faillissementsaanvraag
hebben of betrokken zijn bij een opzetje in de zin van 47 F. AF gaat failliet. De curator
vernietigt de overeenkomst  met  B.  B  doet een beroep op 51  lid 3  F.  Maar 51  lid  3 F helpt  niet
omdat er geen 'baat' meer is en er dus geen boedelschuld ontstaat. B moet het goed ter waarde
van 900 teruggeven en blijft achter met een faillissementsvordering van 900 waarop
uiteindelijk zoals meestal niets betaaid kan worden. B is dus per saldo ook aansprakelijk voor
de betalingen aan derden  of die nu wel of niet zijn gedaan met wetenschap van benadeling.

Het systeem van de wet dat uitgaat van vernietiging en het terugbrengen van de wederzijdse
prestaties heeft als voordeel dat het simpel is en in vele gevallen goed zal uitwerken. Veranderen
echter de waarden van de geleverde en/of ontvangen prestatie dan leidt dit tot problemen, zoals
voorgaande voorbeelden ook laten zien. Voor een deel worden de problemen opgelost door 6:203
BW e.v. Als de schuldeiser niet als goed huisvader zorgdraagt voor de ontvangen prestatie kan hij
voor de daaruit voortvloeiende schade aansprakelijk worden gesteld. Daarmee is nog niet alles
opgelost. Voor wiens risico moeten waardeveranderingen komen die niet met de zorgplicht te
maken hebben? Hoe zit het met de aan de aspirant-failliet geleverde prestatie? Voorgaande
voorbeelden maken duidelijk dat er ook onder andere omstandigheden sprake kan zijn van waarde-
vermeerdering of waardevermindering van zowel het ontvangene als het geleverde.

In de Memorie van Toelichting537 bij 51 lid 3 F gaat het om het teruggeven van de
'contrapraestatie voor zooverre daardoor het actief vergroot is. Is dit niet het geval, heeft de
gefailleerde haar bijvoorbeeld voor de faillietverklaring verteerd. dan kan degene. tegen wie de
nietigheid werd ingeroepen, niet anders dan als concurrent schuldeischer rechten doen gelden.' In
de literatuur 38 wordt ook wel aansluiting gezocht bij de wetsgeschiedenis van 24 F,539 maar veel
meer inzicht geeft dit niet. Ook de jurisprudentie van de Hoge Raad helpt niet veel verder. 540

Wijzigingen  in de waarde  van  het  door de derde terug te geven  goed  (51  lid  1 F) tussen
tijdstip van de vernietigde rechtshandeling en faillissement spelen volgens Van Koppen54i een rol
mede in verband met de discrepantie van 51 F en het benadelingcriterium in Boendermaker/
Schopman. Van Koppen heeft erop gewezen dat met de invoering van het nieuw BW en de542

wijziging van 51 F in verband daarmee 51 lid 1 F een ruimere betekenis heeft gekregen doordat,
naast rente en kosten, ook aanvullende schadevergoeding door de curator geeist zou kunnen
worden. De curator zou in verband met de verwijzing naar de onverschuldigde betaling, met een
beroep op 6:74 BW e.v., een beroep op wanprestatie kunnen doen. Ook al mag dat op basis van de
verwijzing juist lijken, deze opvatting gaat er mijns inziens aan voorbij dat het verband tussen
schade en toerekening (op grond van een onrechtmatige daad op basis van verkeersopvattingen en
de gelijkheid van crediteuren) hiermee uit het oog wordt verloren en tot hoogst onbillijke

537 Van der Feltz I, p. 457.
538 Kluwer, Faillissementswet  art.  51   aant 4;  Polak-Wessels  II,  p.   152, Van Koppen  ( 1998),

p. 224 e.v. en 233 e.v.
539 MvT Inv. Wet Boeken 3-6 N.B.W. le gedeelte, PG Wijz. Rv e.a.w., blz 399: '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 behoeve van tot de
boedel behorende goederen die daardoor in waarde zijn vermeerderd'.

54(} HR 8-5-1903, W7925; HR 29-6-1956, NJ 1956, 450 (De Haan/Wijngaard); HR 13-6-
1958, NJ 1958, 352 (Baan/Peeters); HR 28-5-1982, NJ 1983, 310 (Van Galen/Wiarda
qq)

541

Van Koppen (1998), hoofdstuk 3, p. 188 e.v.
542

HR  13-12-1949, NJ  1950, 262 (Boendermaker/Schopman).
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uitkomsten kan leiden  als  door  5 1  F  (ook) alle indirect gevolgen  van  de niet (tijdige) terugbetaling
van het onverschuldigd betaalde toegerekend zouden mogen worden. Dit blijkt mijns inziens ook
uit het door Van Koppen zelf gehanteerde voorbeeld: vervreemding van bedrij fsmiddelen voor een
te lage prijs, waardoor ook winst wordt gederfd, althans meer verlies wordt gemaakt omdat de
productie niet kan wor(len voortgezet. Voor toerekening van gederfde winst of extra verlies aan een
willekeurige derde is naar mijn oordeel meer nodig dan wetenschap van dreigende insolventie (en
aankoop voor een te lage prijs). De derde zal dan op zijn minst moeten weten dat de vervreemding
tot verdere verliezen zal leiden. Het voorbeeld lijkt mij overigens eerder een geval van zelfstandig
onrechtmatig handelen van de bestuurder jegens de rechtspersoon.

De wetgever lijkt betrekkelijk conservatief  te   zijn  door  in   51   lid  3   F te eisen  dat  de
wederpartij moet bewijzen dat het actief vergroot is op het moment van faillissement. Wellicht ligt
daaraan de gedachte ten grondslag dat anders bij voorbaat negatieve boedels kunnen ontstaan en het
niet juist lijkt dat de betaling van noodzakelijke liquidatiekosten onmogelijk wordt doordat
transacties van voor faillissement ongedaan gemaakt moeten worden. Zolang de curator echter
alleen vorderingen instelt die zien op daadwerkelijk nadeel, wordt de boedel daar nooit minder van.

42 en 51 F werken als fixatiemethode alleen juist als tussen het toebrengen van
het nadeel en het faillissement - afgezien van het voorzienbare liquidatie-
verlies - geen wijzigingen in de waarde van de wederzijdse prestaties543

plaatshebben en de ontvangen prestatie ook daadwerkelijk in de boedel blijft.

in het algemeen zijn 42 en 5 1  F niet in staat om te  gaan  met het werkelijk toegebrachte nadeel zoals
dat ook met terugwerkende kracht mag worden toegerekend. Waar het beroep op de gelijkheid in
3:277 BW beperkingen  kent  door de toerekenbaarheid  aan de derde, lijkt  het in ieder geval minder
juist dat wijzigingen in de waarde van een ontvangen of geleverde prestatie na het leveren van de
prestatie bepalend zouden kunnen zijn voor de omvang van het ongedaan te maken nadeel als de
derde zelf daar geen invloed op heeft. Ook de fixatie door faillissement kan bijvoorbeeld de
wijziging van de waarde van activa na faillissement niet voorkomen. Toerekening van nadeel is
evenmin gepast voor zover het nadeel wordt veroorzaakt doordat de geleverde of ontvangen
prestatie nadien is verdwenen of gedeeltelijk is tenietgegaan.

De vernietiging van de rechtshandeling in 42 F, in samenhang met de
verrekeningsmethode  in  51   F,   is geen probate methode  om  het  toe te rekenen
nadeel ongedaan te maken, omdat de effecten niet elkaars perfecte tegendeel zijn
en de fixatie van het vermogen niet wordt bewerkstelligd.

Dat geldt ook als het gaat om waardeveranderingen tussen het ontstaan van de verplichting en de
betaling. Een voorbeeld: de aspirant-failliet AF verkoopt aan B op 1 januari aandelen ter waarde
van, op dat moment, 1000 voor 400. Het nadeel bestaat voorlopig uit de uitkering in faillissement
op  de concurrente vordering   van   B. Bij leveling en betaling, beide plaats te hebben  op   1   juli,
hebben de aandelen een waarde van 5000. Het nadeel bestaat, als er niet geleverd wordt, uit de
uitkering in faillissement op een concurrente vordering van 4600, en als er wel geleverd wordt, uit
4600. Op 1 juli, zo nemen we aan, bestaat in ieder geval relevante wetenschap van benadeling.
Bestond die wetenschap ook al op 1 januari, dan moeten de gezamenlijke effecten van levering,
betaling. de verplichting tot levering en de verplichting tot betaling ongedaan gemaakt worden. B
maakt geen enkele aanspraak op de waardestijging tussen 1 januari en 1 juli en al het nadeel wordt
ongedaan gemaakt onafhankelijk van de vraag of er al geleverd is of niet. Maar hoe zit het als de
relevante wetenschap van benadeling tussen 1 januari en 1 juli ontstaat? Wordt er geleverd, dan zal
alleen het effect daarvan ongedaan gemaakt mogen worden. De waarde van de aandelen op het
moment van levering (5000) moet teruggeven, te nover het retourneren van de betaling (400),
zodat per saldo een vordering resteert van 4600. Daarnaast blijft B een (niet te verrekenen)

543 Zie VII.9.2.4.
544 Zie ook VII.4.3.
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concurrente vordering behouden ter hoogte van de door hem geleden schade, want de
overeenkomst zelf is niet aantastbaar omdat toen de vereiste wetenschap niet bestond. De waarde-
vermeerdering tussen 1 januari en 1 juli laat zich vertalen in een concurrent vorderingsrecht. Uit dit
voorbeeld blijkt dat het moment van betaling doorslaggevend kan zijn voor zowel te stellen
wetenschapseisen als voor de omvang van het toe te rekenen nadeel. Dat betekent dus ook hier dat
de  vernietiging  van de rechtshandeling  in  42  F  of de verrekeningsmethode  in  5 1  F  niet de probate
methode vormen om de effecten van een tot nadeel leidende betaling ongedaan te maken.

Omdat bij de benadeling van crediteuren de fixatie van het vermogen
vooropstaat dient naar mijn inzicht - anders dan  5 1  F doet - uitgegaan te worden
van de waarde van de wederzijdse prestaties ten tijde van het toe te rekenen
toedoen. Aldus wordt het vermogen, uitgedrukt in geldswaarde, gefixeerd en
komt het ontvangene of geleverde ten tijde van de overdracht ook voor risico
van de verkrijgende partij. Deze gedachte is terug te vinden in Dreyfus/Keulen
en Oliemans q.q.545 waarin de Hoge Raad op grond van het fixatiebeginsel heeft
beslist   dat de waardering van vorderingen als bedoeld   in    133   F   moet
plaatshebben per faillissementsdatum.546 Dit is ook overeenkomstig het uitgangs-
punt van Diepstraten/Gilhuis q.q.

Of en in hoeverre er nadeel ontstaat doordat de wederzijdse prestaties
'in negatieve balans' zijn, moet worden vastgesteld naar het moment dat het
nadeel zich daadwerkelijk verwezenlijkt doordat het te verdelen vermogen
verandert. Zolang niet betaald is, gaat het om de waarde van de verplichting tot
betaling die eventueel vertaald wordt in een concurrente vordering van de
wederpartij.  Is er sprake  van een betaling  die tot afzonderlijk  toe te rekenen
nadeel leidt, dan gaat het, om het vermogen te herstellen, om de waarde,47 ten
tijde van de betaling. 548

Mogelijk is het huidige onbevredigende systeem het indirecte gevolg van beperkingen in de
mogelijkheden om betalingen aan te tasten onder 42,47 en 53 F, die blijkens dit onderzoek
onwenselijk zijn.549 In de praktijk leeft wel de gedachte dat de curator zou kunnen kiezen tussen de
vernietiging ex 42 F e.v. en de benadelingsvordering ex 6:162 BW jo. 3:277 BW. Kan de curator
als de waarde van het ontvangene omhooggaat. zich baseren op de onrechtmatige daad? En mag hij
als de waarde daalt, vernietigen? Die opportunistische gedachte lijkt mij rechtens echter
onwenselijk.

Zolang men blijft beseffen dat voor de benadelingsvordering teruggewerkt moet
worden naar de momenten van de toerekenbare benadeling, kan men eigenlijk
de vernietiging zelf het beste afschaffen en werken met de wederzijdse
verplichting tot ongedaan maken.

Dat zal overigens heel incidenteel gevolgen hebben voor het door de curator bij de derde te vinden
verhaal en de (soms oneigenlijke) machtsmiddelen van de curator. Met name bij sterfhuis-
constructies waarbij de verkrijger veelal risico's neemt en aanzienlijke investeringen doet in de
verkregen onderneming - die zich bij een vernietiging in de praktijk niet eenvoudig laten vertalen

545 HR 4-2-1977, NJ 1978, 66 (Dreyfus/Keulen en Oliemans q.q.).
546 Zie ook Faber (2005),  p. 497.
547 Of daarbij de liquidatiewaarde van het ontvangene of de marktwaarde gebruikt moet

worden, komt in VII.9.2 aan de orde.
548

Zie VII.4.2.1 en VH.4.2.2.
549 Zie verder hoofdstuk VIII.
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in een ongerechtvaardigde verrijkingsactie - hangt de vernietiging wegens Pauliana veelal als een
onredelijk groot zwaard boven het hoofd van de verkrijger. Ook misbruik van recht biedt in de
praktijk slechts beperkte remedies. De zware remedie van vernietiging weerspiegeit onvoldoende
dat de actio Pauliana toerekent op basis van verkeersopvattingen.

Wordt het toe te rekenen nadeel veroorzaakt door betalingen die zijn gedaan,
dan moet voor het nadeel uitgegaan worden van de waarde van de betaling ten
tijde van de betaling. Waardeveranderingen - of tenietgaan  - na een betaling
kunnen in verband met het ongedaan maken van nadeel niet relevant zijn.

In zal VII.9.2 nog blijken dat, anders   dan    5 1 F lijkt   te   doen    met het onderscheid tussen
boedelschuld en faillissementsschuld, de omvang van het toe te rekenen nadeel onder de Pauliana-
norm niet primair bepaald moet worden door de  'baat', maar door de marktconforme waarde.

VII.4.5 Samenvatting: ongedaan maken van nadeel onder de Pauliana-
norm

De uitkomsten van dit onderdeel samenvattend, kunnen de volgende vormen van
relevant nadeel onder de Pauliana-norm worden onderscheiden:
1.   Verminderingen van eigen vermogen:

a)  er zijn na verkrijging van wetenschap van benadeling nog slechts met
elkaar 'in negatieve balans' zijnde verplichtingen en eventuele rechten
aangegaan;

b)  er zijn na verkrijging van wetenschap van benadeling met elkaar 'in
negatieve balans' zijnde verplichtingen en eventuele rechten aangegaan
en door de aspirant-failliet en/of wederpartij is daarop betaald;

c)  er zijn (i) v66r wetenschap van benadeling met elkaar 'in negatieve
balans' zijnde verplichtingen en eventuele rechten aangegaan, of (ii) na
het aangaan van de wederzijdse verplichtingen en rechten zijn deze ten
tijde van de betaling niet langer 'in balans' en is na verkrijging van
wetenschap van benadeling door de aspirant-failliet betaald (of wordt
verrekend in strijd met concl. 29) .550

2. (Overige) verminderingen van verhaalsvermogen:
a) geheel onverplichte betalingen;
b)  de wederzijdse verplichtingen en eventuele rechten zijn met elkaar 'in

balans' en totstandgekomen vddr wetenschap van benadeling, maar de
betaling door de aspirant-failliet vindt plaats na daadwerkelijke betaling
door de wederpartij en na verkrijging van wetenschap van benadeling
en betreft niet een 'nieuwe' verplichting aangegaan na schending door
een betrokkene van de Beklamel-norm.

Deze vormen van nadeel moeten als volgt ongedaan gemaakt worden:
ad 1.a:   ongedaan maken van wederzijdse rechten en verplichtingen;
ad 1.b: ongedaan maken van wederzijdse rechten en verplichtingen en terug-

betaling van wederzijds geleverde prestaties op basis van de waarde van
die prestaties op het moment van betaling;

550 Zie de conclusies ('concl.') in hoofdstuk XIl.
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ad 1.c:   terugbetaling van wederzijds geleverde prestaties  naar de waarde  van
die prestaties op het moment van betaling, onder het herleven van
oorspronkelijke vorderingsrechten van de wederpartij als een te
verifieren vordering (inclusief eventuele preferentie);

ad 2.a:  terugbetaling door de wederpartij van de waarde van de betaling op het
moment van betaling door de aspirant-failliet;

ad 2.b:  terugbetaling van de door de aspirant-failliet geleverde prestaties op
basis van de waarde van die prestaties op het moment van betaling,
onder het herleven van oorspronkelijke vorderingsrechten van de
wederpartij als een te verifieren vordering.

VII.5 Fixatie en benadeling van specifieke crediteuren of door
verschillende crediteuren: derdenwerking

Een benadeling, met name als die bestaat uit het onrechtmatig verdwijnen van
verhaalsactief, kan in sommige gevallen directe gevolgen hebben voor
specifieke crediteuren die op bijzondere wijze verhaal konden nemen op het
verdwenen actief.

Te denken valt bijvoorbeeld aan specifieke voorrechten op verdwenen verhaalsactief, het tenietgaan
van een pandrecht op bijvoorbeeld verkochte voorraad (en/of het niet verpanden van de daaruit
voortvloeiende vordering) of de betaling vanaf een rekening met een (bij de bank tot verrekening
strekkend) creditsaldo op een bij de bank achtergestelde lening (vergelijk Kuijsters/Gaalman
q.q.)

551

Gewoonlijk wordt aangenomen dat als een curator een benadelende
rechtshandeling vernietigt, dit geen betekenis heeft voor derden. Daarmee wordt
ook aangenomen dat als een crediteur specifieke rechten had, die echter
teloorgegaan zijn ten gevolge van een benadelende transactie, de vernietiging
door de curator geen werking heeft voor die specifieke crediteur. Dit lijkt
onjuist, omdat de vernietiging door de curator nu juist strekt tot herstel van het
te verdelen vermogen (3:277 BW) en dus tot het herstel van niet alleen de
rechten maar ook de verplichtingen.

Dit zal worden geillustreerd aan de hand van een met Kuijsters/Gaalman vergelijkbare casus met
een  door  de bank bedongen achtergestelde lening  van   1000  aan  K. De vereenvoudigde balans  van

de aspirant-failliet AF ziet er met waardering volgens liquidatiewaarde als volgt uit:

liquide middelen (bij bank) 750 eigen vermogen -1850

bezwaard actief 100 achtergestelde lening 1()00

onbezwaard actief 100 bank 800

overige crediteuren 1000

totaal 950 950

Het bezwaard actief dient tot zekerheid van de bank en de bank is bevoegd tot verrekening van de
creditstand van 750 met de debetstand van 800.

551 HR 30-9-1994, NJ 1995,626 (Kuijsters/Gaalman q.q.): zie X.12.
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Zou nu het faillissement worden uitgesproken, dan zou na uitwinning/verrekening door de bank
(waarna ook de achterstelling van de lening bij de vordering van de bank verdwijnt) de
liquidatiebalans er als volgt uitzien:

liquide middelen 50 eigen vermogen -1850

onbezwaard actief 100 lening 1000

overige crediteuren 1000
totaal 150 totaal 150

Uitkeringspercentage (zonder preferenties) 150 : 2000 = 7,5%

IEchter, na verkrijging van wetenschap van dreigende insolventie betaalt AF, voor faillissement, de
achtergestelde lening aan K terug via de niets vermoedende bank. Volgt hierna faillissement, dan
zou de liquidatiebalans voor uitwinning door de bank er als volgt uitzien:

liquide middelen (bij bank) 0 eigen vermogen -1850

bezwaard actief 100 achtergestelde lening           0

onbezwaard actief 100 bank 1050

overige crediteuren 1000

totaal 200 200

En na uitwinning door de bank:

liquide middelen (bij bank) 0 eigen vermogen -1850

Onbezwaard actief 100 bank 950

overige crediteuren 1000

totad 100 100

uitkeringspercentage  100  :   1950 =   5,1  %.

De bank die na de betaling ook hoort van het dreigende faillissement, stelt zowel AF als degene die
de betaling op de achtergestelde lening verkreeg aansprakelijk, omdat zijn positie aanzienlijk is
uitgehold in strijd met gemaakte afspraken. Het faillissement volgt en de curator spreekt nu degene
die de betaling verkreeg aan, omdat de betaling op de achtergestelde lening niet opeisbaar was en
overigens voldaan wordt aan de wetenschapseis van 42 F. De rechter stelt de curator in het gelijk en
daarna ziet de liquidatiebalans er als volgt uit:

Pauliana-vordering 1000 eigen vermogen -850

onbezwaard actief 100 bank 950

overige crediteuren 1000

totaal 1100 1100

uitkeringspercentage  100  :  1950   =   56,4  %.

Het is duidelijk dat de gewone crediteuren de curator dankbaar zullen zijn: voor betaling aan K was
het uitkeringspercentage 7,5% en nu is het maar liefst 56,4%. Maar is daar een goede reden voor?
V(56r de betaling aan K zou de bank zijn hele vordering betaald hebben gekregen, nu blijft hij zitten
met een vordering van (950-636 =) 314, en daar ligt ook de kern van het verschil. De aanvankelijke
aansprakelijkstelling door de bank van K en AF lijkt niet te kunnen helpen, omdat K terugbetaalt
wat K ten onrechte heeft ontvangen en de betaling door AF aan K voor faillissement lijkt geen
boedelschuld te kunnen opleveren, terwijl de vordering overigens al per saldo geverifieerd wordt.

Het resultaat lijkt zo te zijn dat de actie van de curator de oude situatie niet herstelt alsof
die gefixeerd was, tenminste zolang de positie van de bank daarbij betrokken wordt. Ook de positie
van de bank lijkt mij inhoud te geven aan de gelijkheid van crediteuren behoudens rangorde (in
brede zin). Het is dus maar de vraag of dat wel juist is. Je kunt de vraag ook zo stellen: kan het de
bedoeling zijn dat op grond van een benadelingsactie meer dan het werkelijk geleden nadeel ter
verdeling onder de crediteuren in de boedel valt?
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Dat werkelijke nadeel is vast te stellen. Dat is namelijk het mislopen van 50 aan te
verdelen actief (de overwaarde van rechten van de bank; de vervanging van de schuld aan K voor
een schuld aan de bank is verder neutraal).

De oude situatie inclusief de positie van de bank is op twee manieren te bereiken. De
curator stelt de vordering jegens  K  in  voor  1000  en K krijgt tegen betaling  weer de achtergestelde
lening. De curator stelt vervolgens 950 ter beschikking aan de bank ter verrekening van de
bestaande schuld. Daarmee kan de bank zijn vordering op de failliet verrekenen. Of de curator stelt
slechts een vordering voor het werkelijke nadeel van 50 in en K moet 950 aan de bank betalen
onder het herleven van de (achtergestelde) lening. Beide opties leiden tot herstel van de oude balans
na uitwinning/verrekening door de bank.

De wet voorziet niet (expliciet) in herstel van de situatie van een derde crediteur
wiens specifieke recht door een benadeling is aangetast. Ook lijkt het erop dat de
Hoge Raad niet verder wil kijken dan herstel van de situatie tussen boedel en

552benadeler. Het principe van de Pauliana- of de onrechtmatige-benadelingsactie
(zie met name ook 51 F) lijkt mij hierdoor verloochend te worden. De
benadelingsactie is gericht op het herstel van de positie van crediteuren,
inclusief hun rangorde (in brede zin). In zoverre moet de benadelingsactie
derdenwerking hebben.

Gaat het om nadeel dat in het geheel niet in het te verdelen vermogen is geleden, maar alleen door
6dn specifieke crediteur, waarbij te denken valt aan de benadeelde separatist (zie 57 F) en/of de
crediteur met een bijzonder voorrecht of een eigen vorderingsrecht, dan ligt het niet echt op de weg
van de curator een vordering in te stellen (vergelijk 68 F). Als hij dat wel zou kunnen, zou hij de
opbrengst na aftrek van kosten toch aan die crediteur moeten afdragen.

Van een geheel andere orde is de vraag of de curator ook benadelings-
vorderingen kan instellen als de geslaagde vordering uitsluitend leidt tot
uitkering aan boedelcrediteuren, of bijvoorbeeld een specifieke hoogst
preferente crediteur. Die vraag moet bevestigend beantwoord worden.

Er is geen goede reden om de vraag of er sprake is van benadeling van het te verdelen vermogen, te
moeten beoordelen aan de hand van het mechanisme van uitdeling. De nadeelsvordering strekt juist
tot fixatie en fixatie strekt weer tot de uitdeling volgens rangorde, en niet andersom. Het fixatie-
beginsel, dat leidt tot de tweedeling tussen faillissementscrediteuren en boedetcrediteuren. maakt
niet dat boedelcrediteuren niet moeten worden gezien als crediteuren van het te verdelen vermogen.

··   .553De 'eigenluke boedelschulden hebben alleen een andere rangorde omdat zij ontstaan na fixatie
of het noodzakelijke gevolg zijn van de beoogde behoorlijke liquidatie van het vermogen of
voortkomen uit een ongerechtvaardigde verrijking. Ook 3:45 BW maakt op soortgelijke wijze
duidelijk dat het beroep op de actio Pauliana niet beperkt is tot schuldeisers die v66r de benadeling
zijn ontstaan.

De aard van het ongedaan te maken nadeel kan - zoals in het volgende onderdeel (VII.6)
zal blijken - wel van belang zijn voor het toe te passen mechanisme van verdeling. Dat geldt met
name  bij de vordering op grond  van de Beklamel-norm die de facto strekt  tot een eerdere, algehele
fixatie van het vermogen.

552 Zie  ook de kritische bespreking  in  X. 12 van Kuijsters/Gaalman  q.q. (HR 30-9-1994,  NJ
1995, 626).

553 Ook de - op zich ongelukkige - 'oneigenlijke' boedelschulden maken dit niet anders,
aangezien ook die schulden slechts kunnen worden gezien als schulden met een hogere
rangorde dan faillissementsschulden.
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Min of meer spiegelbeeldige problemen treden op als meer partijen betrokken
kunnen zijn bij een benadeling. Dat kan zich voordoen bij de verrekening na
schuld/vordering-overname of betaling op een bankrekening van de failliet.

Een voorbeeld is te vinden in de Montana-arresten, waarbij de moederonderneming, Interniber, die
bij de bank borg stond voor de kredietschuld van Montana, in het zicht van faillissement de
bankschuld verminderde door betaling van een uitstaande schuld op de bankrekening. Zonder hier
in te gaan op de in beide an·esten besproken vraag of in het licht van 42 (of 47) F de betaling kan
worden vernietigd, kan geconstateerd worden dat de betaling en de verrekening door de bank
feitelijk tot nadeel leidde. Daarmee is nog niet gezegd of en zo ja, aan welke partij het nadeel
toegerekend kan worden. In Montana II ging dat naar mijn overtuiging fout (zie uitgebreid X. 10 en
X.9). Interniber betaalde na verkrijging van wetenschap van dreigende insolventie een schuld op de
bankrekening met debetstand waarvoor zij ook borg stond. Volgens de Hoge Raad kon de betaling
niet vernietigd worden, omdat de achterliggende overeenkomst was gesloten vddr wetenschap van
dreigende insolventie (zie 42 en 47 F). Maar de bank zou wel aangesproken kunnen worden indien
hij bij ontvangst wetenschap van benadeling had en zou dan niet mogen verrekenen. Het logische
gevolg daarvan zou moeten zijn, gesteld dat beide - de debiteur/borg en de bank - ten tijde van de
betaling wetenschap van benadeling hadden, dat de bank het betaalde aan de boedel zou moeten
afdragen, maar tegelijkertijd de betaling door de debiteur in mindering op de borgtocht zou moeten
laten strekken. Dat is irrationeel. Per saldo moet dan de betaling door Interniber aan de boedel
worden gedaan en het bijboeken bij de bank ongedaan gemaakt worden. Ook als Interniber wel en
de bank niet te goeder trouw was bij de betaling, zal de betaling aan de boedel gezien moeten
worden als een betaling ten behoeve van Interniber, zodat de borgtocht toch indirect weer in oude
glorie wordt hersteld.

In Nimox/Van den End q.q. werd de overdracht van een vordering aan een bank die een
surplus aan zekerheden had, los van enige rechtshandeling van de failliet of het bestaan van een
verplichting, wel onrechtmatig geacht. Daarbij werd tevens geconstateerd dat de bank mogelijk ook
op de gevolgen aan te spreken was op grond van 54 F.

In VIII.2.2.3 (54 F) wordt nog stilgestaan bij de jurisprudentie, die geen normatief
sluitend stelsel oplevert. 54 F is onvolkomen omdat het artikel zich ten onrechte alleen richt op de

·· 554verkrijger en niet ook op de overdragende partiJ·

Als verschillende partijen betrokken kunnen zijn bij een benadeling, moet deze
per saldo bij al die partijen, afhankelijk van hun wetenschap, ongedaan gemaakt
worden, rekening houdende met alle uiteindelijke gevolgen van het toedoen dat
tot nadeel leidt.

VII.6 Fixatie en het nadeel van 'nieuwe' en  oude' crediteuren bij
schending van de Beklamel-norm

VII.6.1 Inleiding
De Beklamel-norm houdt in dat het vermogen, het actief en passief, vanaf het
tijdstip dat de betrokkene wetenschap van feitelijke insolventie heeft, zoveel
mogelijk dient te worden gefixeerd, als ware de onderneming niet in strijd met
de Beklamel-regel voortgezet na het moment 'm' dat de betrokkene wetenschap
van feitelijke insolventie moest hebben. Het nadeel dat door voortzetting
ontstaat, kan drie vormen aannemen:555 (a) de verminderingen van verhaals-
vermogen door betalingen na 'm' op v66r 'm' aangegane verplichtingen; (b) de

554 Idem Faber (2005).
555 Zie VH.2 en met name VII.2.3.2.
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verminderingen van eigen vermogen door na 'm' aangegane verplichtingen of
onverplichte rechtshandelingen; (c) de eventuele vergroting van het saldo van de
liquidatieverliezen, doordat bijvoorbeeld na 'm' de te liquideren voorraden
toenemen. Hieronder'r zal kort ingegaan worden op de vraag van samenloop
van vorderingen die kunnen worden ingesteld door de curator dan wel
individuele crediteuren in verband met het nadeel bedoeld in (a), de
vermindering van verhaalsvermogen. Het nadeel bedoeld in (c) is meestal te
verwaarlozen als de onderneming ongeveer evenveel blijft inkopen als
verkopen. Uitgebreid zal worden stilgestaan bij het nadeel bedoeld in (b), de
vermindering van eigen vermogen door voortzetting van de onderneming ten
gevolge van te boeken verliezen. Met name zal worden ingegaan op de
verhouding tussen de vordering van de curator op grond van de Beklamel-norm
en de vordering van individuele crediteuren op grond van de Beklamel-
jurisprudentie. Als de curator een vordering op grond van de Beklamel-norm
instelt, zal de fixatie ten gevolge moeten hebben dat alle transacties die tezamen
tot verlies leiden, ongedaan gemaakt moeten worden. Logisch gevolg daarvan is
dat dan ook de daardoor en daarna ontstane crediteuren niet in het
faillissementspassief betrokken zouden moeten worden. De fixatie heeft dus ook
betekenis voor de status van de 'nieuwe' crediteuren in het faillissement. In dit
onderdeel zal blijken dat er een samenhang bestaat tussen nadeel van 'nieuwe
crediteuren, 'oude' crediteuren, en voordeel en nadeel van de boedel.

De betrokkene kan, anders dan de wederpartij, verantwoordelijk worden
gehouden voor Alle nadelige gevolgen van de voortzetting van de feitelijk
insolvente onderneming (zie III en Sobi/Hurks II).557 Doordat de Beklamel-norm
het vermogen in het algemeen fixeert, is de wetenschap van feitelijke insolventie
doorslaggevend voor alles wat daarna gebeurt. In dit onderdeel wordt nader
ingegaan op de bijzondere positie van de na feitelijke insolventie ontstane en
onbetaald gebleven 'nieuwe' crediteur. Die bijzondere positie is niet los te zien
van de positie van de bestuurder, de boedel en de andere crediteuren.

De uit dit onderdeel voortvloeiende vraag hoe uiteindelijk met de samenloop van vorderingen
omgegaan moet worden, zal worden behandeld in VII.7.4 e.v.

VII.6.2 Communicerende vaten van nieuwe crediteur, bestuurder,
boedel en oude crediteuren: Beklamel-vordering, voordeel en
benadelend verlies

Kunnen de curator en/of de 'nieuwe' crediteuren een vordering instellen tegen
een betrokkene op grond van de Beklamel-norm, dan bestaat er een
gecompliceerde verhouding tussen nadeel, voordeel en omvang van vorderingen
en aansprakelijkheid, waarbij zowel de 'nieuwe' crediteuren, de betrokkene, de
boedel en 'oude' crediteuren betrokken zijn.

De complexiteit wordt veroorzaakt doordat de effecten zich bij meer
partijen voordoen. Omdat in het vermogen van de aspirant-failliet alle

556
Zie VII.7.2.

557
HR 21-12-2001, NJ 2005, 96 (Sobi/Hurks II).
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verhoudingen samenkomen, is het voor het te verkrijgen begrip van de
onderlinge samenhang het eenvoudigst uit te gaan van het te fixeren vermogen
van de aspirant-failliet op het moment dat wetenschap van feitelijke insolventie
ontstaat. Het daarna optredende nadeel zou kunnen bestaan uit: (a)
verminderingen van eigen vermogen door exploitatieverliezen; (b)
verminderingen van voor verhaal vatbaar vermogen; en (c) vermeerdering van
het saldo van de liquidatieverliezen.558 Bij het ontstaan van 'nieuwe'
verplichtingen kan geval (b) niet relevant zijn, omdat het bij de Beklamel-regel
gaat over onbetaaid te blijven vorderingen en alleen betalingen op al voor de
wetenschap van benadeling bestaande verplichtingen tot nadeel kunnen leiden in
het licht van het fixatiebeginsel. De relatieve vermeerdering van liquidatie-
verliezen na feitelijke insolventie (geval (c)) zal in de praktijk verwaarloosbaar
zijn als de in- en verkoopactiviteiten van de onderneming gelijke tred blijven
houden.559 Het hier relevante nadeel moet derhalve zien op de na feitelijke
insolventie optredende exploitatieverliezen die het eigen vermogen doen
verminderen.

De exploitatieverliezen zijn niet het enige effect van het aangaan of
voortzetten van nieuwe verplichtingen. Door de nieuwe verplichting zal ook
passief verschijnen. Tegelijkertijd zal door de nieuwe leveranties ook nieuw
actief verworven worden. Bij fixatie van het vermogen zal dus: (a) het
exploitatieverlies, (b) het nieuwe passief en (c) het nieuwe actief ongedaan
gemaakt moeten worden.

Welnu, tegenover de waarde van de nieuwe verplichtingen staat de
waarde van het door de aspirant-failliet van de nieuwe crediteuren te560

verkrijgen nieuw actief. Het verschil tussen deze waarden is het exploitatie-
resultaat. Dat betekent dat de nieuwe verplichtingen gelijk zullen zijn aan de
som van de waarde van het verworven nieuwe actief en het daarmee
gerealiseerde exploitatieverlies.

Uit het voorgaande volgt dat, als de curator jegens de betrokkene erin
slaagt de benadeling bestaande uit het gerealiseerde exploitatieverlies ongedaan
te maken en hij deze opbrengst tezamen met de waarde van het verworven
nieuw actief - dus totaal de vorderingen van nieuwe crediteuren - als boedel-
schuld uitkeert aan de nieuwe crediteuren, de fixatie van het vermogen zal
worden gerealiseerd.

Soms zullen sommige nieuwe crediteuren vddr faillissement al betaald
zijn. In dat geval strekt het daarmee samenhangende deel van het gerealiseerde
verlies tot nadeel van oude crediteuren. De vordering van de curator ten belope
van de exploitatieverliezen zal dan mede strekken tot het ongedaan maken van
dat nadeel van oude crediteuren.

Het bovenstaande betekent ook dat als een betrokkene wordt
aangesproken onder de Beklamel-norm wegens het aangaan of voortzetten van

558
Zie VII.2.1 en VII.2.3.

559 Zie VII.9.2.6.
560 De waarde going concern. immers de liquidatieverliezen worden buiten beschouwing

gelaten.
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nieuwe verplichtingen het toe te rekenen nadeel per saldo niet meer mag zijn dat
het exploitatieverlies.

Voor het begrip zal weer gebruik worden gemaakt van twee gesimplificeerde voorbeelden. In het
eerste voorbeeld (a) laat ik zien wat de positie van de nieuwe crediteur is als er geen nadeel is. Dat
geeft meer inzicht in de rechtspositie van de nieuwe crediteur en de nieuwe vordering die ook
voordeel voor de boedel met zich brengt. In het tweede voorbeeld (b) wordt het nadeel door
vermindering van eigen vermogen ten gevolge van alle transacties met nieuwe crediteuren
ingevoerd.

De balans ( 1) van de aspirant- failliet AF is op het moment van het ontstaan van feitelijke
insolventie als volgt:

beginbalans  ( 1)
actief 1000 eigen vermogen -1000

crediteuren 2000

uitkeringspercentage: 50%

Voorbeeld a:
AF verkoopt actief voor de reele waarde, tevens boekwaarde, voor 300 aan B. Direct daarna gaat
het actief en passief met 300 omhoog, maar zolang er niets gebeurt, is dat niet relevant omdat bij
faillissement de wederzijdse vorderingen gecompenseerd zullen worden.561 Nadat geleverd en
betaald zal zijn, ziet de balans er weer hetzelfde uit (geen verlies en geen wijziging van het
verhaalsactief). En ook als AF eerst levert en B nog niet betaald heeft voor faillissement. verandert
er niets, omdat voor het geleverde actief het actief van de vordering in de plaats komt. Maar betaalt
B eerst en vindt het faillissement plaats voor levering. dan gebeurt er wei wat. De balans is dan als
Volgt:

(2.a)

actief 1300 eigen vermogen -1000

crediteuren 2300

uitkeringspercentage: 57%

De crediteuren lijken dan beter  af  te  zijn, ten koste  van  B.B zou echter een Beklamel-vordering
tegen de bestuurder kunnen instellen. De vordering zou het volledige bedrag van 300 mogen
omvatten. Stel dat dat gebcurt v(36r de afwikkeling van het faillissement en dat B dus zijn vordering
op AF niet langer zou handhaven, dan zouden de oude crediteuren nog beter af zijn. Er is 300 meer
actief en er zullen nog slechts 2000 aan crediteuren resteren. Het eigen vermogen gaat dan met 300
omhoog en het oorspronkelijke uitkeringspercentage van 50 wordt zelfs 65%:

(3.a)

actief 1300 eigen vermogen -700

crediteuren 2000

Uitkeringspercentage: 65%

Eigenlijk is dankzij de actie van de bestuurder 300 meer actief voor oorspronkelijk dezelfde
crediteuren ter beschikking gekomen. Zou de bestuurder net voor faillissement B toch nog betaald
hebben, dan zou die betaling per saldo niet tot nadeel van de andere crediteuren hebben gestrekt. En
B zou dan ook geen Beklamel-vordering kunnen instellen.

Gaan we uit van de gelijkheid ten opzichte van het insolvente vermogen direct na
feitelijke insolventie. dan zou de boedel het genoten voordeel van 300 aan B terug moeten geven.
De balans  zou weer gelijk zijn aan balans  ( 1) Eigenlijk  is de nieuwe onbetaald gebleven crediteur
voor de vermeerdering van het verhaalsactief na het ontstaan van wetenschap van feitelijke
insolventie een soort boedelcrediteur. Dat is op twee manieren te bereiken: 6f we geven B

561
Gemakshalve ga ik voorbij aan eventuele schadeclaims, zie 37a F.
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inderdaad een boedelschuld voor zijn bijdrage aan het actief, 6f we geven de bestuurder die door B
wordt aangesproken aanspraak  op  zo' n vordering. Essentieel  is  wel  dat de faillissementsvordering
van B op AF ook verdwijnt. De fixatie, ook van het passief, rechtvaardigt in dit voorbeeld dat de
'nieuwe' crediteur als boedelcrediteur wordt behandeld

In dit voorbeeld was geen sprake van vermindering van eigen vermogen door verlies en
dat maakte het iets te makkelijk.

Voorbeeld b:
AF, met dezelfde beginbalans ( 1), doet nu bij B voor 300 inkopen die een waarde van 200 hebben:

actief 1000 eigen vermogen -1100

vordering op B twV 200 crediteuren 2300

uitkeringspercentage: 52% (eigenlijk, na verrekening 48%)

B levert. AF heeft nog niet betaald:

(2.b)

actief 1200 eigen vermogen -1100

crediteuren 2300

uitkeringspercentage: 52%

Crediteuren lijken in dit voorbeeld (nog) niet benadeeld maar zelfs bevoordeeld te wordens(,f
wederom ten koste  van B. tenminste  als faillissement nu zou volgen.

Laten we eerst eens kijken wat er gebeurt als AF wel de inkopen voor faillissement betaalt:

(3.b)

actief 900 eigen vermogen -1100

crediteuren 2000

uitkeringspercentage: 45%

In  vergelijking  tot  balans (1) is duidelijk  dat de benadeling gelijk  is  aan het verlies  van  100.  Een
benadelingsvordering ter hoogte van het verlies trekt de zaak weer recht conform balans (1):

(4.b)

actief 900 eigen vermogen -1000

Benadelingsvordering 100 crediteuren 2000

uitkeringspercentage: 50%

Dat   betekent   dus   ook   dat   als   zo' n benadelingsvordering ter hoogte   van het verlies tegen   de
bestuurder bestaat. de betaling aan B geen nader nadeel toebrengt.

Terug naar de situatie dat B nog niet betaald is (balans 2.b). Kennelijk ligt daarin al een
benadelingsvordering voor het verlies van 100 besloten, alsook het door B toegebrachte voordeel

door vermeerdering van verhaalsactief van 200.
In alle gevallen, balansen 2.b t/m 4.b, is de benadeling ongedaan te maken door een

benadelingsvordering tegen de bestuurder ter hoogte van het verlies (100) en dat verlies tezamen
met de eventuele vermeerdering van verhaalsactief (200) voor zolang AF nog niet betaald heeft. uit
te keren aan B als boedelschuld. B zal dan zijn hele vordering betaald krijgen.

B kan de betaling van zijn hele vordering ook afdwingen door de eigen op Beklamel
gebaseerde vordering. Ook hier zijn er. net als in voorbeeld a. twee mogelijke oplossingen om het
nadeel per saldo ongedaan te maken: (i)d e curator stelt een benadelingsvordering  in ter hoogte  van
het  verlies  van 100 tegen de bestuurder ( Beklamel-norm) en keert  deze  met de vermeerdering  van

562 Dat voordeel treedt niet altijd op maar is afhankelijk van de verhouding van (liquidatie-
waarde/inkoopprijs)  en ( verplichtingen/te verdelen actief).
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actief van 200 als boedelschuld uit aan B (vergelijk 51 lid 3 F), of (ii) B verhaalt de schuld geheel
op de bestuurder; B dient geen vordering in bij de curator van AF; en de bestuurder krijgt van de
boedel 200 als genoten voordeel als boedelschuld uitgekeerd. In beide gevallen is de balans daarna

weer gelijk aan balans ( 1)
Als na verkrijging van wetenschap van feitelijke insolventie een deel van de nieuwe

crediteuren wel en een deel niet betaald is, zullen de oude crediteuren benadeeld zijn. Het in de
vorderingen van betaalde nieuwe crediteuren begrepen verlies is immers al uitgekeerd. Als de
curator dus een benadelingsvordering instelt, doet hij dat ook voor de oude crediteuren. Levert de
toerekening van het verlies aan betaalde en onbetaalde crediteuren nu een probleem op? Nee,
zolang de curator maar volledig verhaal vindt voor de benadelingsactie, is de toerekening niet
moeilijk. De onbetaald gebleven nieuwe crediteuren moeten helemaal betaald worden en dan valt
het deel van de benadelingsvordering dat aan oude crediteuren toekomt vanzelf in de boedel.

Een voorbeeld met de beginbalans van AF:

1

actief 1000 eigen vermogen -1000

verplichtingen 2000

Er wordt een verlies geleden van 500 door kosten en nieuwe verplichtingen van 800, en verkregen
actief (voordeel) van 300:

2.

actief 1300 eigen vermogen -1500

verplichtingen 2800

Het ongedaan maken zou nu geschieden door een benadelingsvordering van 500 en betaling van de
nieuwe crediteuren voor 800, waarna de balans weer gelijk is aan  1.

Er worden nieuwe crediteuren betaald voor 400:

3.

acuef 900 eigen vermogen -1500

verplichtingen 2400

De curator stelt de benadelingsvordering voor het verlies in voor 500. betaalt de resterende
onbetaalde nieuwe crediteuren    voor 400, zodat 100 achterblijft ter verdeling onder   de   oude
crediteuren. De balans ziet er weer uit als balans  1.

De verhoudingen tussen 'nieuwe', 'oude' crediteuren, boedel en betrokkenen
laten zich als volgt weergeven:
-  Bij benadelingen ten gevolge van het voortzetten van of aangaan van

nieuwe verplichtingen na verkrijging van wetenschap van feitelijke
insolventie lopen de vordering van de curator ter zake van het (exploitatie-)
verlies en de Beklamel-vordering van de nieuwe crediteuren deels samen, en
wel ter hoogte van het veroorzaakte exploitatieverlies. De onbetaald

gebleven vordering van de 'nieuwe' crediteur bestaat uit twee componenten:
het veroorzaakte verlies en de eventueel veroorzaakte vermeerdering van
verhaalsactief. De vermeerdering van verhaalsactief strekt tot 'voordeel' van
de boedel.

-    De curator heeft op grond van de Beklamel-norm (o.a.) een vordering op de
betrokkene ter hoogte van het na geobjectiveerde wetenschap van feitelijke
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insolventie ontstane verlies, dat per saldo het gevolg is van de
verplichtingen die daarna zijn ontstaan of vervallen.

-    De Beklamel-vordering van de 'nieuwe' crediteur kan niet samengaan met
een in het faillissement in te dienen vordering en/of een door de curator ter
zake van verlies jegens de betrokkene in te stellen vordering; er moet dus
een keus gemaakt worden wie welke vordering instelt.

- De betrokkene hoeft in verband met zijn aansprakelijkheid voor na
verkrijging van wetenschap van feitelijke insolventie doorlopende of nieuwe
verplichtingen alleen het daardoor ontstane exploitatieverlies te vergoeden
om ieders nadeel te kunnen wegnemen. Het aan de betrokkene toe te
rekenen verlies na verkrijging van wetenschap van feitelijke insolventie is
per saldo gelijk aan het daarna geboekte negatieve resultaat. Als de curator
het van de bestuurder te incasseren verlies tezamen met het door
doorlopende of nieuwe verplichtingen verwezenlijkte voordeel - dus de
gehele vordering - als boedelschuld uitkeert aan de onbetaald gebleven
nieuwe crediteuren, worden de andere crediteuren hierdoor in principe niet
benadeeld (afgezien van boedelkosten verbonden aan de incassering, die
eerst moeten worden voldaan).

-   Als nieuwe crediteuren deels zijn betaald, strekt de benadelingsvordering
van de curator ook ten gunste van oude crediteuren. Bij volledig verhaal563
zal na betaling van de resterende niet-betaalde nieuwe crediteuren vanzelf
het aan oude crediteuren toekomende deel aan hen toevallen.

In VII.7.3 en VII.7.4 kom ik terug op de samenloop. Mijn conclusies stroken niet met recente
jurisprudentie en verschillende opvattingen in de literatuur. Daarop wordt in VII.7.5 ingegaan.

Strikt genomen draagt elke nieuwe leverantie die op het moment dat het faillissement
wordt uitgesproken nog niet te gelde is gemaakt, ook bij aan de te boeken liquidatieverliezen. Per
saldo zal echter de voortzetting van de ondememing ook liquidatieverliezen voorkomen. omdat
activa al voor faillissement going concern le gelde gemaakt zullen worden. In het bovenstaande is
geen rekening gehouden met mutaties in het saldo van de liquidatieverliezen omdat die meestal te
verwaarlozen zullen zijn.564

1n uitzonderlijke gevallen zal hiermee wel rekening moeten worden gehouden bij de
vaststelling van het totale nadeel. De voortzetting van de onderneming kan bij uitzondering wei tot
een aanzienlijke vergroting of verkleining van het saldo van de liquidatieverliezen leiden. Strikt
genomen bestaat de benadelingsvordering van de curator onder de Beklamel-norm uit de som van
de exploitatieverliezen en de relatieve mutaties in de liquidatieverliezen. Zolang inkopen en
verkopen min of meer gelijke tred houden. zal het saldo van de te boeken liquidatieverliezen ook
ongeveer gelijk blijven. omdat de 'nieuwe' liquidatieverliezen weggestreept kunnen worden tegen
de voorkomen liquidatieverliezen op 'oude' activa.

VII.7 Fixatie en samenloop

VII.7.1 Welke vorderingen kunnen samenlopen?
De benadelingsvordering, vormgegeven in een actio  Pauliana, kan ingevolge 49
F alleen worden ingesteld door de curator. Maar omdat de benadelingsvordering

563 Afgezien van de verhaalskosten.
564 Zie ook VII.9.2.6.
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evengoed in de vorm van een onrechtmatige daadvordering kan worden
ingesteld, zowel door de curator als door crediteuren, is daarmee de
samenloopvraag nog niet opgelost.

Dat dezelfde feiten en omstandigheden zowel tot een actio Pauliana als een onrechtmatige
565

daadvordering kunnen leiden, werd al expliciet onderkend in Erba 1. In een aantal arresten
566 567

en Notarissen/Curatoren THB568) is in heel(Peeters q.q./Gatzen. Nimox/Van den End q.q
algemene bewoordingen vastgesteld dat de curator een zelfstandig recht heeft om een benadelings-
vordering ten behoeve  van de crediteuren  in te stellen. Conform het concept  van  3:45 BW betekent
dat niet dat het specifiek gaat om de belangen van de crediteuren ten tijde van de benadeling. maar
om de uiteindelijke faillissementscrediteuren. De benadelingsvordering strekt blijkens notaris E/
Curatoren THB tot het herstel van het vermogen, onafhankelijk van de vraag of de derde mogelijk
individuele weren tegen individuele crediteuren zou kunnen inbrengen. In De Bont/Bannenberg
q.q. lijkt de Hoge Raad hieraan mogelijk toch weer beperkingen te stellen als het gaat om een
vordering uit hoofde van de Beklamel-norm. 569

In verband met de samenloop is het zinvol ook een onderscheid te maken aan de
hand van de vorm van het nadeel en de vraag of en in hoeverre een betrokkene
daarop aangesproken kan worden.

57{)Eerder   werd al een onderscheid gemaakt tussen nadeel bestaande uit vermindering van eigen
vermogen ('in negatieve balans' zijnde rechten en verplichtingen) en vermindering van verhaals-
vermogen (betalingen). Ook werd geconstateerd57' dat onder de Beklamel-norm de gevolgen vallen
van 'nieuwe' verplichtingen die worden aangegaan, per saldo bestaande uit vermindering van eigen
vermogen door verliezen. Op grond van de Beklamel-norm is evenzeer aan te nemen dat de
betrokkene na verkrijging van wetenschap van onvoldoende liquiditeit aangesproken moet kunnen
worden op de relatieve effecten van verminderingen van verhaalsvermogen door betalingen die
worden voortgezet terwijl de onderneming moest worden gestaakt. Eerst zal ik de laatste groep
behandelen en daarna kom ik toe aan de benadelingen waarbij ook belangen van nieuwe
crediteuren betrokken kunnen zijn aan wie een zelfstandige Beklamel-vordering zou kunnen
toekomen.

VII.7.2 Onttrekkingen aan verhaal

De gevolgen van concreet nadeel bestaande uit verminderingen van verhaals-
vermogen - verplichtingen uit vrijgevigheid, betalingen op bestaande
verplichtingen, of onverplichte betalingen - betreffen altijd het te verdelen
vermogen van de failliet. De verschillende manieren waarop zij ingrijpen zijn in
VII.2 besproken. De benadelingen hebben allemaal gemeen dat ze ongedaan
gemaakt moeten worden door de fixatie van het vermogen vlak voor de
benadeling."3 De gevolgen van de benadelingen voor de individuele crediteuren
zijn afhankelijk van gelijkheid en rangorde. Wordt door de curator zo'n
benadeling ongedaan gemaakt, dan heeft dat voor de diverse crediteuren slechts

565
HR 28-6-1957, NJ 1957,514.

566
HR 14-1-1983, NJ 1983,597.

567
HR 8-11-1991, NJ  1992.174.

568 HR 23-12-1994 en 15-9-1995. NJ 1996,627,628,629.
369 Zie verder VII.7.6.
57{) Zie VII.2.
571

Zie VII.6.
572 Zie VII.3.
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een relatief effect, omdat ook die verbetering van het vermogen verdeeld moet
worden.

Is het niet denkbaar dat naast het vorderingsrecht van de curator voor
dit soort benadelingen ook nog een vorderingsrecht van individuele crediteuren
bestaat? Als dat ertoe zou leiden dat de bestuurder twee keer onder dezelfde
norm voor dezelfde schade aangesproken zou kunnen worden natuurlijk niet.
Maar er zijn een paar uitzonderingen denkbaar:
(a) de curator stelt, hoewel hij een vorderingsrecht zou hebben, geen vordering

in;

(b)  er is sprake van een zelfstandige verplichting van de bestuurder jegens de
betreffende crediteur;

(c) de benadeling treft uitsluitend specifieke crediteuren en de uitoefening van
het recht door de curator is niet in het belang van de gezamenlijke
crediteuren.

VII.7.2.1    Ad (a) De curator stelt geen vordering in
Je kunt je afvragen of er bij de benadeling wegens vermindering van verhaals-
vermogen wel sprake is van schending van een norm jegens een individuele
crediteur. Het aan de bestuurder te verwijten toedoen betekent toch echt een
benadeling van alle crediteuren volgens de paritas. Maar waar curatoren om
diverse redenen soms geen vordering instellen, heb ik geen overwegende
bezwaren tegen de vordering van de individuele crediteur, als maar vaststaat dat
de curator geen vordering instelt. In principe zou dat dan na het faillissement
moeten zijn omdat alle crediteuren tijdens het faillissement, zo nodig via de
rechter-commissaris, de curator kunnen trachten te bewegen alsnog zo'n
vordering in te stellen. Belangrijker is te constateren dat het vorderingsrecht van
de individuele crediteur in verband met een vermindering van verhaalsvermogen
beperkt wordt door de paritas. Hij kan nooit meer vorderen dan wat hij meer
zou hebben gekregen indien de benadeling niet had plaatsgehad. Zou men elke
individuele crediteur een vorderingsrecht toekennen ter hoogte van de
vermindering van verhaalsvermogen dan zou dat met zich meebrengen dat de
aangesprokene even zovele malen dezelfde schade zou moeten voldoen als er
crediteuren zijn. De Hoge Raad lijkt zich impliciet op dat standpunt te stellen in
Steins/Textile. S71

Naar mijn mening is Steins/Textile een onjuiste beslissing. Het ging om een leverantie
spijkerbroeken die aan het vermogen van de failliet was onttrokken. maar er was geen eigendoms-
voorbehoud of recht van reclame van de leverancier. De curator had geen vordering ingesteld en de
verzekeraar van de leverancier vorderde vergoeding ten belope van de gehele onttrekking en deze
werd door de Hoge Raad in zijn geheel toegestaan. Nu echter geen eigendomsvoorbehoud of recht
van reclame bestond, werden de andere crediteuren evenzeer benadeeld en derhalve de leverancier
slechts  voor een deel.

Ook in het Juno-arrest574 ging het om de vraag of een crediteur buiten de curator om een
vorderingsrecht toekomt. De Hoge Raad omzeilde de beantwoording van de vraag in zijn

573 HR  18-1-2002, NJ 2002, 96. Zie ook uitgebreider noot  1153 bij X. 12.
574

HR 26-10-2001, NJ 2002,94.
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algemeenheid door te overwegen dat: feitelijk niet is 'vastgesteW en ook niet is aangevoerd dat de
curator een dergelijke vordering heeft ingesteld, zodat erran uitgegaan moet worden dat dit niet
het get,al is geweest'.  lets  algemener,  maar heel voorzichtig overweegt  de  Hoge Raad vervolgens:
'De omstandigheid dat de curator wellicht een vordering tegen de bestuurders op grond van een.
jegens alle crediteuren van een vennootschap onrechtmatige handelwijze zal kunnen instellen.
nc,opt niet zonder meer tot de slotsom dat een dergelijke vordering niet toekomt aan een individuele
schuldeiser. zoals de onn,anger' (curs. LvE). Bijzonder aan dit geval is natuurlijk dat de ontvanger
binnen de rangorde hoogst preferent is en zodoende veelal als eerste uit de opbrengst van een
benadelingsvordering voldaan zal worden. Essentieel is echter dat de ontvanger dan ook de enige
hoogst preferente crediteur is en dat ook vastgesteld wordt dat de uiteindelijke opbrengst van een
benadelingsvordering uiteindelijk alleen aan hem ten goede zou komen. Die vaststellingen zijn in
het arrest niet terug te vinden en in zoverre gaat de uitspraak mijns inziens te kort door de bocht.
Voorts geldt nog een ondergeschikt argument. Als de curator wei een vordering instelt, dient de te
realiseren opbrengst ook ter dekking van de ten behoeve van die vordering gemaakte boedelkosten.

In Lunderstidt/De Kok I575 lijkt de Hoge Raad ook voor dit soort vorderingen
onafhankelijke vorderingsrechten aan individuele crediteuren toe te kennen en weI telkens ten
belope van de benadeling. Als die interpretatie juist is, is het arrest naar mijn mening een misslag
omdat de bestuurder daarmee bijna ongelimiteerd aansprakelijk kan worden gehouden. Daarop zal

576uitgebreid teruggekomen worden.

VII.7.2.2   Ad (b) Zelfstandig vorderingsrecht crediteur

Op zich is het denkbaar dat een crediteur een zelfstandig vorderingsrecht tegen
de bestuurder heeft, hetzij omdat de bestuurder een direct aan hem toe te
rekenen onrechtmatige daad heeft gepleegd (zie Knabbel en Babbel),5,7 hetzij
omdat de bestuurder een rechtstreekse verplichting jegens de derde, tevens

crediteur, is aangegaan (bijvoorbeeld een garantieovereenkomst). In het eerste

geval moet het gaan om de schending van een zelfstandige norm die geen
betrekking heeft op de benadeling van crediteuren. Deze is denkbaar in het geval
van schending van specifieke rechten van crediteuren.'78 In het tweede geval gaat
het eigenlijk niet om samenloop, ook al kan de verplichting die de bestuurder op
zich heeft genomen wel degelijk betrekking hebben op dezelfde schade die het
gevolg is van de benadeling van alle crediteuren. Als de bestuurder zo'n eigen
verplichting creeert, kan hij daarop ook direct worden aangesproken. Het
principe van 49 F staat dan niet in de weg aan de actie van de individuele
crediteur. Maar voor zover het hetzelfde verhaal betreft als de eventueel door de
curator op grond van de Beklamel-norm in te stellen vordering, zal daar toch
rekening mee moeten worden gehouden.

579

VII.7.2.3   Ad (c) Benadeling specifieke crediteuren

In uitzonderlijke gevallen is het denkbaar dat de benadeling niet de
faillissementscrediteuren treft, maar specifieke crediteuren van de failliet, zoals

bijvoorbeeld de pandhouder, leverancier met eigendomsvoorbehoud of het recht

575
HR 21-12-2001, NJ 2005, 95.

576
Zie VII.7.5 en VII.7.6.

577
HR 6-4- 1979, NJ  1980,34.

578 Zie ook III.4.1.1.
579 Zie verder VII.7.3.
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van reclame, waarbij de bestuurder verantwoordelijk kan worden gehouden voor
het niet meer geheel of gedeeltelijk kunnen uitoefenen van dat recht.

Het is niet uit te sluiten dat de curator ook ten behoeve van die specifieke crediteuren een
benadelingsvordering moet kunnen instellen, met name als de benadeling indirecte gevolgen heeft
voor het  te verdelen vermogen of vorderingen van crediteuren, zie bijvoorbeeld X. 12. 580

In de meeste gevallen zal het zowel doelmatig als juist zijn dat, als de
benadeling verder geen gevolgen heeft voor faillissementscrediteuren, de
individuele crediteur een vordering kan instellen.

VII.7.3 Nieuwe verplichtingen en de Beklamel-vordering
Een stuk ingewikkelder is de samenloopvraag als de curator op grond van de
Beklamel-norm een vordering tegen de bestuurder (of meer algemeen de
betrokkene) kan instellen en de nieuwe, onbetaald gebleven crediteur dat ook
kan op grond van de Beklamel-jurisprudentie. Ook hier is de Hoge Raad, naar
mijn mening, in Sobi/Hurks II en Lunderstbidt/De Kok I - die ik later'81 uitvoerig
zal bespreken - de verkeerde weg ingeslagen. De Hoge Raad meent dat het
vorderingsrecht van de curator uit onrechtmatige daad wegens benadeling van
crediteuren tegen de bestuurder niet in de weg staat aan vorderingen van
individuele crediteuren tegen de bestuurder. Het gebruikte argument dat
niemand zomaar van zijn eigendom kan worden beroofd (art. 1 Eerste Protocol
EVRM) lijkt gebaseerd te zijn op Van Schilfgaardes opvatting'"3 dat door een
faillissement het vermogen van de gefailleerde onder bewind wordt gesteld,
maar niet de rechten van crediteuren jegens derden. Die opvatting is mij te
simpel om redenen die in VII.6 zijn uiteengezet. De vordering van de
individuele 'nieuwe' crediteur en de vordering van de curator op grond van de
Beklamel-norm hebben, voor zover zij zien op het door de nieuwe
verplichtingen veroorzaakte verlies, betrekking op precies dezelfde schade. En
voor het overige deel van de vordering van de nieuwe crediteur ziet deze op het
voordeel van de boedel, de waarde die het geleverde heeft voor de aspirant-
failliet die going co,icern blijft.sK' In De Bont/Bannenberg q.q. is niet zonder
meer duidelijk of de Hoge Raad mogelijk weer een ander pad inslaat of
voortbouwt op de December-arresten. 584

De curator heeft op grond  van de Beklamel-norm  (o.a.) een vordering  op de betrokkene ter hoogte
van het na geobjectiveerde wetenschap van feitelijke insolventie ontstane verlies, dat per saldo het
gevolg is van de verplichtingen die na het verkrijgen van die wetenschap zijn ontstaan of vervallen.
De Beklamel-vordering van de 'nieuwe' crediteur jegens de bestuurder kan niet samengaan met
een in het faillissement in te dienen vordering en/of een vordering die door de curator ter zake van
verlies jegens de betrokkene wordt ingesteld: er moet dus een keus worden gemaakt wie welke
vordering instelt. De betrokkene hoeft in verband met zijn aansprakelijkheid voor na verkrijging
van wetenschap van feitelijke insolventie doorlopende of nieuwe verplichtingen alleen het daardoor

581) Zie ook VII.5.
581

Zie VII.7.5.
582

Van Schilfgaarde (1987). p. 89.
583 Voor de benadeling door vergroting van de liquidatieverliezen, zie VII.6.2 en VII.9.2.6.
584 Zie VII.7.6.
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ontstane verlies te vergoeden om ieders nadeel te kunnen wegnemen. Het aan de betrokkene toe te
rekenen verlies na verkrijging van wetenschap van feitelijke insolventie is per saldo gelijk aan het
daarna geboekte negatieve bedrijfsresultaat. Als nieuwe crediteuren deels betaald zijn, strekt de
benadelingsvordering van de curator ook ten gunste van oude crediteuren. Bij volledig verhaal en
omslag van kosten zal na betaling van de resterende niet-betaalde nieuwe crediteuren vanzelf het
aan oude crediteuren toekomende deel aan hen toevallen.

De vraag van voordeelverrekening was ook aan de orde in Sobi/Hurks II. In de lijn van
Verstijlen585 werd betoogd dat de na feitelijke insolventie genoten voordelen voor de boedel
verrekend moesten worden met de vordering van een individuele crediteur op de aandeelhouder/
financier/indirect bestuurder. Dat argument werd door het Hof verworpen op grond van een
beperkte uitleg van voordeeltoerekening. Zoals hierboven is uitgelegd. is die uitkomst weinig
bevredigend. maar de vraag was in cassatie niet meer aan de orde. Op zich had het Hof wei kunnen
constateren dat niet de bestuurder maar de nieuwe crediteur het voordeel toebrengt omdat het
nieuwe actief bij het vermogen van de nieuwe crediteur komt. Maar dat neemt niet weg dat het
voordeel in de boedel is gevallen, waar het ook, uitgaande van het fixatiebeginsel, uiteindelijk niet
thuishoort. Dit moet df aan de nieuwe crediteur worden geretourneerd, waardoor ook de Beklamel-
vordering zou verminderen, df als de bestuurder wordt aangesproken op grond van de Beklamel-
vordering, moet het aan de bestuurder worden geretourneerd.

De analyse maakt duidelijk dat het onwenselijk is om aan te nemen dat zowel de
curator een vordering tegen de bestuurder kan instellen ter hoogte van het verlies
alsook de individuele crediteur, die dan een vordering instelt die uiteindelijk
deels betrekking heeft op datzelfde verlies. Er moet dus een keuze worden
gemaakt.

VII.7.4 Keuze tussen vordering individuele crediteur of curator

Eigenlijk zijn er drie keuzes:
1.  de boedel incasseert het verlies van de bestuurder en keert de nieuwe,

onbetaald gebleven vorderingen als boedelschuld aan de nieuwe crediteuren
Uit;

2. nieuwe crediteuren stellen rechtstreeks de gehele vordering in tegen de
bestuurder en de bestuurder krijgt het voordeel van de boedel; slechts voor
zover nieuwe crediteuren betaald zijn, stelt de curator een vordering terzake
van daarmee verband houdend verlies in;

3.  de crediteuren innen het verlies bij de bestuurder en het voordeel bij de
boedel; slechts voorzover nieuwe crediteuren betaald zijn stelt de curator
een vordering terzake van daarmee verband houdend verlies in.

Op zich maakt het, althans in theorie, niet uit welke keuze gemaakt wordt, maar
er moet een keuze worden gemaakt. Anders wordt het systeem van de
'communicerende vaten' verbroken en zou de bestuurder meermalen voor
dezelfde, en ook niet aan hem toe te rekenen, schade aansprakelijk kunnen
worden gehouden. Mogelijkheid 3 is door het bestaan van de Beklamel-
jurisprudentie feitelijk al uitgesloten. Ik betrek deze keuzemogelijkheid dan ook
niet in mijn overwegingen:86 Keuze 2#1 kent 66n voordeel: de risico's en kosten

585
Verstijlen (2001 b), p. 85

586 Nadelen aan deze keuze zouden zijn dat de vaststelling van de aansprakelijkheid, en het
tijdstip van benadeling telkens verschillend zou kunnen uitvallen, dat de curator nog
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van de in te stellen vorderingen die betrekking hebben op de nieuwe crediteuren,
komen ook vanzelf bij hen terecht en vermengen zich dus niet met andere
boedelschulden ten laste van het liquidatieactief.

Ook al zijn de nieuwe crediteuren aan te merken als boedelcrediteur (wegens ongerechtvaardigde
verrijking van de boedel, vergelijk 24 en 51 F), de kosten en risico's verbonden aan de procedure
tegen de bestuurder ten behoeve van de nieuwe crediteuren horen niet thuis tussen de andere
boedelschulden die strekken ter liquidatie van het vermogen (vergelijk 3:277 BW) en drukken op
het voor andere crediteuren beschikbare actief. Deels is dit op te lossen door dat deel van de kosten
dat proportioneel betrekking heeft op de vorderingen van nieuwe crediteuren om te slaan over de
aan nieuwe crediteuren  uit te keren opbrengst.  De  door de curator te nemen risico' s in verband  met
de procedure zijn nauwelijks om te slaan

Overigens zijn aan optie 2 diverse nadelen verbonden, in verhouding tot een
aantal voordelen van optie 1:
(a) voor zover nieuwe crediteuren wel betaald zijn, strekt de vordering van de

curator ook tot het ongedaan maken van nadeel van oude crediteuren; het
alleen daaraan toe te schrijven verlies zal zeer moeilijk vast te stellen zijn;

(b) waar de vordering van de curator dan wel de individuele crediteur ook
impliceert dat aan de nieuwe crediteur geen te verifitren vordering meer
toekomt, dient nog tijdens het faillissement te worden vastgesteld of een
vordering tegen de bestuurder ingesteld kan en zal worden. De actie van de
curator lijkt daarin praktisch beslissend te zijn;

(c) de vordering van de curator voor alle nieuwe crediteuren en de oude
crediteuren gezamenlijk lijkt veel doelmatiger en de curator lijkt beter te
kunnen vaststellen of en wanneer bestuurders wetenschap van feitelijke
insolventie moesten hebben. Voor een juiste afwikkeling is het ook
wezenlijk dat dat tijdstip niet in verschillende procedures op verschillende
momenten kan worden gesteld;

(d)  stelt de curator de vordering in, dan is de vordering beperkt tot het verlies en
is de voordeelverrekening ook geen issue met de bestuurder meer;

(e) de vordering van de curator hoeft niet alleen te zien op het ontstaan van
nieuwe verplichtingen (inclusief daardoor ontstane liquidatieverliezen) maar
kan ook betrekking hebben op betalingen op verplichtingen die ontstaan
waren v66r de wetenschap van feitelijke insolventie en schendingen van de
verlengde Beklamel-norm. Ook om die reden is het doelmatig de
vorderingen te concentreren bij de curator.

(f) Na verificatie en uitdeling in het faillissement zal de boedel niet meer
kunnen dienen als 'communicerend vat' en niet langer kunnen worden
betrokken bij het rechttrekken van alle effecten.

(g) De eventuele vordering in verband met overtreding van de verlengde
Beklamel-norm die ten nauwste samenhangt met de eventuele vordering uit

steeds ook ten behoeve van 'oude' crediteuren een vordering zal moeten instellen voor
zover nieuwe crediteuren wei betaald zijn, dat de vaststelling van de omvang van de
aansprakelijkheid (verlies) individueel nauwelijks is vast te stellen en daarmee ook het
'voordeel' nauwelijks is vast te stellen.

587 Zie ook VII.7.6.
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hoofde van de Beklamel-norm moet haast wel alleen door de curator kunnen
worden ingesteld omdat het specifiek daaraan verbonden nadeel (niet risico-
dragend financieren van verliezen) via de boedel ongedaan gemaakt zal
moeten worden.

Al met al is het sterk te prefereren dat de curator de vordering kan instellen in
verband met het nadeel na feitelijke insolventie.

Nieuwe crediteuren kunnen, zo nodig middels de rechter-commissaris en de wettelijke
beroepsmogelijkheden bij rechtbank en Hoge Raad, invloed uitoefenen op de uitoefening van de
rechten door de curator. Eigenlijk sluit het feit dat de nieuwe crediteur een vordering indient ter
verificatie al uit dat hij ook als individuele crediteur een vordering tegen de bestuurder instelt.

Er is nog wel 66n praktisch probleem dat moet worden opgelost: de kosten en
risico's van de procedure.

Met name als de boedel negatief is, of negatief zal kunnen worden door de kosten van de
benadelingsvordering (nog niet rekening houdend met de onzekere opbrengst), zal dat voor een
curator reden kunnen zijn, mede in verband met de eventuele onzekerheid van de uitkomst van de
procedure, geen vordering in te stellen. Het feit dat de risico's van de procedure eigenlijk voor
rekening van alle andere crediteuren komen, vraagt om een nadere regeling. In dat verband zou de
curator bijvoorbeeld van de nieuwe crediteuren een proportionele bijdrage in de financiering van de
procedure moeten kunnen vragen. Ook een feitelijk ruimere toepassing van de garantieregeling
voor curatoren is denkbaar.

VII.7.5 De December-arresten en de literatuur
Het gepropageerde wenselijke recht stemt bepaaldelijk niet overeen met de
December-arresten, Sobi/Hurks II en De Bont/Bannenberg q.q., die de visie van
Van Schilfgaarde588 lijken te onderschrijven dat het vermogen van de
gefailleerde onder bewind wordt gesteld maar niet de rechten van crediteuren
jegens derden.

Eerder werd ook kritiek geleverd op Steins/Textile en het Juno-arrest. De December-arresten zijn
door Schoordijk589 en Wezemanigo met gejuich begroet.

De Hoge Raad meent dat de vordering uit onrechtmatige daad die de curator
wegens benadeling van crediteuren tegen de bestuurder kan instellen, niet in de
weg staat aan vorderingen van individuele crediteuren tegen de bestuurder. De
bestuurder kan aldus tweemaal voor (bijna) dezelfde schade (het verlies)
aansprakelijk worden gehouden en kan ook worden aangesproken op feitelijk
voordeel dat de onderneming zelf heeft genoten (de waarde die de leveranties
per saldo hebben voor de onderneming). Die opvatting lijkt mij onhoudbaar.

De motivering kent twee invalshoeken, de parims creditorum en art. I van het Eerste Protocol bij
het EVRM. Alleen vorderingen die gebaseerd zijn op 3:45 BW (Pauliana) kunnen in verband met

588
Van Schilfgaarde (1987), p. 89.

589
Schoordijk (2002).

59() Wezeman (2002). Zie verder ook noten van Vriesendorp (2002), p. 819 en Raaijmakers
(2003), p. 105 en de noot van Kortmann bij HR 21-12-2001, NJ 2005, 95 en 96.
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49 F niet door individuele crediteuren worden ingesteld. In Lunderstadt/de Kok I overweegt de
Hoge Raad wel dat als een curator een vordering instelt het belang van een behoorlijke afwikkeling
van het faillissement met zich mee kan brengen dat eerst op de vordering van de curator en

vervolgens op de vordering van de individuele schuldeiser moet worden beslist.
Bakkerus (2000) meende reeds dat dit de problemen zou oplossen doordat een uitkering

591in faillissement de toe te wijzen individuele schade zou beperken. Ook volgens Schoordijk
betekent dit dat de vorderingen van de individuele crediteuren jegens de betrokkene hierdoor
beperkt zouden kunnen en moeten worden. Of de Hoge Raad dat ook kon bedoelen, heb ik eerder
betwijfeld592 in het licht van de principiele motivering op grond van artikel 1 Eerste Protocol
EVRM (niemand kan zomaar van zijn eigendom beroofd worden). Naar mijn mening zou die
motivering moeten betekenen dat de uitoefening van rechten ten behoeve van crediteuren door de
curator niet is te zien als een uitoefening van het recht van individuele crediteuren een vordering uit
onrechtmatige daad in te stellen. De casus van Lunderstiidt/De Kok maakt dit ook duidelijk. De
curator had al een schikking getroffen ten behoeve van crediteuren maar dat staat volgens de Hoge
Raad kennelijk niet in de weg aan de vordering van de individuele crediteur. Het latere De BonU

593
Bannenberg q.q.-arrest bevestigt evenwel dat. zoals Schoordijk al betoogde, de Hoge Raad
kennelijk bedoelt dat de uitkering in faillissement de vordering van de nieuwe crediteur op de
betrokkene moet beperken. Daarin lijkt mij een innerlijke tegenstrijdigheid te zijn besloten, omdat
het dan dus ook volgens de Hoge Raad om telkens eenzelfde schade moet gaan. In dit arrest. dat
hieronder nog uitvoeriger zal worden besproken, overwoog de Hoge Raad: 'Hierbty kan 11(}g

worden opgemerkt dat de omvang van de door een individuele faillissementsschuldeiser geleden
schade wegens (gehele of gedeeltelijke) onverhaaibaarheid van zijn vordering eerst kan worden
bepaald als duidelijk is hoeveel hij wit het faillissement zal ontrangen. Hij zal dan ook zoor het
volle bedrag van zijn vordering in het faillissement moeten opkomen terwijl bij de vaststelling van
zijn  schade   rekening  moet   worden   gehouden  met   heigeen   hij   uit   het  faillissement  ontrangt'.
Daarmee heeft de Hoge Raad het dilemma van de samenloop nog verre van opgelost. Als we ervan

uitgaan dat de curator wel een vordering kan instellen die ziet op het door de nieuwe vetplichtingen
veroorzaakte verlies, zal de bestuurder volgens de Hoge Raad voor dat nadeel nog steeds tweemaal
aansprakelijk kunnen worden gehouden voor bijna dezelfde schade. 'Bijna' omdat de in de praktijk
meestal geringe uitkering die de nieuwe, concurrente, crediteur in het faillissement krijgt in
mindering zal strekken op de vordering van de crediteur op de bestuurder. En nog steeds zal de
bestuurder ook aansprakelijk zijn voor dat deel dat in feite tot voordeel van de boedel zal hebben

gestrekt. de waarde waarvoor het geleverde geliquideerd wordt.
Over de min of meer door de Hoge Raad zelf in het leven geroepen vordering van de

curator (Peeters q.q./Gatzen. Nimox/Van den End, Notarissen/Curatoren THB) zegt de Hoge Raad
in de December-arresten dat de vordering van de curator geen verstoring van de in faillissement te
handhaven 'paritas c reditorum' met zich mee kan brengen. Hoezo? Wordt daarmee iets gezegd
over de verhouding tussen de vordering van individuele crediteuren en die van de curator? Is nu
bekend hoe de paritas ingevuld moet worden in verband met de nieuwe crediteuren? Daarvoor is

de motivering te summier. Hoewel de Hoge Raad wet verwijst naar de eerdere arresten met
betrekking tot de bevoegdheid van de curator. heeft het er wat mij betreft alle schijn van dat
gebroken wordt met de Notarissen/Curatoren THB-arresten. die de schade in het insolvente
vermogen centraal stellen en daarmee ook de bevoegdheid. en zelfs de taak, van de curator

vooropstellen. Het lijkt erop dat de Hoge Raad de parims wei in de mond neemt maar niet heeft

nagedacht over de betekenis daarvan. Het lijkt er althans op dat de Hoge Raad niet heeft ingezien
dat benadelingen die betrekking hebben op verminderingen van verhaalsactief altijd alle
crediteuren raken en wei volgens de paritas. Evenmin lijkt de Hoge Raad overzien te hebben dat de

591 Zie ook de noot van Wezeman in Ondernemingsrecht 2002/5, p. 152 en Van Hees
(2002), p. 55 e.v., die impliciet aanneemt dat de Hoge Raad zou hebben beslist dat de
schade pas na uitkering kan worden vastgesteld en dat alleen datgene te vorderen is wat
anders in faillissement gekregen zou zijn, zodat concurrente crediteuren in de praktijk
geen vorderingsrecht zou toekomen. Mijns inziens berust dit op een onjuiste lezing.

Vergelijk ook noot Kortmann bij HR 21-12-2001. NJ 2005, 95 en 96.
592

Van Eeghen (2002).
593 HR 16-9-2005. NJ 2006,311 (De Bont/Bannenberg q.q.).
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nieuwe verplichtingen per saldo leiden tot nadeel dat overeenkomt met het uit de nieuwe
verplichtingen voortvloeiende exploitatieverlies en dat de vorderingen overigens betrekking hebben
op aan de boedel toegebracht voordeel. De Hoge Raad lijkt ook niet te hebben ingezien dat de
nieuwe verplichtingen, voor zover ze wel tot betaling leiden. de oude crediteuren benadelen. Meer
algemeen lijkt de Hoge Raad over het hoofd te zien dat de vordering van de curator op grond van
de Beklamel-norm zal moeten strekken tot fixatie van het vermogen op het moment van
wetenschap van feitelijke insolventie. Die fixatie noopt tot een daarmee overeenkomende
verdeling. Het gevolg van de beslissing van de Hoge Raad kan schrijnend zijn. Voor wat betreft de
verminderingen van verhaalsvermogen lijken bestuurders zowel door de curator als door elke
individuele crediteur voor het volledige bedrag aangesproken te mogen worden. Voor zover het
gaat om nieuwe verplichtingen lijken bestuurders tot tweemaal toe voor (bijna) dezelfde schade
(het verlies) te mogen worden aangesproken.

In zijn noot verdedigt Wezeman dat van een meervoudige aansprakelijkheid van de
bestuurder geen sprake mag zijn en dat de bestuurder om die reden een (voorwaardelijk)
regresrecht als faillissementsschuld kan indienen als hij wordt aangesproken door individuele
crediteuren. De paritas die hiermee beoogd wordt, kan ik niet geheel bevatten. Bedoelt Wezeman
dat als de bestuurder ook wordt aangesproken door de curator, hij de vordering van een individuele
crediteur als boedelschuld in mindering kan brengen? Een faillissementsschuld zal de bestuurder in
ieder geval niet of nauwelijks baten. Maar ook dan, hoe gaat het als niet alle individuele (nieuwe?)
crediteuren een vordering instellen en de curator (ook) namens hen optreedt? Moet hun recht dan
beperkt worden doordat andere individuele crediteuren wel afzonderlijk zijn opgetreden? En hoe zit
het als individuele crediteuren pas optreden nadat de curator zijn vordering heeft geIncasseerd en
misschien zelfs heeft uitgedeeld? Voorzover ik Wezemans opvatting begrijp, lijkt mij deze nog niet
geheel doordacht. De signalering van het probleem van de mogelijke meervoudige
aansprakelijkheid van de bestuurder lijkt mij wel juist.

594Kortmann wijst in zi.in noot    op de dogmatische problemen die aan de bevoegdheid van
de curator zijn verbonden en komt op die grond ook tot de conclusie dat de curator voor de nieuwe
crediteuren optreedt en dus met hen dient af te rekenen (vergelijk de door mij aangenomen

boedelvordering), maarrat niet in op de kwantitatieve aspecten van ieders nadeel en voordeel.
Van Koppen- - had al voor de December-arresten geconstateerd dat verminderingen van

verhaalsvermogen over het te verdelen vermogen van de failliet lopen en dat het nadeel dus door de
paritas bepaald wordt, zodat een vordering van de individuele crediteur naast de curator niet
denkbaar is. Voor wat betreft de nieuwe verplichtingen - hij heeft het in dat verband over Erba en
Beklamel - komt aan de curator volgens hem geen vorderingsrecht toe. Hij meent dat er geen
sprake kan zijn van benadeling van andere crediteuren omdat, als de nieuwe Beklamel/Erba-
crediteuren verhaal zoeken buiten de boedel om, het passief ook niet ten detrimente van oude
crediteuren vermeerderd wordt. Van Koppen vergist zich mijns inziens in drie opzichten:
1.   als de nieuwe crediteur een vordering in het faillissement indient, heeft die invloed op de

paritas,
2.    het aangaan van nieuwe verplichtingen leidt ook tot nadeel van oude crediteuren voor zover

nieuwe crediteuren worden betaald;
3.   Van Koppen ziet over het hoofd dat de nieuwe verplichting ook leidt tot voordeel van de

boedel dat herverdeeld moet worden.

In de December-arresten en het overgrote deel van de literatuut#6 is naar mening
een verkeerde weg ingeslagen die juist niet goed te praten is met artikel 1 Eerste
Protocol EVRM. Die weg moet leiden tot ongelukken voor de aangesproken
betrokkene, waaronder de bestuurder.

594
HR 21-12-2001, NJ 2005. 95 en 96. Zie ook Kortmann en Faber (1996).

595
Van Koppen (1998), (20018) en zijn bespreking van het Juno-arrest, Sobi/Hurks II en
Lunderstadt/De Kok I (Van Koppen 2002).

596 Zie ook Vriesendorp (2002).
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VII.7.6 De Bont/Bannenberg q.q.
Het is niet direct duidelijk of de Hoge Raad met het De Bont/Bannenberg q.q.-
arrest,97 een nieuwe weg is ingeslagen of een nadere invulling aan de December-
arresten heeft gegeven. Uit het arrest zou op het eerste gezicht opgemaakt
kunnen worden dat de curator geen taak heeft als het aankomt op nadeel dat
veroorzaakt is door het ontstaan van nieuwe verplichtingen:98 Bij nauwkeurige
lezing lijkt de meer plausibele interpretatie dat de curator wel een zekere
bevoegdheid heeft als het gaat om zulk nadeel, maar dat die bevoegdheid ziet op
nadeel van alle crediteuren en dat de opbrengst volgens rangorde moet worden
verdeeld. Dat zal de vordering van de nieuwe crediteur op de bestuurder wel
enigszins kunnen beperken. De onduidelijkheid houdt naar mijn mening direct
verband met een ontbrekend overzicht over bestaande verbanden. De Hoge Raad
is kennelijk niet in staat het duidelijke verband aan te geven tussen het nadeel
(en voordeel) dat in de boedel valt door nieuwe verplichtingen, en de Beklamel-
vordering van de nieuwe crediteur zelf. Voor dat verband is het noodzakelijk te
onderkennen dat de Beklamel-norm beoogt het vermogen te fixeren op het
moment van verkrijging van wetenschap van feitelijke insolventie en dat die
fixatie moet leiden tot het ongedaan maken van nadelige gevolgen voor zowel
oude als nieuwe crediteuren.

Uit dit onderzoek volgt dat de curator een vordering had moeten kunnen instellen ter hoogte van het
door de 'nieuwe' verplichtingen veroorzaakte exploitatieverlies. Zou de vordering slagen, dan zou
de curator die 'nieuwe' crediteuren kunnen betalen, als boedelschuld, voor zover zijn niet betaald
waren. Voor zover nieuwe crediteuren wel betaald waren, zou de opbrengst ten goede komen van
de 'oude' crediteuren naar rangorde. Zo zou het vermogen gefixeerd worden naar het moment van
verkrijging van wetenschap van feitelijke insolventie.

Sterk complicerend in de casus van De Bont/Bannenberg q.q. is dat de curator
een onjuiste, Beklamel-achtige vordering had ingesteld. Beklamel-achtig omdat
hij niet de veroorzaakte verliezen na feitelijke insolventie, maar een schade ter
hoogte van nieuwe vorderingen instelde. De opbrengst wilde hij als
boedelschuld uitkeren. De Hoge Raad acht de curator - mede in dat licht - niet
bevoegd zo'n vordering in te stellen. De Hoge Raad constateert niet dat die
vorderingen wel ter hoogte van het daardoor ontstane verlies had kunnen
worden ingesteld en dat het fixatiebeginsel juist wel tot uitkering op de
vorderingen van nieuwe crediteuren als boedelschulden dient te leiden. De
geconstateerde onbevoegdheid is daarmee enigszins dubbelzinnig, omdat de
Hoge Raad er waarschijnlijk wel van uitgaat dat de curator wel een andere
vordering ten behoeve van alle crediteuren had kunnen instellen, maar zich niet
afvraagt welke. Voor zover de opbrengst daarvan ten goede van concurrente
crediteuren zou komen, zou dit volgens de Hoge Raad 6Ok de vordering van de
nieuwe crediteur op de bestuurder beperken.

De ingestelde vordering was 'Beklamel-achtig', omdat de bestuurder verweten wordt  dat  hij  (in  de
woorden van het Hof) 'zijn onderneming in de maand augustus 1998 heeft laten 'doordraaien",

597 HR 16-9-2005, NJ 2006, 311 (De Bont/Bannenberg q.q.).
598

Vergelijk bijvoorbeeld Van Andel (2006), p. 61 e.v.
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(tenvill hij) wist of behoorde te weten dat de rennootschap alsdan niet aan nieuwe of verder
oplopende verplichtingen zou kunnen voldoen en geen verhaal zou kunnen bieden voor de ten
gevolge van wanprestatie uit niet-nakoming voortvloeiende schade'  De ingeste\de vordering
bestond in omvang echter niet uit de geboekte verliezen en/of verminderingen van verhaals-
vermogen.  maar    uit de toename  van de concurrente crediteuren  in de periode  na  31  juli   1998.
alsmede een bedrag  aan niet betaalde loonkosten, zijnde  de  na  31  juli 1998 ontstane vorderingen
van het LISV. Het valt te betwijfelen of de Hoge Raad overzien heeft welke bezwaren aldus
bestonden tegen de inhoud van de vordering - de curator komt geen vordering toe terzake van de
vermeerdering van verhaalsvermogen door de leveranties van de nieuwe crediteuren. maar slechts
ter hoogte van het verlies. De juistheid van de invulling van de vordering zelf stond in cassatie niet
ter discussie.

Het Hof'99 had de vordering toegewezen. J.J. van Hees (2004) had hierop scherpe kritiek.
De AG, Timmerman. zegt hierover:  'Van Hees merkt onder andere op dat als de boedel negatief is
de overige schuldeisers door het wegvallen van vorderingen niet profiteren. Ik vind dat geen sterk
argument tegen het actierecht van de curator. Het toekennen van een actierecht aan de curator
betekent niet dat deze daarvan altijd gebruik moet maken. Als er in een concreet geval
aanwijzingen zijn dat het gebruik van het actierecht voor de crediteuren voor wier belangen de
curator dient op te komen niets oplevert. dan maakt de curator daarvan simpelweg geen gebruik.'  In
mijn analyse overzien zowel Van Hees als Timmerman het dilemma niet geheel. Beiden
onderkennen kennelijk niet dat de curator die een vordering op grond van de Beklamel-norm
instelt, altijd verliezen ongedaan maakt en daarmee ook altijd reden heeft de vordering in te stellen.
De opbrengst daarvan komt ter beschikking van de crediteuren. In het licht van het fixatiebeginsel
moet die opbrengst eerst ten goede komen van nieuwe crediteuren die niet betaald zijn, uit te keren
als boedelschuld, en voor zover nieuwe crediteuren wel betaald zijn, aan de overige crediteuren
volgens rangorde.

De AG vervolgt: 'Ook merkt Van Hees op dat niet duidelijk is wat de grondslag van de
bevoegdheid van de curator is om van de derde geinde bedragen buiten de uitdelingslijst om af te
dragen aan de benadeelde schuldeisers. Mijn inziens is de bevoegdheid van de curator om deze

geinde bedragen buiten de boedel om aan de betrokken schuldeisers af te dragen een gevolg van de
uitoefening van zijn uit art. 68 Faillissementswet en het algemene stelsel van deze wet
voortvloeiende taak om in het belang van een zo gunstig mogelijke afwikkeling van het
faillissement ten behoeve van bepaalde benadeelde crediteuren in het geweer te komen'
Timmerman had - net als Van Hees - niet geconstateerd dat er iets mis was met de omvang van de
door de curator ingestelde vordering die beperkt had moeten zijn tot de verliezen ten gevolge van
de nieuwe verplichtingen. De AG wordt niet door de Hoge Raad gevolgd.

De Hoge Raad acht de curator niet bevoegd tot het instellen van zo'n vordering
omdat dat niet behoort tot zijn opdracht tot beheer en vereffening van de failliete
boedel (68 lid 1 F). De Hoge Raad overweegt eerst: 'Een faillissementscurator
is bevoegd in geval van benadeling van schuldeisers door de gefailleerde voor
de belangen van de gezamenlijke schu[deisers op te komen, waarbij, zoals de
Hoge  Raad  voor   het  eerst   iii   zijn  arrest  van   14  januari   1983,   nr.   12026,   NJ
1983,   597   heeD   bestist,   onder  omstandigheden   ook   plaats   kan   zijn   voor   het
geldend maken van een vordering tot schadevergoeding tegen een derde die bij
die benadeling betrokken was, ook al kwam een dergelijke vordering uiteraard
niet aan de  gefailleerde  zelf toe'.

Voor zover de Hoge Raad door deze parafrasering van het Peeters q.q./Gatzen-arrest en het vervolg
( zie hieronder) heeft willen betogen  dat de 'bijzondere omstandigheden' in Peeters q.q./Gatzen
zagen op de bevoegdheid in plaats van op de onrechtmatigheid. lijkt dit onjuist. In Peeters q.q./
Gatzen overwoog de Hoge Raad: 'Tegen deze  gedachtegang, die aan de bestissing van het Hof ten
grondslag  ligt,  voert  onderdeel a  tereclit aan,  dat eenfaillissementscurator ook bevoegd  is voor  de

599 Hof Den Bosch 2-12-2003, JOR 2004,143 (Bannenberg q.q./Kwik Gielen c.s.).
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belangen ran 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 gefailteerde zelf toe'

Ook in Nimox/Van den End q.q wordt geen ruimte opengelaten voor de bevoegdheid
die afhankelijk van de omstandigheden moet worden bepaald. De uitspraak breekt in zoverre niet
met Nimox/Van den End q.q. dat de daar ingestelde vordering in de sleutel stond van de Pauliana-
norm  en  niet  de ( mogelijk ook toepasselijke) Beklamel-norm. De thans gebruikte motivering:

600

'een :odanige behartiging ran de belangen van deze indiriduele schuldeisers, die aan  het feit dat
hun vorderingen op Installogic na 31 juli 1998 zijn ontstaan geen bijzondere door de curator iii
acht te nemen positie  in het faillissement van Installogic ontlenen, valt buiten de gren:en van de  in
art. 68 lid 1 F. aan de curator gegeven opdracht terwijl ook overigens in de Faillissementswet
daarvoor  geen  grondslag  valt  te  vinden'. is wel in strijd met Nimox/Van den End q.q. Daarin
overwoog de Hoge Raad: 'Zoals is aangenomen in HR 14 jan. 1983, NJ 1983, 597 is een
faillissementscurator ook beroegd roor de belangen ran schuideisers op te komen bij benadeling
ran schuldeisers door de gefailleerde en kan in zo een geval ook plaats zijn voor het geldend
maken door de curator van een vordering tot schadevergoeding uit hoc,fde van art.  1401 BW Iegen
een derde die bij de benadeling ran schuldeisers betrokken is. Er is geen grond om hierop een
uitzondering te maken voor het in het onderdeel veronderstelde geval dat de vorderingen die ten
tijde ran de benadelingshandeling reeds bestonden zoor het faillissement zijn voldaan zodat de
benadeling in feite alleen de schuideisers raakt wier vorderingen pas na die handeling zijn
()ntstaan' .

De Hoge Raad vervolgt in De Bont/Bannenberg q.q.: 'De opbrengst van een

zodanige door de curator in het belang van de gezamenlijke schuldeisers
geldend gemaakte vordering valt, evenals de opbrengst van een vordering tot
vernietiging op de voet van de artiketen 42 e.v. F., in de boedel en komt
derhalve de gezamenlijke schuldeisers ten goede in de vorm van een toename
\,an het overeenkonistig de uitdelingslijst te verdelen boedelactief. Zijn
bevoegdheid tot het geldend maken van dergelijke vorderingen ontleent de
curator aan de heni in art. 68 lid 1 F. gegeven opdracht tot beheer en
vereffening van de failliete boedel. De onderhavige (primaire) vordering van de
curator is ei,emve/ niet ingesteld voor de gezamenlijke schuldeisers, maar voor
de  schuldeisers  wier  vorderingen  zijn  ontstaan  na  31  juli   1998.  Dienovereen-
komstig is de curat£)r niet van plan de opbrengst van de vordering bij het
boedelactief te voegen. maar wil hij die (zoals het hof in rov. 4.6 van zijn arrest
verniel(It), na aftrek van kosten, ten goede doen komen aan deze schuldeisers.
Een zodanige behartiging van de belangen van deze individuele schuldeisers,
die aan hetfeit dat hun vorderingen  op  Installogic na 31  juli  1998  zijn ontstaan
Keen bijzondere door de  curator iii acht te  nemen positie  in  het faillissement van
Installogic ontlenen. valt buiten de grenzen van de in art. 68 lid 1 F. aan de
curator gegeven opdracht terwijl ook overigens in de Faillissementswet
daarvoor geen grondslag valt te vinden: Het gebruikte argument van 68 F is
niet voldoende overtuigend. Het argument gaat voorbij aan de achterliggende
vraag of de vordering die verband houdt met het ontstaan van verliezen nadat
het vermogen gefixeerd had moeten worden, niet tot de boedel behoort. De
faillissementsprocedure strekt nu juist tot verdeling van het daartoe te fixeren

6()()

Zie uitgebreid X.9.
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insolvente vermogen. Met de AG, Timmerman, meen ik dat de bevoegdheid bij
uitstek voor de hand ligt, gezien juist de taak van de curator.w' Wel moet worden
toegegeven dat de wijze waarop de curator de vordering in omvang had vorm-
gegeven (zie hierboven) onjuist was en daarmee dat inzicht sterk vertroebelde.
Net als de curator, Timmerman en Van Hees (2004) lijkt ook de Hoge Raad niet
te hebben ingezien dat, en waarom, de curator een beperktere vordering had
moeten instellen en daartoe w61 bevoegd was. Met wat goede wil kan betoogd
worden dat de Hoge Raad om die reden de curator met recht niet bevoegd acht
bij 'een zodanige behartiging' van de belangen van crediteuren. Toch is dat niet
echt bevredigend omdat die onbevoegdheid door de Hoge Raad in belangrijke
mate wordt opgehangen aan de wens van de curator de opbrengst als
boedelschuld uit te keren. Daarin had de curator in het licht van het fixatie-
beginsel gelijk. De curator was naar mijn mening wel bevoegd, maar tot het
lagere bedrag dat overeenkwam met de veroorzaakte verliezen. Met dat inzicht
zou ook duidelijk moeten zijn dat er wel een boedelschuld aan de nieuwe
crediteuren ontstaat als de vordering slaagt.

Doordat de Hoge Raad de onbevoegdheid vooropstelt, zou het arrest
ook zo geinterpreteerd kunnen worden dat de Hoge Raad meent dat de curator in
het algemeen geen taak heeft in verband met benadelingen die het gevolg zijn
van de voortzetting van de onderneming door het aangaan en continueren van
nieuwe' verplichtingen. Dat zou dan een impliciete breuk zijn met het

overwogene in Sobi/Hurks II.

De Hoge Raad overwoog toen in het kader van de Beklamel-vordering die door diverse crediteuren
was ingesteld: 'De sedert 1983 in de rechispraak aangenomen bevoegdheid van de curator om ten
behoeve van dc}or de gefailleerde benadeelde schuldeisers een vordering uit onrechtmatige daad in
te stellen tegen een bij die benadeling betrokken derde staat. ongeacht of de curator \'an deze
beroegdlieid gebruik maakt of niet, dan oak niet eraan in de weg dat die schuldeisers de aan hen
weko,nende voi·dering zelf in rechte  geldend  maken'. De Hoge Raad gaat er hier dus nog van uit dat
de vordering wel degelijk door de curator kan worden ingesteld.

Overigens is een van de manieren waarop het dilemma van de samenloop theoretisch602

kan worden opgelost, weI die waarbij nieuwe, onbetaald gebleven crediteuren vorderingen tegen de
bestuurder kunnen instellen. waarbij de curator dan geen vordering kan instellen in verband met de
daardoor ontstane verliezen. Maar daaraan zal dan moeten worden gekoppeld dat: nieuwe

crediteuren ook geen vordering in faillissement mogen indienen; de boedel de bestuurder het
voordeel ter hoogte van de waarde van de nieuwe leveranties moet vergoeden; de curator wei een
vordering ter hoogte van verliezen moet kunnen instellen voor zover nieuwe crediteuren wei
betaald zijn en de oude crediteuren benadeeld zijn. Dit is kennelijk niet wat de Hoge Raad voor
ogen heeft.

Bij nadere beschouwing lijkt het niet de bedoeling van de Hoge Raad te zijn dat
de curator geen vordering op grond van schending van de Beklamel-norm zou
kunnen instellen. De curator heeft wel een bevoegdheid, maar alleen voor alle
crediteuren gezamenlijk. Wat die vordering voor consequenties heeft voor de

6 }1 Zie ook in die zin de noot van Kortmann bij de December-arresten, HR 21-12-2001. NJ
2005,95 en 96.

6(12 Zie VII.7.4.
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vorderingen van individuele crediteuren op de bestuurder inhoudt, laat de Hoge
Raad na te constateren. Daar ligt de kern van het probleem.

Voor zover de 'nieuwe' crediteur als concurrent crediteur, een uitkering
uit faillissement krijgt - kennelijk ook voor zover die voortvloeit uit de
opbrengst van de vordering van de curator - strekt die volgens de Hoge Raad in
mindering op de vordering van de nieuwe crediteur op de bestuurder. Aldus
geeft de Hoge Raad invulling aan het overwogene in de December-arresten, dat
een goede procesorde met zich mee kan brengen dat eerst op de vordering van
de curator en vervolgens op de vordering van de individuele schuldeiser moet
worden beslist.

In r.0.3.6 overweegt de Hoge Raad: 'De door het hof in aanmerking genomen omstandigheid dat
de overige faillissementsschuldeisers baat hebben bij toewijzing van de onderhavige vordering
omdat dan een aanzientijk bedrag aan (preferente) vorderingen zal wegvallen en ook een groter
bedrag mi resteren ter verdeling onder de gezamenlijke schuldeisers maakt dit niet anders. Hierbij
kan nog warden opgemerkt dat de omvang van de door een individuele faillissementsschuldeiser
geleden   schade   wegens   (gehele   of  gedeeltelijke)  onverhaalbaarheid  van  zijn  vordering  eerst  kan
warden bepaaid als duidelijk is hoeveel hij  uit hetfaillissement zal ontvangen. Hij zal dan ook voor
het volle bedrag van zijn vordering in het faillissement moeten opkomen tenvijl bij de vaststelling
van zijn schade rekening moet worden gehouden met hetgeen hij uit hetfaillissement onteangl.  Het
valt dus niet zonder meer in te zien dat de overige faillissementsschuldeisers bant hebben bij
vergoeding door een derde van de verhaaisschade van een individuele schuldeiser. Dat een groter
bedrag zal resteren ter verdeling onder de gezamentijke schuldeisers valt evenmin zonder meer in
te  zien.'

Terzijde merk ik op dat het laatste argument onbegrijpelijk is. Als de curator vorderingen
van 'nieuwe' crediteuren zou mogen instellen en de opbrengst daarvan als boedelschuld zou
uitkeren, zou er terzake geen te verifieren vordering van die schuldeisers meer (mogen) resteren.
De andere crediteuren zouden daar zonder meer baat bij hebben omdat het uitkeringspercentage
omhoog zou gaan. Het zou dan niet gaan om, zoals de Hoge Raad zegt, een groter bedrag dat ter
verdeling zal resteren, maar om eenzelfde bedrag en een lager faillissementspassief.

In de in dit onderzoek voorgestane oplossing zal er overigens wei sprake zijn van een
lager te verdelen actief onder (minder) restende crediteuren. In die oplossing komt de curator een
vordering toe ter hoogte van het verlies die, voor zover nieuwe crediteuren niet betaald zijn, dient te
worden aangewend om als boedelschuld aan de nieuwe crediteuren uit te betalen, tezamen met de

bijdrage aan het vermogen door de (liquidatie-) waarde van de 'nieuwe' leveranties, zodat bij het
slagen van de actie door de curator uiteindelijk de 'nieuwe' vorderingen geheel betaald worden.
Maar ook dan, zo werd aangetoond, zullen de 'oude' crediteuren daar in het licht van het603

fixatiebeginsel per saldo niet slechter van worden.

De Hoge Raad heeft geen oog voor de samenhang tussen de vorderingen van
'nieuwe' crediteuren op de boedel en op bestuurders en de vordering van de
curator op grond van de Beklamel-norm. De uitspraak moet daarmee kennelijk -
net als de December-arresten - betekenen dat de bestuurder voor (bijna)
dezelfde schade, voor zover bestaande uit de door nieuwe verplichtingen
veroorzaakte verliezen tweemaal aansprakelijk kan worden gehouden.604 De
fundamentele bezwaren tegen de December-arresten en het gehanteerde

argument van artikel 1 Eerste Protocol EVRM (niemand kan zomaar van zijn
eigendom beroofd worden) blijven na De Bont/Bannenberg q.q. onverkort

603 Zie VII.6.
604 Zie VII.7.5.
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bestaan. Het argument van het EVRM is veeleer reden om aan te nemen dat de
beslissingen van de Hoge Raad onjuist zijn, omdat de bestuurder ten onrechte
meermalen voor dezelfde schade aangesproken kan worden.  Of je het nu beziet
vanuit de bevoegdheid van de curator of vanuit de omvang van de vorderingen,
de Hoge Raad ziet over het hoofd dat de vordering van de 'nieuwe' crediteuren
op de onderneming niet meer kan zijn dan de som van het tot nadeel leidende
exploitatieverlies en de bijdrage aan de boedel en dat de Beklamel-vordering op
de bestuurder niet meer is dan een afgeleide verhaalsvordering. Het ook bij de
Beklamel-norm te hanteren fixatiebeginsel is zeer wel in staat het nadeel op de
juiste plaats ongedaan te maken, mits daardoor een boedelschuld aan 'nieuwe'
crediteuren ontstaat. Zoals gezegd, kan het dilemma van de samenloop,605

althans in theorie, op drie wijzen opgelost worden. De Hoge Raad heeft echter
voor geen van deze drie oplossingen gekozen.

Van Andel (2006) heeft een bewonderenswaardige poging gedaan de samenloopproblematiek op te
lossen. Zijn visie komt voort uit een inventieve koppeling van diverse thans bestaande inzichten en
verdient dan ook een uitvoeriger bespreking. Van Andel neemt tot vaststaand uitgangspunt dat de
curator conform De Bont/Bannenberg q.q. een beperkte bevoegdheid heeft. Hij meent, in navolging
van de conclusie van AG Huydecoper bij Lunderstb.dt/De Kok I, dat die bevoegdheid van de
curator kan worden opgelost met de begrippen generieke en specifieke schuldeisersbenadeling.606
Van Andel lijkt daarbij het te verdelen vermogen centraal te stellen als hij, in navolging van
Verstijlen (1998), spreekt 07  over 'de gezamenlijke schuldeisers, als eenheid gedacht'.  Net  als  de
rest van de literatuur komt hij tot de conclusie dat de curator bevoegd moet zijn als het gaat om
verminderingen van verhaalsvermogen die tot een generieke schuldeisersbenadeling leiden. Daar
ligt het probleem ook niet, hoewel de Hoge Raad dat probleem wel in de December-arresten
gecreeerd heeft. De echte dilemma's bestaan in het kader van de voortzetting van de feitelijk
insolvente onderneming. Van Andel suggereert dat de vordering, die de curator en die608

individuele 'nieuwe' crediteuren kunnen instellen, gebaseerd zou kunnen zijn op verschillende
normen die tot een andere, maar soms samenlopende, aansprakelijkheid leiden. Kennelijk is de
specifieke schuldeisersbenadeling van nieuwe crediteuren bij hem niet beperkt tot de gevallen dat
de betrokkene ook een rechtstreekse - niet van de debiteur afgeleide - verplichting heeft jegens de
individuele derde,609 maar gaat het hem met name ook over de pure gevallen van schending van de
Beklamel-regel in Sobi/Hurks Il. Waar het concrete verschil in de norm bij de vordering van de
curator of van de individuele crediteur, die ook Van Andel de Beklamel-norm noemt, in zou zitten
wordt niet zonder meer duidelijk. Bij het onderscheid dat hij maakt tussen de specifieke en
generieke schuldeisersbenadeling blijkt wel dat er volgens hem een verschil zou moeten bestaan bij
de omvang van de vordering door de curator of door individuele nieuwe crediteuren. Bij
schendingen van de Beklamel-norm lijkt Van Andel - zo blijkt althans uit zijn voorbeelden - te
betogen dat de curator slechts een taak heeft als. en in zoverre als, het uitkeringspercentage van
crediteuren is verminderd ten gevolge van de voortzetting van de onderneming. Alleen in zoverre is
er kennelijk in zijn ogen sprake van een generieke benadeling. Afgezien van de invloed van
boedelschulden zal dat het geval zijn als de verhouding van het 'nieuwe' actief tot het 'nieuwe'
passief, uitgedrukt in een percentage, kleiner is dan het oorspronkelijke uitkeringspercentage voor
'oude' crediteuren als de onderneming niet zou zijn voortgezet. Ogenschijnlijk gaat Van Andel
daarbij ook uit van de fixatie van het vermogen dat tot verdeling strekt. Enerzijds houdt hij

605
Zie VII.7.4.

606
Zie p. 34 en p. 39 e.v..

607
p. 37.

608 Zie onder andere p. 34,37,44 en 58.
609

Vergelijk HR 19-2-1988, NJ 1988,487 (Albada Jelgersma II) en HR 18-11-1994, NJ
1995, 170 (NBM/Securicor), zie ook III.4.2. Evenmin gaat het hem om de hiervoor in
VH.7.2.3 beschreven specifieke gevallen.

211



Hoqfdstuk VII

rekening met het door de voortzetting van de onderneming optredende voordeel door
vermeerdering van actief en anderzijds wil hij de effecten van de vermeerdering van passief
ongedaan maken. Maar bij nadere beschouwing blijkt dat Van Andel niet zozeer het te verdelen
vermogen fixeert. maar het uitkerit spercentage voor de 'oude' crediteuren. Dat heeft
verstrekkende gevolgen, zeker als later blijkt dat Van Andel daarbij specifiek wil zien op de
uitkeringspercentages van specifieke groepen van crediteuren, zoals bijvoorbeeld de preferente en
de concurrente crediteuren. Daarmee beperkt hij de actie terzake van de generieke schuldeisers-
benadeling tot de vmag of en in hoeverre een groep crediteuren al dan niet een lagere uitkering
krijgt. Verder blijkt dat Van Andel in zijn voorbeelden wel rekening houdt met de gevolgen van
nieuwe verplichtingen als in verband daarmee ook het actief van de aspirant-failliet vermeerdert.
Opvallend is echter dat hij terzake aan de bestuurder, die door een nieuwe crediteur wordt
aangesproken, toch geen vorderingsrecht op de boedel terzake van voordeelverrekening wil

611
toekennen. Aan zijn opvatting kleven bezwaren van uiteenlopende aard. Centraal staat, zo zal

blijken, het bezwaar dat Van Andel alleen het uitkeringspercentage van een deel van de crediteuren,
de 'oude', fixeert in plaats  van het vermogen  van de aspirant-failliet. Daardoor biedt Van Andel
slechts een deeloplossing voor het probleem van de samenloop, dat in de weg staat aan de totale
oplossing.

Laten we eerst aan de hand van een concreet voorbeeld bezien wat zijn generieke
schuldeisersbenadeling inhoudt indien geen onderscheid wordt gemaakt in de rangorde van
crediteuren. AF heeft ten tijde van het intreden van wetenschap van feitelijke insolventie de
volgende liquidatiebalans:

1.a

vrij actief 400 eigen vermogen -400

crediteuren 800

Uitkeringspercentage crediteuren 50%.

Er worden daarna nieuwe verplichtingen aangegaan voor 200 die bijdragen aan het actief voor 100
en derhalve een verlies veroorzaken van  100 :

1.b

vrij actief 500 eigen vernlogen -500

crediteuren 1000

Uitkeringspercentage crediteuren 50%.

Waar het uitkeringspercentage hetzelfde blijft zal Van Andel in dit geval geen taak weggelegd zien
voor de curator. Er is geen generieke benadeling omdat de crediteuren nog steeds 50 % betaald
zullen krijgen. Dat er sprake is van nadeel kan echter nauwelijks ter discussie staan, er zijn
inmiddels voor 200 meer aan crediteuren die daarvoor niet hoefden te delen. Vermoedelijk zal Van
Andel willen betogen dat dat een specifieke benadeling betreft. Maar de vermindering van eigen
vermogen  met 100 indiceert  toch  dat  er wei degelijk sprake  is  van een generieke benadeling.  Er  is
ontegenzeggelijk per saldo minder vermogen te verdelen onder de crediteuren. Het totale tekort is
500 in plaats van 400. Het relatieve uitkeringspercentage kan met dat in absolute zin wel bestaande
nadeel niet overweg.

Laten  we eens aannemen  dat de bijdrage  aan het actief  door de nieuwe verplichtingen  geen   100
maar 50 is (verlies  150), dan ziet de balans er als volgt uit:

1.C

vrij actief 450 eigen vermogen -550

crediteuren ]000

Uitkeringspercentage 45%.

610
P. 81.

611 P. 81 e.v.
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Op het moment dat de bijdrage aan het actief minder is dan de heift van de nieuwe verplichtingen is
er bij Van Andel wel sprake van een generieke benadeling. maar de omvang van dat nadeel is
willekeurig. De omvang van het te redresseren nadeel zou volgens Van Andel 50 zijn zodat het
uitkeringspercentage daarna weer 50 % zou zijn. Die omvang heeft alleen een relatie met de - in
verhouding toi het nieuwe passief en het uitkeringspercentage - relatieve waarde van de leveranties
van nieuwe crediteuren en houdt geen verband met de geschonden norm die strekt tot het staken
van de onderneming na feitelijke insolventie Dit bedrag is in verband met de norm nogal
willekeurig. Bij nader inzien blijkt de norm van Van Andel in te moeten houden dat de betrokkene
na verkrijging van wetenschap van feitelijke insolventie geen nieuwe verplichtingen mag aangaan
die per saldo zouden leiden tot een nieuw actief in verhouding tot het nieuw passief dat lager is dan
het uitkeringspercentage ten tijde van het ontstaan van feitelijke insolventie. Dat lijkt mij een
curieuze norm die ook een nieuwe wetenschapseis moet introduceren teneinde hel nadeel ook
toerekenbaar te laten zijn. De bestuurder moet dan ook weten wat de verhouding tussen nieuw
actief en nieuw passief is en wat het uitkeringspercentage zou zijn. Die norm lijkt mij onjuist en in
ieder geval onwerkbaar. Kijken we naar het nadeel in het vermogen van de aspirant-failliet dan is

612het nadeel gelijk  aan het verlies  van   150.   In dit onderzoek  werd al eerder aangetoond dat
wijzigingen in actief en in passief te onderscheiden gevolgen hebben voor de wijze waarop deze
ongedaan gemaakt moeten worden. Dit wordt door Van Andel miskend door uit te gaan van de
fixatie van een uitkeringspercentage in plaats van het vermogen. Niet het uitkeringspercentage
moet hersteld worden maar de mutaties in het vermogen (actief en passief) moeten ongedaan
gemaakt worden zodat   de oude balans hersteld wordt.   Zo' n fixatie   van het vermogen bleek
essentieel te zijn om tot een juiste verdeling te kunnen komen. Wil je de 'hypothetische situatie'

. 613herstellen 'alsof de gewraakte handeling niet zou hebben plaatsgehad ,    dan zal zowel het effect
van het nieuwe passief als het effect van het door leveranties verkregen nieuwe actief ongedaan
gemaakt moeten worden. In de terminologie van 'de gezamenlijke schuldeisers, als eenheid
gedacht' ligt bij Van Andel kennelijk impliciet verscholen dat het bij hem over uitkerings-
percentages gaat en niet over het, naar actief en passief te onderscheiden. vermogen. Naar mijn
mening ligt de eenheid echter besloten in het te verdelen en daartoe te fixeren vermogen.

Ook bleek eerder dat het juist ook in verband met de verschillende rangorde van
614

crediteuren essentieel is het vermogen te fixeren. Van Andel onderkent dat kennelijk niet. Als Van
Andel615 een onderscheid maakt naar categorieen schuldeisers blijken de gevolgen nog minder
rationeel te worden. Dat kan worden getoond aan de hand van hetzelfde voorbeeld met nu een
differentiatie naar concurrente en preferente crediteuren. AF heeft ten tijde van het intreden van
wetenschap van feitelijke insolvente de volgende liquidatiebalans:

2.a

vrij actief 400 eigen vermogen -400

preferente crediteuren 600
concurrente crediteuren  200

Uitkeringspercentage preferente crediteuren 66,6%. Uitkeringspercentage concurrente crediteuren
0%.

Met concurrente crediteuren worden nieuwe verplichtingen aangegaan voor 200 die bijdragen aan
het actief voor 50 en derhalve een verlies veroorzaken van  150 (idem balans 1.c):

2.b

vrij actief 450 eigen vermogen -550

preferente crediteuren 600
concurrente crediteuren  400

612 Zie VII.4.
613

Vergelijk HR 19-10-2001, NJ 2001. 654 (Diepstraten/Gilhuis q.q.).
614

Zie VII.3.2.
615 P. 81 e.v.
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Uitkeringspercentage preferente crediteuren 75%. Uitkeringspercentage concurrente crediteuren
0%.

Zagen we eerder dat zonder differentiatie er volgens Van Andel (zie balans  1.c) w61
sprake was van te redresseren nadeel. met differentiatie bestaat die reden niet meer omdat zowel de
preferente als de concurrente crediteuren niet minder krijgen. Door het fixeren van uitkerings-
percentages in plaats van vermogen wordt niet zichtbaar dat er natuurlijk weI sprake is van nadeel,
het verlies van 150, en dat er meer concurrente crediteuren zijn die genoegen zouden moeten
nemen met niks. Maar nu wordt in die visie ook geen betekenis toegekend aan het feit datde

verhoging van het uitkeringspercentage van de preferente crediteuren door de nieuwe crediteuren is
veroorzaakt. Deze mutatie in het uitkeringspercentage wordt niet ongedaan gemaakt. Ook zonder
dit in een voorbeeld uit te werken moge duidelijk zijn dat als ondertussen ook nog preferente
schulden ontstaan en betaald worden, het uitkeringspercentage voor de preferente crediteuren
helemaal willekeurig wordt.    ' De gezamenlijke schuldeisers, als eenheid gedacht' hebben   na
differentiatie bij Van Andel geen betekenis meer. De differentiatie naar groepen crediteuren staat
dus, zoals ook al eerder aangetoond, in de weg aan het op de juiste wijze redresseren van voor- en
nadeel.

Laten we daarom terugkeren  naar het eerste voorbeeld zonder differentiatie. Na balans 1.c worden
nu alleen de nieuwe crediteuren voor 200 volledig betaaid. De balans ziet er na betaling als volgt
Uit:

1.d

vrij actief 250 eigen vermogen -550

crediteuren 800

Uitkeringspercentage 31%.

Volgens Van Andel  zal het te redresseren nadeel na betaling  150 zijn omdat aldus het uitkerings-
percentage van 50 % hersteld kan worden. Dat is precies het bedrag van het nadeel dat in het eigen
vermogen is geleden. het verlies  van 150. Volgens de uitkomsten  van dit onderzoek  is  dat  ook  de
omvang van de vordering van de curator, onafhankelijk van de vraag of de nieuwe crediteuren wei
of niet betaald zijn. Hoe moet in de visie van Van Andel de toename van de generieke benadelings-
vordering  van 50 (balans   1.c)  naar 150 (balans l.d) verklaard worden? Heeft de betaling  aan
nieuwe crediteuren - die volgens de Beklamel-norm juist gedaan zou moeten worden - iets te
maken met een generieke of specifieke normstelling voor aansprakelijkheid van de betrokkene in
verband met het aangaan van nieuwe verplichtingen? Waar komt dit vreemde dilemma vandaan?
Van Andel kiest ervoor de 'nieuwe' crediteuren te behandelen als ware zij al crediteur en onderdeel
van het passief. Dat is onjuist want v66r het aangaan van de verplichting waren zij geen crediteur.
Door uit te gaan van een uitkeringspercentage dat voor die crediteuren nog niet gold, herstelt hij de
oude situatie niet. De 'nieuwe' crediteuren moeten bij Van Andel genoegen nemen met een
concurrente vordering met een uitkeringspercentage zoals dat daarvoor voor 'oude' crediteuren
gold, zelfs als die nieuwe crediteuren bijdragen aan het te verdelen actief. Daarmee maakt hij het
nadeel waarop de Beklamel-norm ziet niet ongedaan. Hij tracht alleen de positie van een dtH van

alle crediteuren, namelijk de 'oude' crediteuren, te herstellen door het uitkeringspercentage door de
vordering van de curator in tact te laten. Wezenlijk is dat Van Andel daarbij over het hoofd ziet dat
de onderlinge verdeling van het opgetreden nadeel over de 'oude' en 'nieuwe' crediteuren.
afhankelijk is van de vraag of en in hoeverre nieuwe crediteuren betaald zijn. Het nadeel bestaande
uit de exploitatieverliezen - het negatieve saldo van nieuw passief en nieuw actief - komt zolang
niet betaald is bovenal ten taste van de 'nieuwe' crediteuren van wie de vorderingen in het geheel
niet hadden mogen ontstaan ingevolge de Beklamel-norm in Sobi/Hurks II. Maar als die  nieuwe
crediteuren weI betaald worden zal het nadeel zich alsnog geheel verplaatsen naar de 'oude'
crediteuren. Anders gezegd het 'generieke' nadeel, bestaande uit het verlies, ontstond al direct door
de nieuwe transacties, alleen de verdeling van het nadeel is afhankelijk van de vraag in hoeverre
nieuwe crediteuren betaald worden. Het verschil in nadeel van 'oude' en 'nieuwe' crediteuren en de
verschuiving daarvan bij betaling kan niet zinvol onderscheiden worden door de begrippen
generieke en specifieke schuldeisersbenadeling. Hoe mooi de termen ook klinken, zij dragen niet
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bij aan het begrip. De. althans in de visie van Van Andel, verschuiving van nadeel door betalingen
aan nieuwe crediteuren heeft immers niets te maken met een generieke of specifieke normstelling
voor aansprakelijkheid van de betrokkene in verband met het aangaan van nieuwe verplichtingen.

De kern van het probleem bij Van Andel zit hem in het feit dat hij het te verdelen
vermogen niet fixeert. De Beklamel-norm zelf - die in Sobi/Hurks II de voortzetting van de
onderneming niet langer toestaat en verlangt dat surseance (of faillissement) wordt aangevraagd -
voorziet in de fixatie van het vermogen. Tot welke consequenties die fixatie moet leiden werd
eerder uitvoerig uiteengezet.616 Het probleem van de samenloop lijkt heel complex doordat zovele

partijen daarbij betrokken zijn, de nieuwe crediteuren, de oude crediteuren, de boedel en de
betrokkenen. Ziet men eenmaal in dat deze 'vaten communiceren via het te fixeren vermogen en

*617

dat de keerzijde van de nieuwe verplichtingen bestaat uit verlies en een bijdrage aan het actief, dan
blijkt de oplossing toch betrekkelijk simpel. De norm in Sobi/Hurks II ziet op het ongedaan maken
van alle gevolgen van de voortzetting van de onderneming. Er is geen reden waarom die norm niet
ter  bescherming  van de 'gezamenlijke crediteuren, als eenheid gedacht'.  dat wil zeggen het onder
crediteuren te verdelen vermogen. zou strekken.

Op zich is het uitgangspunt van Van Andel dat de positie van de 'oude' crediteuren
onaangetast moet blijven juist. Door daarbij uit te gaan van het uitkeringspercentage voor alleen die
oude crediteuren, biedt Van Andel echter slechts een deeloplossing voor het totale probleem van de
samenloop. Afgezien van zijn onjuiste differentiatie naar groepen van crediteuren zou zijn
opvatting in theorie overigens wei - zij het omslachtig - recht gebreid kunnen worden. Omdat de
vaten nu eenmaal communiceren zou met de vordering van de nieuwe crediteuren op de betrokkene
en de vordering van de betrokkene op de boedel alles alsnog recht gezet kunnen worden. Zoals618

eerder aangetoond619 zijn er, omdat de vaten communiceren, in theorie meer mogelijkheden om de

samenloop op te lossen. Van Andel zelf20 biedt die mogelijkheid overigens niet. Hij meent dat de
betrokkene, die door een nieuwe crediteur wordt aangesproken, geen vordering op de boedel heeft
in verband met voordeelverrekening. Doordat het in de Beklamel-norm zelf besloten liggende
fixatiebeginsel bij Van Andel voor wat betreft het te verdelen vermogen verloren is gegaan, lijkt
zijn ingenieuze deeloplossing van het probleem niet afdoende en bruikbaar te kunnen zijn. Nog
afgezien van de onoverkomelijke problemen in verband met rangorde, compliceert zijn
deeloplossing de problematiek onnodig, staat deze - ook juist bij hem - in de weg aan het inzicht
voor de totale oplossing en gaat deze voorbij aan de schade die het directe gevolg is van de
normschending in Sobi/Hurks II, het nadeel dat per saldo bestaat uit het verlies. Het door Van
Andel gemaakte onderscheid tussen generieke en specifieke schuldeiserbenadeling heeft geen
relevantie in verband met het onder de Beklamel-norm ongedaan te maken nadeel. Bij de
benadeling onder de Beklamel-norm gaat het niet om een te onderscheiden specifieke en generieke
norm, maar om de vraag tot bescherming van welke schade de norm strekt (6:163 BW) voor elk der
betrokken partijen - de 'oude' en 'nieuwe' crediteuren, de boedel en de betrokkene - in verband
met het opgetreden voor- en nadeel.

VII.7.7 Individueel nadeel en de verlengde Beklamel-norm
De samenloop tussen individueel nadeel en nadeel door schending van de
verlengde Beklamel-norm kent geen precedenten in literatuur of jurisprudentie,
omdat de verlengde Beklamel-norm niet eerder als zodanig is geformuleerd.
Deze speelt ook geen rol. Hoewel de verlengde Beklamel-norm wei ziet op
voortschrijdende verliezen, strekt de norm niet tot het ongedaan maken van de
transacties die tot de verliezen leiden, maar alleen op de wijze van financiering

6 I 6 Zie VII.6.
617

Zie VII.6.2.
6 I 8 De tijdsfactor speelt daarbij wei een rol omdat een regresvordering van de bestuurder na

afwikkeling van het faillissement geen uitkomst meer kan bieden.
619 Zie voor de drie in theorie bestaande mogelijkheden om het nadeel ongedaan te maken

VII.7.4.
620 P. 81 e.v.
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van de verliezen.621 Het ligt derhalve voor de hand dat de curator de vordering
exclusief kan instellen De norm ziet bij uitstek op de positie van de
gezamenlijke crediteuren: de wijze van verdeling van het vermogen.

VII.7.8 Samenvatting samenloop
Voor de samenloopvraag heb ik een onderscheid gemaakt tussen
(a) benadelingen die het gevolg zijn van verplichtingen uit vrijgevigheid,

verplichte en onverplichte betalingen;
(b)  verplichtingen uit de wet of overeenkomst die ontstaan na verkrijging door

betrokkenen van wetenschap van feitelijke insolventie.

Bij de eerste categorie lopen de benadelingen in principe over het vermogen van
de failliet en wordt het nadeel van de individuele crediteur bepaald door de
parims. Het primaat van de vordering van de curator ligt zonder meer voor de
hand en als individuele crediteuren al vorderingen kunnen instellen, zullen die
beperkt moeten zijn tot de invloed van de benadeling op de paritas.
Uitzonderingen op deze regel zijn denkbaar in geval van zelfstandige
verplichtingen van de aangesprokene of benadelingen die bestaan uit de
aantasting van een specifiek recht van een individuele crediteur.

Bij benadelingen die bestaan uit verplichtingen die zijn ontstaan na
verkrijging van wetenschap van feitelijke insolventie moet uitgegaan worden
van de fixatie van het vermogen bij het ontstaan van de wetenschap. Voor zover
nieuwe crediteuren niet betaald zijn, moet een keuze worden gemaakt tussen de
vordering van de curator en de vordering van individuele nieuwe crediteuren. De
vordering van de curator ziet algemener op zowel benadelingen van nieuwe
crediteuren als oude crediteuren en is, wat mij betreft, om diverse redenen te
prefereren. De geslaagde actie van de curator moet uiteindelijk ook leiden tot
betaling van de nog openstaande vorderingen van nieuwe crediteuren als boedel-
schulden (na aftrek van kosten). Welke oplossing men ook kiest, er dient altijd
ook rekening te worden gehouden met de effecten van betalingen die wel aan
nieuwe crediteuren zijn gedaan en de bijdrage die leveranties van nieuwe
crediteuren aan het liquidatieactief hebben geleverd.

Bij de verlengde Beklamel-norm zijn er geen problemen van samenloop
en valt de vordering exclusief toe aan de curator.

VII.8 De contractsvrijheid is geen algemene vrijbrief voor inbreuken
op de gelijkheid (anders: Curatoren BaByXL/Amstel Lease)

Het concept van 42 F heeft in het licht van de contractsvrijheid als nadeel dat 42
F o.a. als eis stelt dat er ten tijde van het ontstaan van een te vernietigen
verplichting wetenschap van benadeling en daarmee van dreigende insolventie
moet bestaan. De contractsvrijheid laat het ondertussen, althans ogenschijnlijk,
toe om zolang wetenschap van benadeling niet bestaat wel een voorschot te
nemen op toekomstige (dreigende) insolventie. Zo zou het kunnen lijken dat

621 Zie IV.9.2.
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afspraken, mits gemaakt vddr verhaalsinsolventie of wetenschap van dreigende
insolventie, elke inbreuk op de gelijkheid zouden toestaan. Dat moet onjuist zijn.
Het enkele gegeven dat een debiteur feitelijk een afspraak met 66n crediteur kan
maken over doorkruising van de paritas creditorum ten koste van anderen die
daar geen partij bij zijn, draagt geen normatieve legitimering in zich.

Een paar voorbeelden:
(a) een contractuele vordering ontstaat in geval van dreigende insolventie,

liquidatie en/of faillissement;
(b) een huurovereenkomst versterkt  door een bankgarantie regelt

schadeplichtigheid buiten 39 F bij opzegging van de huurovereenkomst
voor haar einddatum (zie echter hieronder);

(c) een bovenmatige, gefixeerde schadevergoeding of boete of afwijkend
beding ter vaststelling van de schuld of rente bij niet (tijdige) nakoming.

Gaat het om een opzegging door de curator namens de huurder van de huurovereenkomst onder 39
F, dan blijft het van belang om vast te stellen wanneer het nadeel daadwerkelijk wordt toegebracht.
Bij het hiervoor gegeven voorbeeld (b) van de huurovereenkomst en de garantie zal veelal de
vermindering van het vermogen van de aspirant-failliet ook al bij het afgeven van de bankgarantie
hebben plaatsgehad, doordat de aspirant-failliet toen al zekerheid aan de bank moest verstrekken.

..

En is dat niet zo, dan is het nadeel beperkt tot het effect van de - ook niet volgens 39 14- te
verifieren - vordering van de bank.

Een combinatie van de gevallen (a) tot en met (c) is te vinden in Curatoren
BaByXL/Amstel Lease.611

Kort weergegeven was de casus als volgt. BaByXL huurde van ALM computerapparatuur. De
huur/lease was aangegaan voor de duur van 30 maanden. Overeengekomen was dat de verhuurder
de overeenkomst met onmiddellijke ingang mocht ontbinden indien zich omstandigheden
voordeden die de verhaalsmogelijkhe(len op huurder in ernstige mate in gevaar zouden brengen,
welk geval zich zou voordien bij onder andere aanvraag van surseance van betaling. Bij ontbinding
werden de resterende huurtermijnen direct opeisbaar en eindigde de huurovereenkomst
onmiddellijk. Ter nakoming van haar verplichtingen had BaByXL een bankgarantie gesteld die de
uiteindelijke vordering van ALM voor een belangrijk deel zou afdekken. BaByXL kwam haar
verplichting  na,  maar  op 8 februari  2002 werd voorlopige surseance van betaling verleend.  Op   14
februari zei ALM de overeenkomst met onmiddellijke op en deed zij een beroep op schade-
vergoeding overeenkomende met de resterende huurtermijnen. Tevens deed ALM een beroep op de
bankgarantie    voor het maximumbedrag.    Op 19 februari werd BaByXL failliet verklaard.
Vervolgens heeft ALM de oorspronkelijk geleaste apparatuur verkocht aan een derde voor een
bedrag overeenkomende met ongeveer de helft van de resterende huurtermijnen.

Het bestaan van de bankgarantie speelde feitelijk uiteraard een belangrijke rol. Zonder
deze garantie zou ALM niet zelf hebben opgezegd. maar het veeleer hebben laten aankomen op de
opzegging door de curator waardoor zij een boedelschuld zou verwerven die weliswaar beperkter
zou zijn geweest dan de contractuele claim. maar per saldo in alle waarschijnlijkheid meer zou
hebben opgeleverd dan een faillissementsschuld voor de resterende termijnen. Dat het ALM in
ieder geval voor wetenschap van dreigende insolventie vrij stond haar vordering door een
bankgarantie te laten versterken is buiten kijf. Het spanningsveld wordt veroorzaakt doordat ALM
een gefixeerde schadevergoeding was overeengekomen die niet overeenkwam met de werkelijk

622
Vergelijk HR 12-1-1990. NJ 1990, 662 (Papierfabriek Van Gelder).

623
HR     13-5-2005.     NJ     2005.    406; JOR 2005/222     m.nt Van Andel (Curatoren

BaByXL/Amstel Lease). zie ook B. de Man (2005) en noot Van Andel in de JOR.
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door ALM geleden schade. Immers: ALM verkoopt de oorspronkelijk geleaste apparatuur voor
ongeveer de helft van de waarde van de resterende huurtermijnen en dat zal de schade hebben

beperkt.

De curatoren van BaByXL hebben hoog ingezet door een beroep te doen op het
dwingendrechtelijke karakter van 39 en 238 F. Daarmee wilden zij de schadeclaim van ALM niet
zozeer beperken tot de werkelijke schade, maar zelfs beperken tot de termijn van drie maanden in
deze artikelen. Dat de huurtermijnen voor drie maanden ook boedelschuld zouden worden, maakte
voor curatoren niet uit omdat de vordering toch al was afgedekt door een bankgarantie. De
curatoren krijgen het lid op de neus: 'De rekst en de strekking van de bepaling' (238 F en 39 F)
'verzetten zich niet ertegen dat in de huurovereenkomst een bepaling als de onderhavige wordt
opgenomen die, in aanvulling op de wettelijke regeling, ook aan de verhuurder de mogelijkheid
biedt in geval van surseance de huttrovereenkomst tussentijds te beiindigen.' De Hoge Raad brengt
een reladvering aan: 'Ten slotte kan in voorkomend geval een beroep op een beding als het
onderhavige worden tegengegaan met een beroep op art. 6:248 lid 2 BW, met name in gevallen
waarin ervan kan worden uitgegaan dat de doorbetaling van de huur gedurende de surseance is
verzekerd. In deze zaak hebben curatoren op dit artikel een beroep gedaan, maar tegen de
verwerping daarvan door de rechtbank wordt in cassatie niet opgekomen:  De beperking van de
vordering van ALM door de artikelen 39 en 238 F is volgens de Hoge Raad niet aan de orde: 'Hier
verdient nog aantekening dat de art. 39 en 238 Fw niet een regeling ter zake van de
schadevergoeding bij ontbinding inhou(len. Deze artikelen staan dan ook niet in de weg aan de
door ALM gerraagde verificatie van haar vordering te dier zake.' Het door curatoren
geformuleerde argument dat de artikelen 39 en 238 F blijkens het Papierfabriek Van Gelder-
arrest 24 berusten op een afweging van het belang van de betrokken verhuurder en het belang van
faillissementscrediteuren en dat dat gegeven niet verenigbaar zou zijn met het beroep op de
huurovereenkomst, wordt door de Hoge Raad verworpen omdat de betreffende bepalingen niet in
de weg staan aan de contractsvrijheid van partijen en de opzeggingsbevoegdheid van de
verhuurder.

In het arrest geeft de Hoge Raad zich op een enkele plaats rekenschap van de
contractuele doorkruising van de paritas    creditorum door de fixatie van de
schadevergoeding. Het lijdt geen twijfel dat de andere faillissementscrediteuren
in casu benadeeld werden doordat aan de verhuurder een contractueel
vastgestelde vordering ter zake van schadevergoeding toekwam die niet
overeenkwam met de werkelijke schade.

De theoretische uitweg die de Hoge Raad biedt door te verwijzen naar 6:248 lid 2 BW blijkt in dat
verband ook geen soelaas te kunnen bieden omdat de daar bedoelde redelijkheid en billijkheid ziet
op de contractuele relatie tussen huurder en verhuurder en niet op de relatie van de verhuurder ten

opzichte van andere crediteuren.

Door voorbij te gaan aan het fixatiebeginsel en de tussen crediteuren geldende

parims is de Hoge Raad naar mijn inzicht een onjuiste625 weg ingeslagen, althans
wordt het huidige systeem van het faillissementsrecht onderuitgehaald. De
contractsvrijheid legitimeert de verkrijging van zekerheid als op dat moment

geen wetenschap van dreigende insolventie bestaat. De contractsvrijheid
legitimeert niet dat de hoogte van de te verhalen vordering bij insolventie meer

624 HR  12-1-1990, NJ  1990, 662 (Papierfabriek Van Gelder).
625

Zie   ook   B.   de   Man   (2005)   en   de   noot   van Van Andel   in   de JOR. Vergelijk   ook
Steins/Textile   (HR 18- 1-2002,   NJ   2002,   96),   waar   de   Hoge   Raad de gelijkheid   van
crediteuren ook over het hoofd lijkt te hebben gezien, zie VII.7.2.
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is dan de werkelijke schade als dat de rechten van derden, die niet bij de
overeenkomst waren betrokken, uitholt.

In Reco/Staat 16 oordeelde de Hoge Raad mijns inziens juister dat het
uitgangspunt van het Hof dat een obligatoir beding 'niet door de gerechtigde kan
worden ingeroepen om de paritas creditorum te doorbreken' niet blijk geeft van
een onjuiste rechtsopvatting.

Een ander aan de praktijk ontleend voorbeeld is de financiering door zogenaamde hedge  funds.
Zulke investeerders bedingen bijvoorbeeld dat als verhaalsrisico's imminent worden, de schuld

geacht wordt een veelvoud van het ter beschikking gestelde bedrag te zijn. De omvang van de
schuld accelereert, bijvoorbeeld doordat deze omgekeerd evenredig wordt gekoppeld aan de
aandelenkoers. tot zodanige hoogte dat er, volgens de theorie van Modigliani en Miller (1958),627

zolang er voldoende verhaalsactief is, na toepassing van het uitkeringspercentage in faillissement

altijd de oorspronkelijke schuld uitgekeerd zal moeten worden. Feitelijk wordt daarmee

afgesproken dat de wetten van natuurlijke risicoverdeling door de rechtspersoon en de beginselen
van 3:277 BW voor de hedge funds niet gelden. Een onwenselijk neveneffect daarvan is dat de
onderneming die in moeilijkheden komt, moeilijk te redden zal zijn, al was het maar omdat de
uitkomsten door alle anderen als onaanvaardbaar zullen worden beleefd.

In faillissement kan niet de contractsvrijheid van de debiteur en crediteur centraal staan.

Het gegeven dat wat de een meer krijgt uit de portemonnee van de ander komt, dwingt tot een
verbreding van het perspectief. Het beding dat strekt tot fixatie van bovenmatige schade of het
boetebeding628 is weliswaar geen vorm van voorrang. maar feitelijk werkt het wei zo uit. De wijze

van verdeling (3:277 BW) moet niet kunnen worden beinvloed door een afspraak - niet zijnde de
vestiging van een recht van voorrang als bedoeld in 3:278 BW - tussen crediteur en debiteur die
strekt tot benadeling van derden. Een materiele legitimering voor het aldus ingrijpen op het systeem

van verdeling is niet denkbaar, omdat de contractsvrijheid in zichzelf niet legitimeert dat over
aanspraken van derden beschikt kan worden. Een andere opvatting zou met zich brengen dat
bijvoorbeeld de crediteuren die in hun algemene voorwaarden het allerhoogste boetebeding op niet-
nakoming bij faillissement hebben opgenomen. er met het leeuwendeel van het onder de
faillissementscrediteuren te verdelen vrije actief vandoor gaan.

In het kader van de vermindering van verhaalsvermogen kunnen als voorbeelden
worden genoemd:
(a)  de onherroepelijke volmacht (zie echter 3:72 BW);
(b) een verplichting tot het te allen tijde stellen van aanvullende zekerheden

zolang een vordering bestaat (bijvoorbeeld 20 ABV).

Na faillissement is een beroep op de onherroepelijke volmacht niet mogelijk, zie 3:72 BW. Het
beroep daarop v66r faillissement moet evenzeer falen indien het gaat om een tot nadeel leidende

rechtshandeling en wetenschap van benadeling bestaat.

Bij dit soort bepalingen die niet het object van de overeenkomst vormen maar met name
beogen de crediteur, buiten het wettelijk stelsel van voorrang, een betere positie te geven dan
andere crediteuren. is het maar de vraag of het beroep op de contractsvrijheid de benadeling van
derden kan legitimeren. Als de wetenschap van dreigende insolventie bestaat ten tijde van de
benadeling zelf. moet die in principe ook toe te rekenen zijn. De contractsvrijheid is geen vrijbrief
om in zijn algemeenheid aan geldende normen te ontkomen. Belangrijker nog is dat het argument
van de contractsvrijheid niet valide is als het gaat om belangen van derden die niet bij de
overeenkomst betrokken zijn.

626 HR 12-5-1989. NJ 1989, 613 (Reco/Staat).
627

Zie V.3.5.2.
628 Als het om een boetebeding gaat, kan matiging uitkomst brengen.
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Specifiek toegesneden op het recht van voorrang heeft Van de Heuvel (2004)
probaat aangetoond - onder de verwerping van de 'klassieke' opvatting - dat
3:278 BW wel de wettelijke basis is voor het recht van voorrang, maar daarmee
het recht van voorrang nog niet legitimeert.

Van den Heuvel629 heeft een uitvoerige. deels ook economische analyse gemaakt van de mogelijke
legitimering van het recht van voorrang van de financier/separatist. Die vraag is veel beperkter dan
de in hoofdstuk IV gestelde vraag naar de legitimering van de verplaatsing van het
discontinuiteitsrisico. De vraag naar de verplaatsing van het discontinuiteitsrisico laat zich in
verband met de financiering onderscheiden in twee componenten: wordt door de financiering met
zekerheden het discontinuiteitsrisico van crediteuren in het algemeen vergroot; en, zijn individueel
te verstrekken zekerheden in het zicht van faillissement ongeoorloofd in het licht van de Pauliana-

630
norm.

Van den Heuvel (2004) verwerpt63' bij de vraag naar de mogelijke legitimering van het
recht van voorrang van de financier/separatist de traditionele benadering die de rechtvaardiging
zoekt in de eigendom van de zekerheidsgever en de partijautonomie, oftewel de contractsvrijheid.
Met recht constateert zij dat het recht van voorrang niet kan worden gelegitimeerd door de
beschikkingsbevoegdheid in de relatie bank-debiteur. omdat het over de positie van derden gaat.

De contractsvrijheid zelf biedt geen algemene legitimering voor het aan derden
in de toekomst toe te brengen nadeel. Daarbij moet bedacht worden dat de
debiteur bij het maken van afspraken die nadelige gevolgen hebben voor derden
nadat de debiteur zelf te gronde zal zijn gegaan, weinig reden zal zien als hoeder
van deze derden op te treden: aprts moi le dkluge. Voor zover de afspraken zien
op toedoen dat nog in de toekomst moet plaatshebben, kan en moet de
wetenschapseis aan dit toedoen gekoppeld worden. Wanneer sprake is van
dreigende insolventie, vloeit het nadeel, bij (dreigende) insolventie, voort uit de
specifieke afspraken zelf, zonder dat daar nog toedoen voor nodig is, dan zal
deze voorzienbaarheid van op te treden nadeel bij (dreigende) insolventie
voldoende moeten zijn om de gevolgen van die afspraken onder de Pauliana-
norm ongedaan te kunnen maken. Het prachtige concept van de rechtshandeling
als kapstok voor daaraan. naar dat moment, te verbinden rechtsgevolgen is soms
te beperkt. Met name geldt dat als de contractsvrijheid het mogelijk maakt
gevolgen te verbinden aan hypothetische in de toekomst op te treden feitelijke
omstandigheden voor derden niet-contractspartijen.

Eerder#z werd betoogd dat het recht van voorrang van de financier
gelegitimeerd wordt door de specifieke economische functie die de financier
vervult. Dat brengt met zich dat de financier bij het sluiten van de krediet-
overeenkomst zekerheid moet kunnen bedingen om het risico dat hij op dat
moment neemt (gedeeltelijk) af te dekken. Uitgaande van 42 F zal de financier
de kredietovereenkomst met zekerheid slechts zonder Pauliana-risico kunnen

629 Van den Heuvel (2004). Kortheidshalve zij daarnaar verwezen voor uitgebreide
nationale en internationale literatuur.

63i) Zie verder IX.2.4.
631 p. 64. Dat moet mijns inziens ook betekenen dat 20 ABV. de verplichting tot het alsnog

stellen van nadere zekerheid. geen geldig argument voor benadeling van crediteuren
oplevert als er op dat moment wetenschap van benadeling bestaat. Anders: 42 en 47 F,
zie ook VII.8.

632 Zie V.5.3. Zie hierna ook: IX.2.2 en IX.2.4.
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aangaan als hij op dat moment geen wetenschap van benadeling heeft. Het is dus
wezenlijk dat de zekerheid op d:it moment wordt gevestigd, wil de financier er
althans niet alsnog op kunnen worden afgerekend dat hij op een later moment
van vestiging wel over de vereiste wetenschap beschikte.

Volgens het huidige wettelijke stelsel zou het dan. althans voor wat betreft de Pauliana, gaan om de
wetenschapseisen in 47 F. In hoofdstuk VIII en IX zal worden aangetoond dat dat niet goed
verdedigbaar is en dat het ook dan om de 'wetenschap van benadeling' zou moeten gaan.

Op het principe dat de financier alleen een beroep kan doen op zekerheden mits
verkregen voordat hij wetenschap van dreigende insolventie had, bestaat een belangrijke
uitzondering die in IX.4.2 en IX.4.3 nader zal worden onderbouwd. Het betreft de stille verpanding
van voorheen dubbeltoekomstige vorderingen waartoe de verplichting al is ontstaan bij het aangaan
van de kredietovereenkomst. Deze vernieuwing van zekerheden zal blijken in principe niet tot
nadeel te leiden. 633

De bestaande legitimering voor het recht van voorrang van de financier betekent echter
niet dat dan ook iedere contractspartij maar afspraken mag maken die tot ongelijkheid zullen leiden
(zoals bijvoorbeeld de verhuurder in BaByXL). Dat zou in strijd zijn met het gesloten stelsel van
zekerheid in 3:276 BW e.v., dat slechts uitzonderingen kent op de paritas. Die uitzonderingen
worden materieel gelegitimeerd door de economische functie van de structurele verschaffer van

634vreemd verniogen.

Het gegeven dat de contractsvrijheid geen valide legitimering vormt voor het
toebrengen van nadeel aan andere crediteuren impliceert dat ook artikel 20 van
de Algemene Bankvoorwaarden (ABV) geen goede grond kan zijn voor het
alsnog, in een later stadium, toe te brengen nadeel na verkrijging van
wetenschap van dreigende insolventie. De beschikkingsbevoegdheid is geen
valide argument ten opzichte van hen die niet bij een transactie betrokken zijn,
maar daardoor wel benadeeld worden. Ook al bestaat er een geldige legitimering
voor het recht van voorrang van de financier, die legitimering houdt niet in dat
op elk moment nog de zekerheid door het recht van voorrang kan worden
gevestigd.635

Datzelfde zal blijken te moeten gelden bij de vraag of de financier gerechtigd is tot onmiddellijke
opzegging van een krediet.636

In de literatuur heeft het onderwerp van verstrekking van verdere zekerheden met637

name op grond van 20 ABV (Algemene Bankvoorwaarden) tot commotie geleid. Aanleiding
daartoe zijn met name de arresten Eneca en Van Dooren q.q./ABN Amro I. In mijn visie is het
Eneca-arrest simpelweg feitelijk onjuist voor zover het ervan uitgaat dat nieuwe zekerheden niet tot
benadeling leiden.638 Inmiddels is dit expliciet onderkend in Van Dooren q.q./ABN Amro II.639 Met

de benadeling door verstrekking van geheel nieuwe zekerheden (betalingen) na verkrijging van
wetenschap van dreigende insolventie kan vanuit twee invalshoeken eenvoudig worden afgerekend.

De benadeling moet beoordeeld worden naar het moment dat die plaatsheeft en niet naar het

633 Vergelijk voor vestiging van zekerheid in geval van toekomstige activa: HR 20-9-2002,
NJ 2004, 182 (Mulder q.q./Rabobank Alphen a/d Rijn). Zie uitvoerig VIII.7.4, IX.4.2 en
IX.4.3.

634 Zie V.5.3 en IX.2.4.
635 Zie ook Vl.4.3 en VI.4.4.
636 Zie IX.3.4 en IX.3.5.
637 O.a. Nieuwenhuis (1998), p. 60; Van Koppen (2001a), p. 13; Hoff (1995); Van den

Heuvel (2002), p. 75 e.v.
638

Zie 1X.4.3.2 en X.3.
639

HR 8-7-2005. NJ 2005,457 (Van Dooren q.q./ABN Amro II), zie X. 16.
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moment dat de - op zich niet tot nadeel leidende overeenkomst totstandkomt. In hoofdstuk VIII
zal ik verdedigen dat de Pauliana-norm (en niet 47 F) dan bepalend moet zijn. De andere
invalshoek is dat de contractsvrijheid niet inhoudt dat men op een moment dat dreigende
insolventie nog niet aan de orde is, daar wel een voorschot op mag nemen door te bepalen wat er
moet worden gedaan of wat er geldt als insolventie dreigt. Het anticiperen op dreigende insolventie
rechtvaardigt de afspraak die bij dreigende insolventie moet gaan gelden niet.

Het systeem van 42-47 F blijft bedrieglijk omdat het lijkt te suggereren dat niet het
toedoen dat tot nadeel leidt op zijn merites zou moeten worden beoordeeld, maar alleen de
onverplichte rechtshandeling of de betaling van een opeisbare schuld. 640

Nuancering in verband met de contractsvrijheid: Nevenverplichtingen die
verband houden met enig insolventiegevaar kunnen - ook indien die zijn
overeengekomen vOOr verhaalsinsolventie of wetenschap van benadeling - door
een enkel beroep daarop of betaling daarop tot relevant nadeel leiden. Strekt
zo'n verplichting tot een in een later stadium te verrichten rechtshandeling die
tot nadeel leidt, dan dient de wetenschapseis van de Pauliana-norm op die
rechtshandeling te worden toegepast. Valt te voorzien dat er bij insolventie
relevant nadeel zal voortvloeien uit de gemaakte afspraak die gevolgen verbindt
aan (dreigende) insolventie en die de paritas creditorum doorkruist, dan is de
wetenschap van dreigende insolventie ten tijde van het maken van die afspraak
bij uitzondering niet noodzakelijk om toch een beroep op de Pauliana-norm te
kunnen doen, omdat de afspraak zelf vooruitloopt op de gevolgen van
(dreigende) insolventie. De contractsvrijheid is een onvoldoende legitimering
voor benadeling van derden. Alleen het recht van voorrang van de financier is
een wel gelegitimeerde uitzondering op de gelijkheid van crediteuren, mits de
verplichting niet ziet op verschaffing van geheel nieuwe - niet: vernieuwde -
zekerheden bij, daarna voortdurende, dreigende insolventie.

VII.9 Fixatie van doorlopende overeenkomsten

VII.9.1 37 en 37a F; aanvulling opschortingsrecht
Doorlopende overeenkomsten in het schemergebied voor faillissement kunnen
op verschillende wijzen tot nadeel leiden. Hiervoor 4' werd stilgestaan bij de
overeenkomst die al vaar verhaalsinsolventie of wetenschap van dreigende
insolventie een voorschot neemt op de eventueel op te treden insolventie. In
deze paragraaf gaat het over de mogelijk nadelige gevolgen van het doorlopen
van overeenkomsten in het schemergebied.

Allereerst kan de overeenkomst zelf 'in negatieve balans' zijn op het
moment van het afsluiten. Daar is makkelijk mee om te gaan, omdat alle
gevolgen bij wetenschap van benadeling ongedaan gemaakt kunnen worden
(vergelijk 42 F). Maar ontstaat de wetenschap pas daarna, dan wordt het
moeilijker. Ook dan kan het gaan om relevant nadeel. Dat kan doordat:

640 Zie ook VIII.6. en voor het anachronisme van 47 F met de ontwikkeling in de 20' eeuw
van het begrip van de toerekening in 6: 162 BW ook: VIII.7.

641 Zie VII.8.
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(a) de overeenkomst niet langer 'in balans' is door bijvoorbeeld wijziging in
marktconforme prijzen;
Op de betekenis van de marktconformiteit van de prestatie (a) zal later 42 uitgebreid worden

ingegaan.

(b) doordat de overeenkomst nooit 'in balans' was, maar de wetenschap van
dreigende insolventie pas na het sluiten van de overeenkomst ontstond;
1n VII.4.2 bleek dat het nadeel door betaling ook kan bestaan uit de verwezenlijking van de
vermindering van eigen vermogen. Het gaat dan om betalingen in verband met
overeenkomsten die 'in negatieve balans' zijn, in de gevallen (a) en (b). In die gevallen rijst de
vraag of alle betalingen die tot een vermindering van eigen vermogen leiden na verkrijging
van de relevante wetenschap van benadeling, ongedaan gemaakt zouden moeten worden.

(c) door het enkele effect van verminderingen van verhaalsvermogen door
betalingen.
Dat het nadeel als bedoeld in (c) niet per se verband hoeft te houden met verliezen, de
'negatieve balans' van rechten en verplichtingen, zagen we in VII.4.2.2. Betalingen kunnen

ook geheel op zichzelf tot nadeel leiden. Daarvoor is wel nodig dat de wederpartij al daarv66r
heeft gepresteerd, of later verrekent. Dat betekent bij doorlopende overeenkomsten die telkens
tot wederzijdse prestaties leiden, dat alltkn de betaling na verkrijging van de relevante
wetenschap van benadeling, waarbij de wederpartij al aan haar tegenprestatie heeft voldaan
vddr die wetenschap, of waarbij de wederpartij alsnog verrekent, tot relevant nadeel kan
leiden. Als na verkrijging van die wetenschap nog steeds over en weer daadwerkelijk wordt
gepresteerd, leidt dat niet tot relevant nadeel in de zin van alleen de vermindering van
verhaalsactief. Of en in hoeverre het nadeel dat uitsluitend bestaat uit het effect van
vermindering van verhaalsvermogen in geval (c) zich voordoet bij doorlopende
overeenkomsten, kan alleen vastgesteld worden door precies vast te stellen op welk moment
de wetenschap van dreigende insolventie ontstond en hoe zich dat verhoudt tot de wederzijdse

voldoening aan verplichtingen. Zulk nadeel zal meestal beperkt zijn tot hooguit 66n betaling.

De wijze waarop de Faillissementswet omgaat met bij doorlopende
overeenkomsten voortschrijdend nadeel, is te vinden in 37 en 378 F.641 De
curator hoeft de overeenkomsten niet gestand te doen en de eventueel daaruit
voortvloeiende schade is niet meer dan een in te dienen concurrente
faillissementsschuld.

In de praktijk doet een curator ook slechts bij uitzondering een overeenkomst gestand en in feite
worden dus de verplichtingen, inclusief de verplichting tot schadevergoeding, gefixeerd.614 Wat 37
en 37a F met doorlopende overeenkomsten doen, is in feite de wederzijdse verplichtingen tot het
nog leveren van prestaties ongedaan maken en die verplichtingen omzetten in een concurrente
vordering ter hoogte van de door de ongedaanmaking geleden schade. Die schade heeft twee

642 Zie VII.9.2.
643 Zie ook de samenhang met 26 F. Praktische uitzonderingen, die het nadeel ook beperken

zijn te vinden in 39 en 40 F. Mogelijk aan te voeren algemenere bezwaren tegen de

(huidige) redactie van 37 F in verband met de beoogde fixatie vallen buiten het bestek
van dit onderzoek.

644 De curator zal vooral bezien of met voortzetting van de transactie per saldo een

vermeerdering van het liquidatieactief te bereiken is. Naarmate er een hoger uitkerings-
percentage te verwachten is, zal hij in theorie ook rekening moeten houden met het
relatieve effect voor andere crediteuren van de schadeclaim in verhouding tot de bij
nakoming vermindering van het verhaalsactief. In de praktijk komen die gevallen zelden
voor en zijn de verwachtingen voor het te realiseren verhaalsactief en de kennis met het
te verwachten passief op het moment dat de beslissing genomen moet worden meestal
ook te onzeker om daarop te kunnen bouwen. Het niet gestand doen is regel.
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componenten: de eventueel misgelopen winst en de vervolgschade. De winst zal mede verband
houden met de waarde van de wederzijdse prestaties op het moment dat die geleverd moesten
worden. De nooit (b) of niet meer (a) marktconforme prijs laat zich dus in principe vertalen in de
concurrente schadeclaim. De aanspraak blijft bestaan maar bij die aanspraak moet gedeeld worden
met de andere crediteuren, waardoor deze in de praktijk voor het overgrote deel, zo niet geheel,
vervliegt. Is deze oplossing ook v66r faillissement te bereiken indien bij de betaling al relevante
wetenschap van benadeling bestond? Als ik mij beperk tot de op wederpartijen gerichte Pauliana-
norm, kan dat in zoverre wel dat de benadelingsactie gericht zou kunnen zijn op het alleen
teruggeven van betalingen tegen het herleven van de vorderingen, inclusief schadevordering. Dat
doet recht aan het feit dat de wetenschap van benadeling nog niet bestond ten tijde van het sluiten
van de overeenkomst. maar wel bij de ongedaan te maken betalingen. Het faillissement lost echter
een additioneel probleem op: de wederpartij hoeft, als de overeenkomst niet gestand wordt gedaan,
ook zelf niet te presteren.

Om meer algemeen een vergelijkbare fixatie vddr faillissement te kunnen
bewerkstelligen zou de wederpartij na verkrijging van wetenschap van
benadeling de overeenkomst al voor faillissement moeten kunnen opschorten of
ontbinden met een beroep op schadevergoeding als in 37a F. Het BW voorziet
hierin als de aspirant-failliet is tekortgeschoten (6:52 BW) of conform 6:80 BW
voldoende vaststaat dat hij tekort zal schieten, of als de wederpartij eerst moet
presteren maar voldoende reden heeft om aan te nemen dat de aspirant-failliet
niet zal nakomen (6:263 BW). Het BW biedt echter geen oplossing als de
aspirant-failliet niet al is tekortgeschoten of tekort zal schieten. Het gaat bij de
opschortingsrechten over de bescherming van de wederpartij in relatie tot de
debiteur, zonder dat acht wordt geslagen op belangen van derden.645

Ook 6:80 BW lanticipatory breach) kent geen gronden die verband houden met de dreigende
insolventie of gelijkheid van crediteuren. De eisen voor 6:80 BW zijn kort gezegd: (a) vaststaan
nakoming onmogelijk, (b) schuldeiser moet uit mededeling schuldenaar afleiden dat deze in de
nakoming tekort zal schieten, (c) schuldeiser heeft goede gronden te vrezen dat schuldenaar zal
tekortschieten en schuldenaar voldoet niet aan schriftelijke aanmaning om zich binnen redelijke
termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen; daarna kan crediteur vervangende
schade vorderen, wederkerige overeenkomst ontbinden. De mededeling bedoeld in (c) helpt bij
dreigende insolventie natuurlijk niet. Meer algemeen staat de nakoming door de aspirant-failliet
niet in de weg aan de benadeling. Maar naar aan te nemen is moet wei een beroep openstaan op
6:263 BW, de onzekerheidsexceptie als de wederpartij eerst moet presteren. In theorie kan het dan
echter nog steeds zo zijn dat de aspirant-failliet wei zal en kan presteren.

Maar zou men alle benadelingen door doorlopende overeenkomsten op dezelfde
wijze willen uitsluiten als 37 en 37a F dat doen na faillissement, dan zou de
wederpartij los van de tekortkoming van de aspirant-failliet moeten kunnen
opschorten en/of ontbinden bij dreigende insolventie en daarbij te verwachten
nadeel. Voor dit uitzonderlijke geval zouden de opschortingsrechten op dit punt
aangevuld dienen te worden, want het is niet redelijk de wederpartij die niet kan
opschorten, ook aan te spreken op de benadeling op grond van de voortzetting
van de overeenkomst. Het gaat eigenlijk alleen om gevallen waarin de
wederpartij zich na het sluiten van de overeenkomst bewust is geworden van de
dreigende insolventie terwijl zij al wist dat de overeenkomst niet marktconform

645 Zie 6:52 BW: tekortkoming wederpartij (opeisbaar of 6:80, toerekenbaarheid of verzuim
niet vereist; connexiteit; 6:74 BW e.v. en 6:80 BW).
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was 6f waarin de overeenkomst alsnog niet meer marktconform is geworden en
de wederpartij wetenschap van dreigende insolventie heeft.

De toerekening van nadeel in verband met betalingen ten gevolge van doorlopende overeenkomsten
waarvan pas na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat die tot relevant verlies leiden, benadert
wei de grens van de toerekening naar verkeersopvattingen. De bescherming die moet voortvloeien
uit de oorspronkelijke marktconformiteit van de overeengekomen prijs komt in de volgende
paragraaf aan de orde.

Het toe te rekenen nadeel dat ontstaat door het doorlopen van overeenkomsten
nadat de Beklamel-norm of de verlengde Beklamel-norm van toepassing zijn
geworden, levert geen echte problemen op.646 Na schending van de Beklamel-
norm laten de gevolgen zich salderen: het gaat om de exploitatieverliezen en om
het relatieve effect van alle betalingen op daarv66r al bestaande verplichtingen
en bij praktische uitzondering om de vergroting van liquidatieverliezen.647 Na

schending van de verlengde Beklamel-norm gaat het alleen om de gevolgen van
het niet-risicodragend financieren van verliezen.

VII.9.2 Voorzienbaarheid van nadeel bij marktconforme transacties

VII.9.2.1 Inleiding: de marktconforme transactie en nadeel

In Vl.3.2 zagen we dat het nadeel bij vrijgevigheid van de aspirant-failliet
eenvoudig toe te rekenen is en in feite bestaat uit de 'negatieve balans' van
rechten en verplichtingen die leiden tot verliezen, verminderingen van eigen
vermogen (en eventueel verhaalsvermogen). Ook voor transacties die niet
absoluut maar relatief vrijgevig zijn, zal de wetenschap van de wederpartij dat
het gaat om een transactie tegen een niet-marktconforme prijs, eenvoudig tot een
toe te rekenen benadeling leiden. In deze paragraaf zal stilgestaan worden bij de
wel marktconforme transactie die toch tot nadeel leidt, te weten de inkoop-
activiteit die in het licht van de latere liquidatie tot verlies leidt (VII.9.2.3) en de
transactie die bezien vanuit de totale exploitatie bijdraagt aan het verlies van de
onderneming (VII.9.2.4). In beide gevallen zullen we zien dat voor de
toerekening aan wederpartijen onder de Pauliana-norm bij marktconforme
transacties nadere eisen gesteld moeten worden die niet alleen betrekking
hebben op de voorzienbaarheid van een faillissement en daaruit voortvloeiend
nadeel. Die nadere eisen hangen samen met zowel nader in te vullen
wetenschapseisen als met het gegeven dat de onderneming in moeilijkheden
anders niet gered zou kunnen worden. In het overgrote deel van de gevallen zal
het voor de Pauliana-norm bij de 'negatieve balans' van rechten en
verplichtingen zo moeten zijn dat de wederpartij bekend was met de
vrijgevigheid van de transactie.

646
Zie ook VII.2.3.

647
Zie VII.9.2.6.
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Onder de Beklamel-norm en verlengde Beklamel-norm  speelt het wel
of niet marktconform zijn van de prestatie niet, omdat de algemene gevolgen
van exploitatieverliezen toe te rekenen zijn. Voor zover de voortzetting van de
onderneming in strijd met deze normen ook leidt tot liquidatieverliezen, moeten
deze gesaldeerd worden met de positieve effecten van de liquidatie van activa
going concern, zodat er in de praktijk per saldo slechts zelden sprake zal zijn
van noemenswaardige liquidatieverliezen. 649

VII.9.2.2 Voorzienbare verliezen en Pauliana-norm

In VI.3.3.3 is uiteengezet dat volgens vaste rechtspraak65  de benadeling als
bedoeld in 42 F zich zelf niet ten tijde van de transactie hoeft voor te doen.
Voldoende is dat deze aanwezig is op het moment van buitengerechtelijke
vernietiging of het instellen van een vordering daartoe, of op het moment dat de
rechter daarover beslist. De volle omvang van de benadeling hoeft ten tijde van
de benadeling ook niet bekend te zijn (Mello/Staat).6" Dat betekent ook dat het
optreden van benadeling door de gevolgen van de verwachte insolventie
voldoende is. Daardoor is de Pauliana ook niet beperkt tot alleen transacties
waarvan de wederzijdse rechten en verplichtingen niet in evenwicht zijn. De
vraag of dan 'benadeling aanwezig is moet worden beantwoord door de
hypothetische situatie waarin schuldeisers zouden hebben verkeerd zonder de
gewraakte handeling te vergelijken met de situatie waarin zij verkeren als die
handeling onaangetast blijft'.652  Dat  zou.  als de wederpartij wetenschap  van
dreigende insolventie heeft, verstrekkende gevolgen kunnen hebben bij
overeenkomsten die (i) naar hun aard - alle inkoopactiviteiten - tot liquidatie-
verliezen leiden of (ii) die in verband met de kosten van de onderneming
indirect tot exploitatieverliezen leiden.

VII.9.2.3 Pauliana-norm: liquidatieverliezen bij marktconforme
prestaties

Als de aspirant-failliet goederen of diensten inkoopt en faillissement volgt,
zullen de inkopen - voor zover mogelijk en nog aanwezig - geliquideerd moeten
worden. De lagere liquidatiewaarde zal vrijwel altijd betekenen dat de inkoop
nadeel heeft opgeleverd. Bij diensten ligt dat helemaal voor de hand, ook bij een
marktconforme inkoopprijs. Het eigen vermogen vermindert door het liquidatie-
verlies. Ingevolge 51 lid 1 en 3 F moet de wederpartij de koopprijs retourneren
en moet de curator het ontvangene of de waarde als boedelschuld teruggeven
voor zover de boedel is 'gebaat' en wordt de rest een concurrente faillissements-
schuld.

648 Zie VII.2.3.
649 Zie verder VII.9.2.6.
65()

HR 23-12-1949, NJ 1950,262 (Boendermaker/Schopman): HR 22-9-1995, NJ  1996, 706
(Ravast/Ontvanger): HR 19-10-2001. NJ 2001, 654 (Diepstraten/Gilhuis q.q.)

651 HR 9-3-1928, NJ 1928,1217 (Mello/Staat).
652 HR 19-10-2001, NJ 2001, 654 (Diepstraten/Gilhuis q.q.).
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VII.9.2.4 Pauliana-norm: marktconforme prestaties en een voorzienbare

bijdrage aan het exploitatieverlies
Ook marktconforme transacties met de aspirant-failliet kunnen bij voortzetting
van de verlieslatende onderneming indirect tot nadeel leiden als het eigen

vermogen door doorlopende verliezen wordt uitgehold. Onder de Beklamel-
norm mag het verlies gesaldeerd worden en is de betrokkene voor dit saldo
aansprakelijk te houden. Maar moet de bijdrage aan het verlies dat voortvloeit
uit een transactie, ook toegerekend worden aan de wederpartij als zij wetenschap
van dreigende insolventie had? Kan men betogen dat de wetenschap van
dreigende insolventie veelal ook zal inhouden dat een wederpartij rekening moet
houden met de uit transacties voor de onderneming zelf voortvloeiende verliezen
wegens alle aan de onderneming verbonden kosten? In zoverre is het geen onzin
dat de dreigende insolventie vrijwel altijd het gevolg is van verliezen.653 Kijken
we naar de aspirant-failliet, dan wordt de waarde van een inkoop niet bepaald
door de vraag of die marktconform is, maar of de prestatie is in te zetten voor
het realiseren van een netto positieve opbrengst.

Het kan misschien lijken dat een marktconforme inkoop die wordt
gevolgd door een marktconforme verkoop meestal niet tot verlies kan leiden.

Die gedachte zou gelezen kunnen worden in de overweging van de Hoge Raad
in Montana I: 'Daarvan [relevant nadeel] kan ook sprake zijn wanneer voor
geleverde zaken een redelijke prijs is betaald, zodat het vermogen van de nadien

i 654

gefailleerde niet is verminderd .

Overigens gebruikt de Hoge Raad in datzelfde arrest ook een ander criterium dan de redelijke prijs:
de opbrengst die tenminste 'niet lager is dan de vermoedelijke executie-opbrengst'. Dat lijkt mij
onjuist, want als een onderneming zijn activa gaat verkopen voor de aanzienlijk lagere liquidatie-
waarde en tegelijkertijd de onderneming met al haar kosten voortzet, moet het nadeel door de
voortschrijdende verliezen toch wel voorzienbaar zijn. Vergelijk ook artikel 43 lid 1 1' F dat voor
het bewijsvermoeden van benadeling ook niet uitgaat van de liquidatiewaarde.

Ook bij de 'redelijke prijs' kan er sprake zijn van 'verlies' en dus vermindering
van vermogen. Het gaat er uiteindelijk om of alle kosten die voor een opbrengst
worden gemaakt ook door de opbrengst gedekt kunnen worden. Daarbij spelen
de algemene kosten die nog van het bruto resultaat moeten worden afgetrokken
een belangrijke rol, terwijl die kosten moeilijk toerekenbaar zijn aan een
specifieke opbrengst. Bij dit ruimere en juistere concept van verlies draagt dus
ook vrijwel elke marktconforme inkoop bij aan het algemene verlies. Zolang
door de opbrengst niet alleen de directe kosten maar ook de indirecte of
algemene kosten niet gedekt worden, draagt elke transactie als het ware bij aan
het verlies. De bepaling van de bijdrage aan het verlies van een specifieke
inkoop is echter betrekkelijk arbitrair. En de specifieke kennis van dit toe te

653
Er zijn een paar uitzonderingen: er kan een negatieve netto kasstroom zijn en toch geen
verlies bijvoorbeeld door aanzienlijke investeringen voor de toekomst; onttrekkingen aan
het eigen vermogen door dividenden kunnen de liquiditeitspositie zo aantasten dat
daardoor insolventie zal dreigen.

654 Zie X. 10, HR 22-5-1992. NJ 1992,526; HR 12-4-1996, NJ 1996,488.
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rekenen verlies zal zeker bij de wederpartij slechts beperkt bekend verondersteld
mogen worden.

VII.9.2.5 Marktconforme prestaties leiden slechts bij uitzondering tot toe
te rekenen nadeel

Bij zowel de liquidatieverliezen als de indirecte exploitatieverliezen is er bij
marktconforme transacties reden tot grote terughoudendheid bij toerekening van
het nadeel:
(a) toerekening zou ertoe leiden dat niemand meer bereid is met een

onderneming in zwaar weer - die nog niet feitelijk insolvent is - de nodige
transacties te doen om de onderneming voort te zetten en ook daadwerkelijk
te redden (belang van behoud van continuYteit);

(b) sommige uitgaven zijn noodzakelijk voor het behoud van aanwezige activa
(bij voorbeeld de veearts    die de zieke    koe    redt), het vaststellen    van    de
feitelijke insolventie en de maatregelen die moeten worden genomen ter
bescherming van crediteuren. Te denken valt aan interim-managers,
accountants en advocaten;

(c)  voortzetting van inkopen hoeft per saldo niet te leiden tot hogere liquidatie-
verliezen. Indien inkoop en verkoop gelijke tred houden zal er per saldo
(globaal) ook geen vermeerdering van liquidatieverliezen plaats hebben.

Uitzonderingen zijn denkbaar: (i) bij kosten waarvan het de wederpartij beslist
duidelijk moest zijn dat die in het licht van de dreigende insolventie niet of nog
niet gemaakt moesten worden en waarbij de wederpartij geen reden had om aan
te nemen dat haar prestatie in dienst stond van de mogelijke redding van de
onderneming door voortzetting daarvan, het vaststellen van de eventueel
feitelijke insolventie of het behoud van activa van de onderneming, en (tenzij
het gaat om het behoud van activa) ingeval (ii) de wederpartij wist of moest
weten dat feitelijke insolventie al een feit was.

VII.9.2.6 Toerekening van de liquidatieverliezen aan betrokkenen
Vanaf het moment dat de onderneming in verband met de Beklamel-norm of
verlengde Beklamel-norm gestaakt had moeten zijn, kunnen er ook nog extra
liquidatieverliezen ontstaan doordat er wordt geYnvesteerd in activa die alsnog
voor een lagere waarde geliquideerd moeten worden. Gaan echter ondertussen
de verkoopactiviteiten ook gewoon door, dan zullen tegelijkertijd door de
voortzetting liquidatieverliezen op reeds aanwezige, maar na wetenschap van
feitelijke insolventie verkochte activa vermeden worden. Het vaststellen van het
eventuele saldo van het liquidatieverlies zal in de praktijk bewerkelijk en soms
moeilijk zijn. Zijn de activiteiten na verkrijging van wetenschap van feitelijke
insolventie gewoon voortgezet, dan zal het verschil tussen het veroorzaakte
liquidatieverlies op ingekochte activa en het voorkomen liquidatieverlies door
verkoop van al aanwezige activa te verwaarlozen zijn. In de praktijk is dat
slechts relevant als er veel meer activa zijn ingekocht dan verkocht. Dit meer
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algemene gegeven was ook reden te meer om liquidatieverliezen bij individuele
transacties niet simpelweg aan wederpartijen toe te rekenen. 655

Anders dan bij de Pauliana-norm656 ligt toerekening van exploitatieverliezen aan betrokkenen wel
besloten in de Beklamel-norm, omdat de norm ziet op de verplichting tot staken van de
onderneming.

VII.10 Kanttekeningen bij het nadeel in Loeffen q.q./BMH I en II,
Eneca en Montana I en II

Uit Loeffen q.q./Bank Mees en Hope I en II en wellicht ook het Eneca-arrest
blijkt dat als er geen nadeel is, er geen Pauliana-actie kan worden ingesteld. Die
regel lijkt op het eerste gezicht logisch. Maar als 42 en 51 F juist zouden
werken,  zou de regel overbodig moeten zijn omdat  5 1 F beoogt het nadeel  en
voordeel uiteindelijk met elkaar te verrekenen en de vordering aldus uiteindelijk
alleen tot het saldo van het nadeel zou moeten strekken.

Het  systeem  van  42  en   5 1 F slaagt daar echter niet geheel   in  en kent onvolkomenheden. zoals
geconstateerd in VII.4.4. Die onvolkomenheden worden door de regel dat bij het ontbreken van
nadeel geen Pauliana-vordering kan worden ingesteld, maar deels verholpen en in principe lijkt het
beter de benadelingsvordering te beperken tot het werkelijk nadeel.

Juist het feit dat in de arresten niet is vastgesteld welk exact nadeel op grond van
welke norm toe te rekenen zou zijn, behoeft nadere aandacht. Bij nadere
beschouwing blijkt dat juist in die gevallen de regel, dat er geen actie zonder
nadeel is, niet goed is toegepast. Naast de genoemde arresten slaan Montana I en
II met het toe te rekenen nadeel een eigen weg in. Hoewel het om een
uitzonderlijk geval gaat, behoeven ook deze arresten, met name in verband met
de effecten van doorlopende overeenkomsten, nadere aandacht.657

VII.10.1 Loeffen q.q./Bank Mees en Hope I en II658

Meerhuys, de uiteindelijke failliet, vertegenwoordigd door curator Loeffen q.q., had een rekening-
courant bij BMH. APO was debiteur van Meerhuys maar, zo werd als feitelijk vaststaand
aangenomen, was (oorspronkelijk) niet in staat tot betaling. BMH leent APO f. 750.000,- en dit
bedrag wordt aangewend tot betaling van Meerhuys op de rekening bij BMH, waardoor alleen de
debetstand vermindert en crediteuren niet meer verhaal krijgen. BMH is op het moment van
betaling/verrekening op de hoogte van de faillissementsaanvraag. Loeffen q.q. trachtte de betaling/
verrekening op grond van de faillissements-Pauliana te vernietigen. Uiteindelijk faalt die actie
omdat er volgens de Hoge Raad geen sprake was van nadeel: (..) 'de schuideisers worden
beschennd tegen benadeling in hun verhaaismogelijkheden, zoals deze in geval van faillissement
door de curator worden uitgeoefend. Daaraan is niet voldaan in een geval als het onderhavige
waarin aan de schuldeisers, zonder dat hun enig nadeel wordt toegebracht, alleen een voordeel
ontgaat.'     Waar  een  'onverhaalbare   en  dus  waardeloze   vordering  op   APO  werd  vervangen   door
een  aanspraak ten belope   van dit bedrag  op  de  Bank',   zou de curator door vernietiging   van  de
bet·aling 'in het de schuldeisers tot verhoal dienende vermogen van de failliet niet een bate

6.5
Zie VII.9.2.3.

656
Zie VII.9.2.4.

657 Een uitvoeriger bespreking van ook andere facetten aan de arresten is te vinden in
hoofdstuk X.7: X.10 en X.3.

658
HR 8-7-1987, NJ 1988, 104 en HR 22-3-1991, NJ 1992,214.
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terugbrengen die daaruit in het zicht van het naderende faillissement onoirbaar is verdwenen,
maar aan dat vermoge,1 een bate toevoegen die daarin niet thuishoort'.

Het probleem in dit arrest zit hem in de innerlijke tegenstrijdigheid van de feiten
waarop de Hoge Raad zich beroept. Hoe is het mogelijk dat een vordering op
een debiteur 'onverhaalbaar en waardeloos' is als de bank bereid is het geld voor
de betaling van de vordering te lenen? In feite beoogde BMH verschillende
dingen tegelijkertijd: redding van APO door een extra lening. incassering van de
vordering op de failliet Meerhuys en het ongedaan maken van de schuld van
APO aan Meerhuys. Het is onbegrijpelijk dat de Hoge Raad de bank hiermee
laat wegkomen door de onjuiste hypothese dat APO niet goed was voor haar
geld. Na de lening was zij dat nu juist wel. Het is onwerkelijk dat de niet
geslaagde redding van APO, die pas later bleek, met terugwerkende kracht
betekenis wordt gegeven. One cannot have one's cake and eat it. 659

VII.10.2 Eneca-arrest 0
661Het Eneca-arrest kwam al aan de orde in IV.8, Kort gezegd ging het om een in verband met de

ernstige financiele moeilijkheden door de financier bevroren krediet. dat na nadere zekerheid werd
voorgezet en waarna Eneca failleerde. De Hoge Raad overweegt o.a. 'dat wanneer het verrichten
van een handeling door de schuldenaar een nood:akelijke voorwaarde is voor een gedraging van
degene met of te wiens behoeve de handeling werd verricht, de voor de andere schuldeisers
gunstige gevolgen van de gedragingen ran de wederpartij niet buiten beschouwing gelaten mogen
worden bij de beantwoording van de rraag of :ij door de handeling van de sc·huldenaar benadeeld
Zun.

De overweging waarin wordt gesproken over 'gunstige gevolgen' wordt door de Hoge

Raad feitelijk niet onderbouwd. Waar het Hof de betalingen na het weer openstellen van het krediet
duidde als beperkingen op het nadeel, is wel aangenomen dat ook de Hoge Raad dat met de
'gunstige gevolgen' heeft bedoeld.662 Die crediteurenvervanging leidt niet tot 'gunstige gevolgen',
integendeel, er werden juist aanvullende zekerheden gesteld ten behoeve van het oorspronkelijke
krediet, waarvoor onvoldoende zekerheid was.

Het arrest geeft op zich wel een juiste regel dat als er bij de transactie geen
nadeel is opgetreden er ook geen actio Pauliana denkbaar is, maar is, althans in
de interpretatie dat er geen sprake was van nadeel, in zijn concrete toepassing
een kennelijke misslag.

663

Het is als zodanig o.a. in het kader van 20 ABV ook een onjuist eigen leven gaan leiden, dat thans
door Van Dooren q.q./ABN Amro II66* tot een einde moet zijn gekomen. Zie voor de
noodzakelijkerwijs dynamische benadering van het begrip nadeel in het kader van een rekening-
courantfinanciering IX.4.2 en IX.4.3.

659 Zie voor een uitgebreide kritische bespreking verder X.7.
660

HR 10-12-1976. NJ 1977.617.
661 Voor een uitvoerige bespreking van dit in vele opzichten moeilijk te interpreteren arrest

zij ook verwezen naar IX.4.3.2 en X.3.
662 Zie Polak (1978): Van Koppen (1999): Bakkerus (2000) en AG Bakels in zijn conclusie

voor HR 19-10-2001, NJ 2001, 654 (Diepstraten/Gilhuis q.q.); § 2.9, anders en naar mijn
mening met recht: Polak/Wessels (2003). par. 3215 en Frieling (2004), zie X.3.

663
In gelijke zin Bakkerus (2000) en inmiddels Van Dooren q.q./ABN Amro II HR 8-7-
2005. NJ 2005.457. zie ook (X. 16).

664
HR 8-7-2005, NJ 2005,457 (Van Dooren q.q./ABN Amro II), zie X. 16.
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Er  is een plausibelere interpretatie mogelijk   van de 'gunstige gevolgen', namelijk  de
(verwachting van de) redding van de onderneming. Ook in die interpretatie kleven er echter
bezwaren aan het arrest, zoals wordt besproken in X.3.

VII.10.3 Montana I en II665

De casus lijkt op Loeffen q.q./BMH, maar nu werd niet de bank maar de wederpartij aangesproken
op grond van 42 F. op een moment dat Loeffen q.q./BMH I niet lang daarvoor gewezen was.
Montana   was   op 12 november 1984 opgericht   door haar moeder Interniber.   De door Montana
gebouwde caravans werden alle afgenomen door Interniber. Montana had een kredietfaciliteit bij de
Rabobank waarvoor Interniber  zich  borg  had gesteld. Tussen 26 september  en 5 november   1985
heeft Montana aan Interniber zestien stacaravans geleverd voor een marktconforme prijs. De
koopprijs is in voormelde periode overgemaakt op de kredietrekening van Montana bij de
Rabobank, die - toevallig (?) - een ongeveer met de koopprijs overeenkomende debetstand
vertoonde. De verplichting als borg verviel daardoor feitelijk. De curator van Montana spreekt
Interniber aan op grond van 42 F. De mogelijke benadeling zat hem niet in het niet marktconform
zijn van de prijs maar in drie mogelijke gegevens: (a) de vermindering van verhaalsvermogen door
betaling door Interniber wegens levering van de caravans, (b) de wijze van betaling op de
bankrekening waarvoor Interniber al borg stond; (c) de voortzetting van de verliesgevende
onderneming, want kennelijk was Montana niet in staat de kostprijs onder de overeengekomen
verkoopprijs te houden. Daarbij was essentieel dat, zoals het Hof vaststelde, Montana uitsluitend
voor haar moeder Interniber produceerde en Interniber naar aan te nemen is ook wist van de
structurele verliesgevendheid. Het beperkte beroep op 42 F was ongelukkig, want alleen (a) ging
over een geisoleerde rechtshandeling van Interniber. In het eerste arrest trekt de Hoge Raad zich
daar weinig van aan.

De Hoge Raad overweegt: 'van benadeling in de zin van 42 F is sprake wanneer
schuldeisers zijn benadeeld in hun verhaaismogelijkheden. Daarvan kan ook
sprake zijn wanneer voor geleverde zaken een redelijke prijs is betaald, zodat
het vermogen van de nadien gefailleerde niet is verminderd. Dit geval doet zich
hier voor. Het vermogen van gefailleerde is per saldo niet verminderd, dit neemt
echter niet weg dat zonder de door de curator gewraakte transactie de
opbrengst van de geleverde zaken beschikbaar zou zijn geweest voor de
gezamenlijke schuldeisers.' De Hoge Raad kijkt naar de 'transactie' in het licht
van de Pauliana-norm. Ook als Interniber bij het sluiten van de overeenkomst tot
verkoop van de caravans nog geen wetenschap van benadeling had, maar bij de
betaling wel, kan het nadeel toegerekend worden.

Helemaal precies is de Hoge Raad met de 'transactie' niet, want als bij het sluiten van de
overeenkomst tot verkoop van de caravans geen wetenschap van benadeling bestond, kan het uit
die overeenkomst voortvloeiende verlies natuurlijk ook niet toegerekend worden. Maar feitelijk
dekt de Hoge Raad dat ook af door de 'redelijke prijs' (en niet het verschil tussen prijs en kosten)
als uitgangspunt te nemen en daarmee (niet geheel juist) uit te gaan van 'het vermogen van de
nadien gefailleerde'  dat  'niet is verminderd'.  Op die wijze wordt alleen het nadeel  dat het gevolg  is
van de betaling toegerekend. Dat stemt overeen met mijn eerdere nuancering in VII.9.2.4.

De procedure had waarschijnlijk ook anders ingezet kunnen worden. Van vermindering
van eigen vermogen was hoogst waarschijnlijk wel sprake, Montana had maar Edn activiteit en die
was, zoals juist Interniber als moeder en enig afnemer moet hebben geweten, verliesgevend. Daar
kan ook naar worden gekeken in het licht van de Beklamel-norm. Als moederbedrijf en betrokkene
(ook in het kader van de financiering die uiteindelijk door haar werd afgedekt) zou haar verweten
kunnen worden dat zij de onderneming van Montana na verkrijging van geobjectiveerde
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HR 22-5-1992, NJ 1992,526. HR 12-4-1996, NJ 1996,488.
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wetenschap van feitelijke insolventie (of al eerder, als bewust geen reddingspogingen werden
ondernomen) heeft laten voortzetten.

Navrant is dat het Hof na tel'ugverwijzing juist construeert dat de rechts-
handeling (niet: 'transactie',    zie het eerste arrest !) waarbij de overeenkomst
werd gesloten, niet vernietigd kon worden omdat toen nog geen wetenschap van
benadeling bestond: 'Zij komen in hoofdzaak er op neer dat uitgangspu,it bij de
oprichting van Montana door Interniber is geweest dat Montana uitsluitend
voor Intemiber zou produceren en dat Interniber daartegenover verplicht was
tot afname van de door Montana geproduceerde en voor haar bestemde

caravans, alsmede dat partijen dit uitgangspunt vervolgens in praktijk hebben
gebracht'. Dat is navrant omdat juist in die afspraak, tezamen met de later
blijkende verliesgevendheid, het nadeel en een zekere verantwoordelijkheid per
definitie besloten lagen.

Natuurlijk ligt dit ook aan de door de curator ingestelde vordering. Maar bepaald onbevredigend is
dat Interniber voor risico van de crediteuren de verliesgevende onderneming mede ten eigen bate
kon voortzetten en zelfs haar eigen risico bij de bank mocht aflossen.

Verder worden door Hof en Hoge Raad na het eerste arrest van de Hoge Raad de
beoordeling van de gevolgen van de 'transactie' losgelaten, waardoor volgens
het tweede arrest toch weer de wetenschap van benadeling bij het sluiten van de
overeenkomst doorslaggevend is. Maar de wetenschap bij het sluiten van de
overeenkomst in verband met de gevolgen van de overeenkomst was niet
relevant omdat er sprake was van een redelijke prijs. 666

VII.11 Regres/hoofdelijkheid
Het is mogelijk dat diverse partijen betrokken zijn bij concrete benadelingen en
dat die benadelingen ook aan ieder van hen toerekenbaar zijn. In zijn
algemeenheid geldt dat als verschillende personen gezamenlijk verantwoordelijk
zijn voor een schade toebrengende fout, zij gezamenlijk en ieder afzonderlijk
door de benadeelde voor het geheel aansprakelijk kunnen worden gehouden.
Deze hoofdelijkheid heeft tot gevolg dat de aansprakelijken zich niet achter
elkaar kunnen verschuilen, maar de mate van verantwoordelijkheid onderling
moeten uitvechten en dat het verhaalsrisico voor het regres op elk van de
verantwoordelijken rust. Doorslaggevend voor de eventuele regresvordering (zie
6:10, 101 en 102 lid 1 BW) is de wederzijdse causaliteit en de billijkheid
wegens de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten, waarbij zowel de
zwaarte van de normschending als de onderlinge schuldverhouding een rol
speelt.

In III en VI bleek dat de benadelingsvordering tegen wederpartijen
gebaseerd was op de Pauliana-norm en die tegen betrokkenen op de Beklamel-
norm. De Beklamel-norm was in feite een zorgvuldigheidsnorm en de Pauliana-
norm rekende nadeel veel gemakkelijker toe omdat er sprake was van schending
van het recht op gelijkheid (3:277 BW). Het ligt dus voor de hand dat als zowel

666 Zie verder de weergave en kritische bespreking in X. 10.
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betrokkenen als wederpartijen aangesprokenen kunnen worden, de aansprake-
lijkheid van de betrokkenen ook voorgaat. Tenminste, dat moet gelden als het
gaat om het aangaan van nieuwe verplichtingen terwijl de betrokkene
geobjectiveerde wetenschap van feitelijke insolventie had en om de eventueel uit
die verplichtingen voortvloeiende betalingen (samen het verlies). In VII.6 zagen
we dat betalingen van 'nieuwe' crediteuren in beginsel niet tot nadeel leiden.
Naar mijn mening zouden 'nieuwe' crediteuren, ook als zij wetenschap van
dreigende insolventie hadden, zich tegen de Pauliana-vordering moeten kunnen
verweren door de betrokkene met wetenschap van feitelijke insolventie in
vrijwaring op te roepen (zie ook VIII.7.3). Uitgangspunt is immers dat
verplichtingen die ontstaan na verkrijging van wetenschap van feitelijke
insolventie ook betaald moeten worden.

Dat principe geldt ook als de verplichting is ontstaan vOOr de
wetenschap van feitelijke insolventie van de betrokkene en de betaling daarna
wordt gedaan. Vooropstaat dat de betaling met medewerking van de betrokkene
nadat deze wetenschap van feitelijke insolventie of onvoldoende solvabiliteit
had verkregen, een schending is van een zorgvuldigheidsnorm. Deze kan dus
veeleer aan de betrokkene dan aan de wederpartij - met slechts wetenschap van
dreigende insolventie - toegerekend worden.

Op dit beginsel dat ook de betaling na verkrijging van wetenschap van
feitelijke insolventie uiteindelijk voor rekening van de betrokkene moet komen,
bestaat een niet onbelangrijke uitzondering. Als het gaat het om een betaling die
geheel of deels verband houdt met vrijgevigheid waarmee de wederpartij ook
bekend is, dan wordt de wederpartij ook ongerechtvaardigd verrijkt. Dan lijkt
mij in beginsel de verantwoordelijkheid tot terugbetaling vooral bij de
wederpartij te bestaan.

In incidentele gevallen zijn ook verschillende wederpartijen aan te
spreken op hetzelfde nadeel. Dat doet zich vooral voor bij verrekeningen,
bijvoorbeeld door een betaling op een bankrekening met debetsaldo. Men denke
aan de casus in Loeffen q.q./BMH, Montana en Amro/Curatoren THB. De
omstandigheden van het geval zullen bepalend zijn. In gevallen zoals in
Montana en Loeffen q.q./BMH, waarbij de betalende partij een duidelijk eigen
belang heeft, zal de benadeling bij alle betrokken partijen die niet te goeder
trouw waren, ongedaan gemaakt moeten worden.667 In gevallen als in
Amro/Curatoren THB is er alleen reden de bank geen verrekening toe te staan.

Zijn meer betrokkenen (bestuurders, financiers, aandeelhouders)
tegelijkertijd aansprakelijk te houden voor het nadeel na verkrijging van
wetenschap van feitelijke insolventie, dan is er sprake van hoofdelijkheid. In de
onderlinge verhouding zal het zwaartepunt van de verantwoordelijkheid naar
mijn oordeel dan snel bij bestuurders liggen. Bij de verlengde Beklamel-norm
(hoofdstuk IV) speelt de financier echter wel een cruciale eigen rol omdat hij
eventueel degene is die door een overmaat aan financiering de onderneming in
staat stelt tijdig aan haar verplichtingen te blijven voldoen (Beklamel-norm). De
financier kan de bestuurder in de, gezien zijn taak begrijpelijke, verleiding

667
Zie VII.5.
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brengen nog reddingspogingen te doen, wanneer al sprake is van onvoldoende
solvabiliteit maar er nog voldoende liquide middelen zijn. In hoeverre dat aan de
bestuurder of financier ligt, zal afhangen van de omstandigheden van het geval.
Maar een eigen verantwoordelijkheid van de financier, ook in verhouding tot de
bestuurder, is hier niet uit te sluiten.

VII.12 Conclusies

VII.12.1 Nadeel in het algemeen

Benadelingen door verminderd verhaal kunnen, bezien vanuit het vermogen van
de (aspirant-)failliet, in essentie vier vormen aannemen:
(i)   vermeerdering van passief door het ontstaan van verplichtingen668 die niet in

'balans' zijn met rechten (relatieve vermindering van eigen vermogen);
en/of

(ii) (relatieve) vermindering van verhaalsvermogen door betalingen in ruime
zin;

(iii) door uitvoering  van  (i)  en/of (ii): (absolute) vermindering van eigen
vermogen;

en, los daarvan:
(iv) liquidatieverliezen, normatief te onderscheiden in: a) het absolute effect bij

het veroorzaken van volstrekt onnodige liquidatie (2:138 en 248 BW); b) het
relatieve effect van mutaties daarin bij voortzetting van de onderneming in
strijd met de (verlengde) Beklamel-norm.

Bij de vermindering van eigen vermogen zal slechts bij praktische uitzondering
rekening moeten worden gehouden met liquidatieverliezen. Of en in hoeverre
'in negatieve balans' zijnde rechten en verplichtingen als zodanig tot nadeel
hebben geleid, is afhankelijk van de vraag of, in hoeverre en wanneer door de
aspirant-failliet en/of wederpartij op wederzijdse verplichtingen al betalingen
zijn gedaan.

Bij de verplichting tot ongedaan maken van het toe te rekenen nadeel
(vermindering van eigen vermogen en/of vermindering van verhaalsvermogen)
moet uitgegaan worden van de fixatie van het te verdelen vermogen door het
herstel van de waarde van het vermogen, aan actief- 6n passiefzijde, als had(den)
de toe te rekenen en tot nadeel leidende transactie(s) per saldo niet
plaatsgevonden, waarbij rekening wordt gehouden met de bestaande rangorde,
voorrechten en de eventuele betrokkenheid van derden bij de benadeling.

VII.12.2 Nadeel onder de (verlengde) Beklamel-norm
Het nadeel dat de betrokkene na verkrijging van wetenschap van feitelijke
insolventie onder de Beklamel-norm kan worden toegerekend, bestaat uit:

668
Vergelijk 43 F lid 1  10
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(i) de verminderingen van eigen vermogen veroorzaakt door exploitatie-
verliezen (en bij praktische uitzondering vergroting van het saldo van de
liquidatieverliezen);

(ii) de verminderingen van verhaalsvermogen bestaande uit betalingen - inclu-
sief verstrekking van nieuwe uit te winnen zekerheden - op 'oude'
schulden, d.w.z. schulden die zijn ontstaan voordat men op de hoogte was
van de feitelijke insolventie, maar die nog niet zijn betaald. De betrokkene
verkrijgt tegenover terugbetaling de oude vorderingen inclusief eventuele
preferentie als te verifieren vordering.

Het aan de betrokkene toe te rekenen nadeel onder de verlengde Beklamel-norm
is alleen relevant indien er nog geen sprake is van schending van de Beklamel-
norm. De onder de verlengde Beklamel-norm toe te rekenen nadelige gevolgen
zijn vast te stellen door de ontstane situatie te vergelijken met de hypothetische
situatie dat de overmatige financiering met vreemd vermogen ter beschikking is
gesteld als risicodragend vermogen dat niet geverifieerd kan worden en
waarvoor geen verhaal op zekerheden kan worden genomen.

VII.12.3 Nadeel onder de Pauliana-norm
Het systeem van 42,47,51 en 53 F bevat diverse weeffoutjes die niet leiden tot
een behoorlijke fixatie van het vermogen en een juiste toerekening van nadeel.

Vormen van relevant nadeel onder de Pauliana-norm kunnen als volgt
onderscheiden worden:
1.   Verminderingen van eigen vermogen:

a)  er zijn na verkrijging van wetenschap van benadeling nog slechts met
elkaar 'in negatieve balans' zijnde verplichtingen en eventuele rechten
aangegaan;

b)  er zijn na wetenschap van benadeling met elkaar 'in negatieve balans'
zijnde verplichtingen en eventuele rechten aangegaan en door de
aspirant-failliet en/of wederpartij is daarop betaald;

c)  er zijn (i) vddr wetenschap van benadeling met elkaar 'in negatieve
balans' zijnde verplichtingen en eventuele rechten aangegaan, of (ii) na
het aangaan van de wederzijdse verplichtingen en rechten zijn deze ten
tijde van de betaling niet langer 'in balans' en is na verkrijging van
wetenschap van benadeling door de aspirant-failliet betaald (of wordt
verrekend in strijd met conclusie 29„\.669

2. (Overige) verminderingen van verhaalsvermogen:
a) geheel onverplichte betalingen;
b)  de wederzijdse verplichtingen en eventuele rechten zijn met elkaar 'in

balans' en totstandgekomen vddr wetenschap van benadeling, maar de
betaling door de aspirant-failliet vindt plaats na daadwerkelijke betaling
door de wederpartij en na verkrijging van wetenschap van benadeling

669 Zie de conclusies ('concl.') in hoofdstuk XII.
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en betreft niet een 'nieuwe' verplichting aangegaan na schending door
een betrokkene van de Beklamel-norm.

Deze vormen van nadeel moeten als volgt ongedaan gemaakt worden:
ad 1.a: ongedaan maken van wederzijdse rechten en verplichtingen;
ad 1.b: ongedaan maken van wederzijdse rechten en verplichtingen   en

terugbetaling van wederzijds geleverde prestaties op basis van de
waarde van die prestaties op het moment van betaling;

ad 1.c:   terugbetaling van wederzijds geleverde prestaties  naar de waarde  van
die prestaties op het moment van betaling, onder het herleven van
oorspronkelijke vorderingsrechten van de wederpartij als een te
verifieren vordering (inclusief eventuele preferentie);

ad 2.a:  terugbetaling door de wederpartij van de waarde van de betaling op het
moment van betaling door de aspirant-failliet;

ad 2.b:  terugbetaling van de door de aspirant-failliet geleverde prestaties op
basis van de waarde van die prestaties op het moment van betaling,
onder het herleven van oorspronkelijke vorderingsrechten van de
wederpartij als een te verifieren vordering.

Bij benadelingen waarbij feitelijk verscheidene partijen betrokken zijn, moet
met de effecten voor al deze partijen rekening worden gehouden. Gaat het
daarbij tevens om nadeel dat aan specifieke crediteuren is toegebracht, dan dient
ongedaan maken van het nadeel te leiden tot het herstel van eventuele rechten
van specifieke crediteuren met betrekking tot het terug te brengen vermogens-
bestanddeel (of de waarde daarvan). Gaat het om verscheidene partijen die
feitelijk bij het toegebrachte nadeel betrokken zijn, dan zal het nadeel ongedaan
gemaakt moeten worden door voor elk der partijen vast te stellen welk effect het
door hen toegebrachte nadeel heeft gehad en wat hun verantwoordelijkheid
daarin was.

De waarde van de door de aspirant-failliet te ontvangen prestatie moet
bij de Pauliana-norm worden gesteld op de marktconforme waarde, behoudens
slechts bij uitzondering toe te rekenen exploitatie- of liquidatieverliezen. De
uitzonderingen kunnen zich voordoen bij:
(i) kosten waarvan het de wederpartij beslist duidelijk moest zijn dat die in het

licht van de dreigende insolventie niet of nog niet gemaakt moesten worden
en waarvan de wederpartij geen reden had om aan te nemen dat haar
prestatie in dienst stond van de mogelijke redding van de onderneming door
voortzetting daarvan, het vaststellen van de eventueel feitelijke insolventie
of het behoud van activa van de onderneming, en (tenzij het gaat om het
behoud van activa) ingeval,

(ii) de wederpartij die wist of moest weten dat feitelijke insolventie al een feit
was.

Nuancering doorlopende overeenkomsten:
Bij nadeel dat ontstaat door vermindering van eigen vermogen bij doorlopende
overeenkomsten is, als het nadeel of de bekendheid daarmee pas na het sluiten
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van de overeenkomst ontstaat, slechts het nadeel dat voortvloeit uit een daarna
volgende betaling toe te rekenen. Voor toerekening van de gevolgen van de
betaling is aanvulling van de opschortingsrechten nodig wanneer de wederpartij
relevante wetenschap van benadeling had. Die aanvulling is overigens slechts
voor een beperkt aantal gevallen nodig: de overeenkomst waarbij wederzijds
nog niet geheel aan de verplichtingen is voldaan, de aspirant-failliet wel betaalt
en het nadeel, in verband met de dreigende insolventie of het niet meer
marktconform zijn van de transactie, pas voorzienbaar wordt na het sluiten van
de overeenkomst.

Nuancering in verband met de contractsvrijheid:
Nevenverplichtingen die verband houden met enig insolventiegevaar kunnen
- ook indien die zijn overeengekomen v66r verhaalsinsolventie of wetenschap
van benadeling - door een enkel beroep daarop of betaling daarop tot relevant
nadeel leiden. Strekt zo'n verplichting tot een in een later stadium te verrichten
rechtshandeling die tot nadeel leidt, dan dient de wetenschapseis van de
Pauliana-norm op die rechtshandeling te worden toegepast. Valt te voorzien dat
er bij insolventie relevant nadeel zal voortvloeien uit de gemaakte afspraak die
gevolgen verbindt aan (dreigende) insolventie en die de paritas creditorum
doorkruist, dan is de wetenschap van dreigende insolventie ten tijde van het
maken van die afspraak bij uitzondering niet noodzakelijk om toch een beroep
op de Pauliana-norm te kunnen doen, omdat de afspraak zelf vooruitloopt op de
gevolgen van (dreigende) insolventie. De contractsvrijheid is een onvoldoende
legitimering voor benadeling van derden. Alleen het recht van voorrang van de
financier is een wel gelegitimeerde uitzondering op de gelijkheid van credi-
teuren, mits de verplichting niet ziet op verschaffing van geheel nieuwe - niet:
vernieuwde - zekerheden bij, daarna voortdurende, dreigende insolventie.

VII.12.4 'Nieuwe' crediteuren, samenloop, regres/hoofdelijkheid
De wet voorziet niet in de mogelijkheid om na schending van de Beklamel-norm
het vermogen algeheel te fixeren vermogen, waardoor 'nieuwe', onbetaald
gebleven crediteuren in beginsel boedelschuldeiser moeten worden. In verband
met de samenloop tussen de vordering van de curator en die van crediteuren
werden een aantal conclusies getrokken.

Verminderingen verhaalsvermogen:
Bij benadelingen door verminderingen in het verhaalsvermogen die het gevolg
zijn van verplichtingen uit vrijgevigheid, verplichte en onverplichte betalingen
lopen de benadelingen in principe over het vermogen van de failliet en wordt het
nadeel van de individuele crediteur bepaald door de paritas. Het primaat van de
vordering van de curator ligt zonder meer voor de hand en als individuele
crediteuren al vorderingen kunnen instellen zullen die beperkt moeten zijn tot de
omvang van de benadeling op ieder van de crediteuren uitgaande van de paritas.
Uitzonderingen op deze regel zijn denkbaar in geval van zelfstandige
verplichtingen van de aangesprokene of benadelingen die bestaan uit de
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specifieke aantasting van een specifiek recht van een individuele crediteur
alleen.

Verminderingen eigen vermogen:
Bij benadelingen door vermindering van het eigen vermogen die het gevolg zijn
van het voortzetten of aangaan van nieuwe verplichtingen na verkrijging van
wetenschap van feitelijke insolventie, lopen de vordering van de curator ter zake
van het exploitatieverlies en de Beklamel-vordering van de nieuwe crediteuren
zowel normatief als kwantitatief deels samen. Even afgezien van afzonderlijk
toe te rekenen verminderingen van verhaalsvermogen door betalingen op al
voordien bestaande schulden (concl. 39,66), heeft de vordering die de curator
uit hoofde van de Beklamel-norm tegen de betrokkene instelt, betrekking op alle
verliezen na verkrijging van wetenschap van feitelijke insolventie. Die verliezen
zien op het saldo van de gevolgen van transacties zowel met betaalde als
onbetaald gebleven 'nieuwe' crediteuren. De Beklamel-vorderingen van de
'nieuwe' crediteuren jegens de failliet en de betrokkene bestaan uit twee
componenten: het in verband met de transactie veroorzaakte verlies en de door
de transactie eventueel veroorzaakte vermeerdering van verhaalsactief. De
vermeerdering van verhaalsactief strekt tot 'voordeel' van de te fixeren boedel.
De betrokkene moet uiteindelijk voor niet meer dan het werkelijke nadeel
aangesproken kunnen worden, d.w.z. de door de voortzetting veroorzaakte
verliezen. De juiste verdeling van de gevolgen van de voortzetting van de
onderneming in strijd met de Beklamel-norm kan - althans met betrekking tot
exploitatieverliezen - bereikt worden door: (i) 6f onbetaald gebleven, 'nieuwe
crediteuren zelfstandig tegen de betrokkene te laten ageren zonder een vordering
in faillissement in te dienen; de betrokkene vervolgens een boedelvordering toe
te kennen ter hoogte van in verband met die onbetaald gebleven vorderingen van
nieuwe' crediteuren aan de boedel toegebracht voordeel door vermeerdering

van verhaalsactie; en door de curator een vordering op de betrokkene toe te
kennen ter hoogte van het verlies dat gemoeid is met de wel betaalde 'nieuwe
crediteuren; (ii) df de curator op de betrokkene een vordering toe te kennen ter
hoogte van het verlies na verkrijging van wetenschap van feitelijke insolventie;
en de 'nieuwe', onbetaald gebleven crediteuren vervolgens een boedelvordering
toe te kennen voor de onbetaald gebleven schuld (voor zover verhaal wordt
gevonden bij de betrokkene en na aftrek van kosten). Vorderingen van de
curator en 'nieuwe' crediteuren jegens de betrokkene gaan niet samen.

De vordering van de curator ten behoeve van alle crediteuren, inclusief
de nieuwe, dient voor te gaan op de vorderingen van individuele crediteuren.
Ten behoeve van de vordering van onbetaald gebleven, 'nieuwe' crediteuren
dient het risico van de vordering van de curator wel afgedekt te worden door de
nieuwe crediteuren en/of een regeling van overheidswege. Nieuwe crediteuren
maken aanspraak op uitkering van hun 'nieuwe' schulden voor zover de curator
in zijn vordering slaagt, verhaal vindt, en na aftrek van kosten.

Regres en hoofdelijkheid; nuancering samenloop Beklamel-norm en Pauliana-
norm:
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Kunnen zowel een betrokkene als een wederpartij na verkrijging van
wetenschap van dreigende insolventie aangesproken worden op hetzelfde
nadeel, dan zal in beginsel de betrokkene hoofdverantwoordelijk zijn, tenzij en
voor zover het gaat om een betaling die geheel of deels verband houdt met
vrijgevigheid waarmee de wederpartij ook bekend was.
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VIII. Benadeling door vermindering van voor verhaal
vatbaar vermogen

Het lijkt simpel
E,i  dat  is  het  ook  (Lkiesje)

Dit hoctfdstuk gaat over nadee! door betalingen. In VII.4 werd al betoogd dat het
systeem van de Pauliana-bepalingen, los van de wetenschapseisen, belangrijke
onvolkomenheden kent als het om het ongedaan maken van de betaling gaat. Nu
zal het gaan om de te stellen wetenschapseisen in verband met betalingen. In dit
onderzoek is de toe te rekenen benadeling, anders dan uit het stelsel van de
Pauliana-bepalingen volgt, opgehangen aan enig toe te rekenen 'toedoen' (het
handelen  of nalaten  in  6.1 62  BW).  42  F  spreekt over  de  rechtshandeling  van  de
failliet. In dit hoofdstuk zal worden betoogd dat en waarom de Pauliana-norm
(anders dan in 47 en 53 F) dient te gelden ook voor betalingen te ontrangen
door de wederpartij en dat de hitidige bepalingen in de Faillissementswet en de
uitleg daan,an niet tot een ges[oten normatief stelsel kunnen leiden. De
toerekening van toedoen. ook naar verkeersopvattingen, heeft sedert Linden-
baum/Cohen in het recht een grote ontwikkeling doorgemaakt. Die lijkt nog niet
tot de benadelingsactie te zijn doorgedrongen. Uitwerking van de norm voor
verrekeningen - al dan niet na overname van een schuld of vordering - leiden
tot afzonderlijke regels  (VIII.2.2.1 : VIII.4.7). Het aldus  toe te rekenen nadeel zal
worden uitgewerkt. Wegens de hardnekkigheid van de betekenis die aan 47 F
wordt gegeven, zal relatief veel aandacht geschonken ,vorden aan de onjuiste
argumenten die daaraan ten grondslag liggen en het historisch perspectief
waarin dat moet worden gezien. De betekenis van de Pauliana-norm in verband
niet betalingen voor de financier komt in hoofdstuk IX nader aan de orde.

VIII.1 Inleiding

VIII.1.1 Plaatsbepaling
In VII is uitgebreid aandacht geschonken aan de diverse vormen van concrete
benadelingen.

Die concrete benadelingen die plaats moeten hebben na verhaals-
insolventie kunnen maar twee algemene vormen aannemen:
(a) de nadelige gevolgen van het ontstaan van verplichtingen die niet worden

goedgemaakt door de waarde van de eventueel in dat verband ook verkregen
rechten: het 'in negatieve balans' zijn van verplichtingen en eventuele
rechten;

(b)  de gevolgen van vermindering van verhaalsactief (betalingen in ruime zin).

In dit hoofdstuk gaat het vooral om de normatieve aspecten van de laatste
categorie, de verminderingen van verhaalsvermogen (betalingen in ruime zin):
(i)  het voldoen aan verplichtingen;
(ii)  verrekeningen (al dan niet na schuldovername, subrogatie of anderszins);
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(iii) onverplichte betalingen (om niet of natuurlijke verbintenissen).

Deels gaat het hier ook om betalingen die betrekking hebben op alleen de
verwezenlijking van de vermindering van eigen vermogen door een betaling
omdat de achterliggende rechten en verplichtingen niet in balans zijn. Als de
betaling betrekking heeft op een verplichting (bedoeld in a)) en die verplichting
wegens een toerekenbare benadeling al ongedaan moet worden gemaakt
(Pauliana-norm)  zal, ook in het huidige wettelijke stelsel, de eventueel
daaropvolgende betaling daarmee ook ongedaan gemaakt moeten worden. In
VII.4.2 zagen we echter dat niet alleen het aangaan van niet in balans zijnde
rechten en verplichtingen tot nadeel leidt, maar dat met name de betaling daarop
door de aspirant-failliet de volledige vermindering van eigen vermogen pas
realiseert. De vraag is dus evenzeer onder welke omstandigheden zulke
betalingen ongedaan gemaakt zouden moeten kunnen worden.

Zoals in VII.4.2.2 bleek heeft de toe te passen norm voor de
benadelende betaling dus alleen afzonderlijke relevantie als het gaat om:
(a)  een onverplichte betaling;
(b) een betaling op een verplichting waarbij de benadeling door het 'in

negatieve balans' zijn van rechten en verplichtingen bij het sluiten van de
overeenkomst nog niet toerekenbaar was;

(c) een betaling die tot nadeel leidt terwijl de rechten en verplichtingen 'in
balans' zijn.

De onverplichte betaling (a) leidt niet tot problemen. Ook onder 42 F is deze in
principe aantastbaar zonder dat een nadere wetenschapseis wordt gesteld. Het
principe van 3:277 BW staat voorop. Eigenlijk moet hieraan nog worden
toegevoegd dat ten tijde van de betaling er wel sprake moest zijn van verhaals-
insolventie.

De betalingen (b) en (c) worden om als benadeling toerekenbaar te zijn
door 47 en 53 F aan andere eisen onderworpen dan de Pauliana-norm. Naar mijn
mening ten onrechte, en daar zal dit hoofdstuk dan ook vooral over gaan. In feite
kan dat heel kort door aan te geven dat en waarom ook voor deze betalingen de
Pauliana-norm de enig juiste norm is. Er is geen reden voor afwijking. De lange
historie, de veelheid aan argumenten en de hardnekkige jurisprudentie vragen er
echter om deze stelling nader te onderbouwen zodat een veel uitgebreidere
bespreking van dit onderwerp noodzakelijk is.

Mijn opvatting heeft in de praktijk veruit de grootste gevolgen voor de rechtspositie van de
financier als wederpartij. In een afzonderlijk hoofdstuk IX zullen de diverse rechtsposities van de
financier op een rijtje worden gezet en voor zover nodig nog worden uitgewerkt.

VIII.1.2 Plan van behandeling
In dit hoofdstuk zal worden betoogd dat de eerder geformuleerde Pauliana-norm
ook van toepassing moet zijn op alle benadelingen onafhankelijk van de vraag of
dit het gevolg is van een vermindering van verhaalsvermogen en/of eigen
vermogen. In VIII.2 zullen de contouren van het wenselijk recht worden
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neergezet. Dit wenselijk recht komt voor het merendeel van de betalingen niet
overeen met de thans geldende wet en een groot deel van de jurisprudentie.

Naar mijn mening is de wet (47 en 53 F) conceptueel fundamenteel
onjuist. De jurisprudentie die daarop heeft voortgebouwd heeft de onjuistheid
vooral verder gecompliceerd. Alleen volstaan met het aangeven van het
wenselijk recht in dit onderzoek zou te veel voorbijgaan aan meer dan  100 jaar
geschiedenis en geldend recht. In VIII.3 zullen de belangrijkste bezwaren
worden samengevat, waarna deze in meer detail vanuit zes verschillende invals-
hoeken zullen worden uitgewerkt.

De reden dat de norm die van toepassing zou moeten zijn op verminderingen van
verhaalsvermogen pas nu behandeld wordt, is dat het noodzakelijk was eerst te laten zien dat het
huidige wettelijke stelsel van 42, 47 en 51 F zelf 'weeffouten' bevat die veroorzaakt worden door
een kennelijk onvoldoende begrip van de wetgever van het benadelingsbegrip zelf, met name als

67()het om betalingen gaat. Daardoor kan nu veel eenvoudiger worden aangetoond dat bepaaide
toepassingen van het stelsel  van 42 en 47 F e n 53 en 5 1 F normatief niet te verantwoorden zijn,
kennelijk zelfs niet in de visie van de Hoge Raad,671 hoewel hij anders predikt.

VIII.2 Wenselijk recht

VIII.2.1 Betalingen door het voldoen aan een verplichting
Op grond van 3:277 BW dienen benadelingen na verhaalsinsolventie in beginsel
zo veel mogelijk ongedaan te worden gemaakt en dus ook benadelingen ten
gevolge van verminderingen van verhaalsvermogen. Het principe van 3:277 BW
kent normatieve beperkingen doordat de inbreuk op de gelijkheid naar verkeers-
opvattingen of vanwege de schending van een zorgvuldigheidsnorm moet
kunnen worden toegerekend. De normatieve beperking voor het ongedaan
maken moet gelegen zijn in wetenschapseisen.

Bij wederpartijen bleek die wetenschapseis bij het ontstaan van tot
verlies leidende verplichtingen de geobjectiveerde wetenschap van dreigende
insolventie te zijn (Pauliana-norm). Vanaf dat moment moet er rekening mee
worden gehouden dat er moet worden gedeeld. Dat zou dus logischerwijze ook
het moment moeten zijn dat de wederpartij die betaald wordt daarmee rekening
moet houden. 47 en 53 F doen dat ten onrechte niet, 53 F laat vrijwel alles toe en
47 F formuleert eisen die meer feitelijk dan normatief zijn, waardoor het zich
niet laat passen in een algemeen normatief stelsel en zelfs betalingen onder de
benadelingsactie brengt die in het geheel niet tot nadeel hoeven te leiden. 672

Er is een argument voor de andere behandeling van de betaling dan de verplichting waarvoor ik
enige. maar toch onvoldoende. gevoeligheid kan opbrengen. Is de betaling aan de wederpartij die er
echt niets aan kan doen dat zij betaald wordt aan haar toerekenbaar? Dit argument gaat uiteindelijk
voorbij aan het karakter van 3:277 BW. De ontvangst van de betaling is niet de schending van een
zorgvuldigheidsnorm. maar brengt met zich dat het betaalde weer teruggebracht moet worden in het
vermogen ter verdeling onder iedereen. De betekenis die wei door burgers aan de actio Pautiana

670 Zie VII.4.
671 Zie VIII.5.2 en VIII.6.2.
672

Zie VII.4.2.2.
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wordt gegeven. als een soort van strafrechtelijk vergrijp. staat in de weg aan het begrip dat de
benadelingsactie niet meer dan een verdelingsmechanisme is.

De ontwikkelde opvatting naar wenselijk recht met betrekking tot betalingen is
simpel: voor betrokkenen geldt in beginsel de Beklamel-norm en verlengde
Beklamel-norm, voor wederpartijen de Pauliana-norm.

Betrokkenen, die een overwegende invloed op de voorzetting of staking
van de onderneming hebben, mogen niet meewerken aan de voortzetting van die
onderneming als zij weten of moeten weten dat deze feitelijk insolvent is en
overigens verhaalsinsolventie is ingetreden (Beklamel-norm). Betalingen na
schending van deze norm op reeds daarvoor bestaande verplichtingen zijn aan
betrokkenen toe te rekenen omdat zij leiden tot een vermindering van verhaals-
vermogen. Het belang van continuiteit staat eraan in de weg dat betalingen al na
verkregen wetenschap van dreigende insolventie aan betrokkenen toe te rekenen
zouden zijn, tenzij zij zelf ook wederpartij zijn.

Voor toerekening van concrete benadelingen aan wederpartijen is de
geobjectiveerde wetenschap van dreigende insolventie vereist ten tijde van de
handeling die tot nadeel leidt en moet voorzienbaar zijn dat het toedoen bij
insolventie tot nadeel leidt; en er moet sprake zijn van verhaalsinsolventie
(hoofdregel Pauliana-norm). Gaat het om het voldoen aan een verplichting dan
is die betaling het toe te rekenen toedoen en het ijkmoment voor de
wetenschapseis. Dat betalingen tot voorzienbaar nadeel leiden, is behoudens
twee gevallen een gegeven. Die twee gevallen doen zich voor bij: (i) de
wederpartij die presteert na de betaling door de aspirant-failliet terwijl de
rechten en verplichtingen 'in balans' zijn; en (ii) betalingen op 'nieuwe'
verplichtingen, ontstaan na verkrijging van wetenschap van feitelijke673

insolventie bij de betrokkene, tenzij en voor zover er sprake was van bij de
wederpartij bekende vrijgevigheid.674 Het principe van de Pauliana-norm geldt
ook voor de betaling/verrekening door overname van een schuld of vordering
die tot betaling leidt. Toepassing van de Pauliana-norm op de verrekening zal
nader concreet worden uitgewerkt.675

VIII.2.2 Verrekeningen en de overname van een schuld of vordering

VIII.2.2.1 Verrekeningen

Verrekeningen hebben hetzelfde effect als betalingen, een vermindering van
verhaalsvermogen. Bij verrekening gaat een actief, een vorderingsrecht, als het
ware teniet. In plaats van te ontvangen actief vermindert passief. Op zich is een
recht op verrekening niet hetzelfde als een recht op voorrang als bedoeld in titel
10 van Boek 3 BW. Maar door de verrekening behoort het verrekende niet
langer tot het vermogen van de failliet en is er sprake van feitelijke voorrang.

671

Zie VII.4.2.2 en VII.6
674 Zie verder VII. 11.
675 Zie ook VII.5.
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Van de verrekening zelf dient onderscheiden te worden de afspraak tot verrekening. die een
verrekening mogelijk maakt zonder dat aan de eisen van het BW wordt voldaan. Indien de afspraak
ziet op met elkaar in balans zijnde prestaties, leidt de afspraak zel f niet tot nadeel. Gaat het om voor
de aspirant-failliet in 'negatieve balans' zijnde verplichtingen, dan is die afspraak in strijd met de
gelijkheid van crediteuren. Hieronder zal het alleen gaan om de vermindering van verhaals-
vermogen door verrekening.

Uitgaande van dan rechtsverhouding die tot wederzijdse verplichtingen leidt van
de aspirant-failliet AF en wederpartij B kan de mogelijkheid van verrekening in
de volgende gevallen actueel worden:
(a) B betaalt AF, AF betaalt niet (of relatief minder) voor faillissement. B

beroept zich op verrekening met:
(i)   een andere ontvangen betaling van AF op een andere verplichting; of,
(ii) een betaling aan B door een derde ten behoeve van AF (bijvoorbeeld de

betaling op een bankrekening bij B als bank); of,
(iii) een door B (tegen te ontvangen betaling) overgenomen schuld van een

derde aan AF;
(b) AF betaalt, maar B niet (of relatief minder). B beroept zich alsnog op

verrekening met:
(i)  een andere schuld van AF;
(ii)  een door cessie of subrogatie verkregen vordering op AF;

(c)  B heeft een schuld aan AF en de mogelijkheid tot verrekening ontstaat, of
wordt vergroot, doordat:
(i)   een schuld van AF daarna opeisbaar wordt;
(ii) bij faillissement een ingevolge  129,130 of 131  F te verifieren vordering

ontstaat (vorderingen onder ontbindende of opschortende voorwaarde of
onder tijdsbepaling);

(iii) de failliet niet nakomt of de curator niet gestand doet (37,37a F) en een
vordering tot schadevergoeding ontstaat.

In (a) (i) gaat het om het tijdstip van de andere ontvangen betaling, en de dan bestaande
wetenschap. In (a) (ii) gaat het om het moment van het ontvangen van de betaling en de dan
bestaande wetenschap (idem Loeffen q.q./BMH I en Amro/Curatoren THB onder analoge
toepassing van 54 F). In (a) (iii) gaat het om het tijdstip van de overname van de schuld en de dan
bestaande wetenschap.

In (b) (i) gaat het om de bestaande wetenschap op het moment van zowel de eerste
betaling als de daarna volgende betaling op een andere schuld. In (b) (ii) gaat het om de wetenschap
op het moment van de cessie (zie 54 F) of het tot subrogatie leidende toedoen. Gevallen bedoeld in
(c) hebben geen betrekking op aan de wederpartij toe te rekenen toedoen.

In de gevallen (a) en (b) zijn, bezien vanuit de Pauliana-norm. de doorslaggevende
vragen wanneer het verrekende uit het vermogen van de failliet is verdwenen. of de te verrekenen
vordering of schuld in handen van de wederpartij is gekomen; en of toen bij de wederpartij
wetenschap van benadeling bestond.

De gevallen bedoeld in (c) hebben geen betrekking op aan de wederpartij toe te rekenen
toedoen en dienen daarom tot verrekening te moeten kunnen leiden, mits uiteraard het
oorspronkelyke vorderingsrecht dat tot de te verrekenen vordering leidt niet door de wederpartij is
verkregen na wetenschap van benadeling.

De verrekening in (het zicht van dan wel na) faillissement dient wettelijk
geregeld te worden. Dat moet in verband met de gelijkheid van crediteuren
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anders dan 53 F dat doet. 53 F maakt, conform geldende verkeersopvattingen,
verrekening van wederzijdse verplichtingen ook mogelijk in die gevallen dat het
BW dat buiten faillissement niet toestaat. 53 F houdt echter ten onrechte
helemaal geen rekening met de mogelijkheid dat verrekening tot een relevante
benadeling kan leiden als de mogelijkheid tot verrekening pas ontstaat nadat de

wetenschap van dreigende insolventie al bestaat.

Uitvoerige kritiek op 53 F volgt later. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever zich bij
invoering van 53 F geen enkele rekenschap heeft gegeven van de mogelijkheid dat ook verrekening
tot benadeling van crediteuren kan leiden. Later is daarom wel 54 F ingevoerd, maar ook toen heeft
de wetgever kennelijk niet beseft dat de benadeling ook buiten gevallen van 54 F kan spelen. Naar
mijn smaak heeft de Hoge Raad dit over het hoofd gezien als hij in Van Dooren q.q./ABN Amro I
overweegt: 'van belang is voorts dat de wetgever noch bij de totstandbrenging  van  de Wet  van  13
november 1925, Stb. 445, waarbij in verband met verrekening het criterium van de goede trouw in
art. 54 werd opgenomen. noch bij die van enige wetten waarmee in de afgelopen vijftien jaar
wijzigingen  in de artikelen  42-51 zijn aangebracht, aanleiding heeft gezien  om  47  F te wijzigen  in
de door het onderdeel bepleite  zin'.

Zou men uitgaan van de Pauliana-norm en de eisen in het BW (6:127 BW e.v.), dan zou
verrekening slechts zeer beperkt mogelijk zijn. Allereerst zou de vraag rijzen of de (meestal, zie
6: 140 BW) noodzakelijke verrekeningverklaring geen toedoen   van de wederpartij    is   dat   na
verkrijging van wetenschap van benadeling toe te rekenen zou zijn. Maar ook als men ervan uitgaat
dat het tijdstip waarnaar de verrekening terugwerkt na de verklaring doorslaggevend is, zou het
tijdstip van de bevoegdheid tot verrekening, en daarmee het tijdstip van opeisbaarheid bepalend
zijn. Ook dat lijkt geen relevant criterium te zijn voor de al dan niet toe te rekenen benadeling.

Waar het bij betalingen onder de Pauliana-norm in het algemeen moet gaan om
de vraag of op het moment van betaling wetenschap van dreigende insolventie
bestond, moet het bij de verrekening ook gaan om de vraag of de prestatie die de
mogelijkheid van verrekening schept, plaatsvond na wetenschap van dreigende
insolventie.

Verrekening na het bestaan van wetenschap van dreigende insolventie
van de wederpartij is op grond van de Pauliana-norm naar wenselijk recht niet

toegestaan  als,  en voor zover,  het door de wederpartij:  (i)  van de aspirant-failliet
ontvangene, of (ii) van een derde ontvangen betaling ten behoeve van de
aspirant-failliet, of (iii) de vordering op de aspirant-failliet, of (iv) de inschuld
van de aspirant-failliet; is verkregen na bestaande wetenschap van dreigende
insolventie en tot nadeel leidt.

VIII.2.2.2 Onvolkomenheid 54 F

54 F richt zich tot degene die een schuld/vordering overneemt (of de bank die
door een crediteur betaald wordt, zie Amro/Curatoren THB) en deze in
verrekening wil brengen. Het verbindt alleen consequenties aan het al dan niet te
goeder trouw zijn van de verkrijger bij het overnemen van de schuld/vordering
of het ontvangen van de betaling. Dit criterium is juist voor de al dan niet
toerekening aan de overnemende partij, en stemt overeen met het criterium van
wetenschap van benadeling in 42 F, en daarmee met de Pauliana-norm. Het
artikel ziet in samenhang met 42 F (dat een rechtshandeling van de failliet
vereist) echter over het hoofd dat in principe ook aan degene die de
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vordering/schuld overdraagt dit toedoen bij wetenschap van benadeling zou
moeten kunnen worden toegerekend. 676

Bij de betaling door de debiteur op de bankrekening speelt dit probleem - behoudens nader te
bespreken complicaties - niet. Na dreigende insolventie moet er nog steeds van uitgegaan worden
dat de redding van de onderneming mogelijk is en daartoe is noodzakelijk dat debiteuren blijven
betalen. Die betaling zelf leidt ook niet tot nadeel. Het eventuele nadeel bestaat uitsluitend uit de
verrekening door de bank indien de vordering niet verpand was, en die is toe te rekenen als de
betaalde bank wetenschap van benadeling had bij de ontvangst. Er is dus in principe geen reden de
mogelijke verrekening door de bank door te laten werken  naar de betalende partij.

Bij zowel de overdracht als de betaling kan een aanzienlijke extra complicatie
verschijnen indien de overdracht die tot verrekening leidt - of de daarmee gelijk
te stellen betaling op een niet-verpande vordering op de bankrekening die tot
verrekening leide,7 - ook andere rechtsgevolgen heeft dan alleen de overdracht
of betaling zelf. Daarbij is met name te denken aan de overdracht/verpanding
van een vordering die dient om de vordering een andere status te geven,
bijvoorbeeld door deze onder zekerheid van de verkrijger te brengen,67» of de

betaling op de bankrekening van de aspirant-failliet waarvoor de debiteur tevens
borg staat.679 Het probleem is dat niet alleen bij de overdragende/betalende partij
en de verkrijger een verschillende wetenschap kan bestaan. Ook moet bij het
eventueel ongedaan maken rekening worden gehouden met de gevolgen daarvan
per saldo voor alle daarbij betrokken partijen omdat de gelijkheid van
crediteuren zich niet beperkt tot een toevallige wederpartij (zie VII.5).

Het gaat over nogal uiteenlopende gevallen:
I.     de betaling op een bankrekening;
II.    de overdracht van een vordering;
III. de overdracht van een schuld.

Alle drie categorieen kunnen voor wat betreft de toe te rekenen wetenschap van benadeling in vier
gevallen worden onderscheiden:
1.        de overdragende/betalende partij     en de verkrijger/betaalde partij hebben beide     geen

wetenschap van benadeling;
2.    zij hebben beide wel wetenschap van benadeling;
3.        alleen de verkrijger/betaalde partij heeft wetenschap van benadeling;
4.     alleen de overdragende/betalende partij heeft wetenschap van benadeling.

Deze twaalf categorieen kunnen elk weer onderscheiden worden in gevallen dat:
(a) de overdracht/betaling ook andere rechtsgevolgen heeft dan alleen de mogelijkheid tot

verrekening; of
(b)   de overdracht/betaling geen zelfstandige betekenis heeft anders dan de overdracht zelf.

Deze 24 theoretische mogelijkheden kunnen als volgt worden behandeld:
Om te beginnen de betaling op de bankrekening (I).

Ad 1 t/m 4 (b): met de betaling door de debiteur is in de gevallen (b) ook na bij hem
bestaande wetenschap van dreigende insolventie in principe niets mis. Na dreigende insolventie

676 Zie ook Faber (2005).
677 Amro/Curatoren THB (HR 7-10-1988, NJ 1989, 449.
678

Vergelijk X.9.
679

Vergelijk X.7 en X. 10.
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moet er nog steeds van worden uitgegaan dat de redding van de onderneming mogelijk is en
daartoe is noodzakelijk dat debiteuren blijven betalen. Die betaling zelf leidt  ook  niet tot nadeel.
Het eventuele nadeel bestaat uitsluitend uit de verrekening door de bank indien de vordering niet
verpand was, en die is toe te rekenen als de betaalde bank wetenschap van benadeling had bij de
ontvangst. Er is geen reden de niet-verrekening door te laten werken naar de betalende partij. De
ontwikkelde regel voor verrekening hoeft voor deze gevallen niet te worden aangepast.

Ad 1 t/m 4 (a): Bij de betaling door de debiteur die tot verrekening leidt en tevens door
de betaling zijn verhouding ten opzichte van de betaalde doet veranderen (bijvoorbeeld
vermindering van borgverplichting) moet, uitgaande van de Pauliana-norm, het nadelige effect van
die betaling/verrekening ongedaan gemaakt worden indien tenminste de verkrijger of de betalende
partij wetenschap van benadeling had (2 t/m 4). In alle gevallen dat de bank wetenschap van
benadeling had  (2 en 3)  moet.  ook als  de betalende partij die wetenschap niet had (3), het effect  van
de betaling geheel ongedaan gemaakt worden. Als de bank niet mag verrekenen is het redelijk dat
hij ten opzichte van de betalende partij aanspraak houdt op de borgtocht. ondanks de betaling (zie
VII.5). Er mag van worden uitgegaan dat dit als de verrekening niet wordt toegestaan en het
ontvangene door de bank moet worden afgedragen, automatisch het geval is omdat daardoor de
schuld van de failliet als het ware wordt vergroot en de borgtocht daarop ziet. Ook hiervoor is geen
afzonderlijke regel nodig.

Als alleen de betalende partij wetenschap van benadeling had (4), kan de bank wei een
beroep doen op verrekening. maar zal de betalende partij moeten kunnen worden aangesproken op
het nadelige effect daarvan. Ervan uitgaande dat de bank geen overschot aan zekerhe(len had. leidt
dat tot de verplichting tot betaling aan de boedel voor het verrekende bedrag en de verkrijging van

68()een faillissementsschuld voor dat bedrag. Als de borgtocht gemaximeerd was tot een lager
bedrag dan de restantschuld van de failliet, zal als de derde zowel betaalt aan de boedel als betaaid

heeft op de bankrekening het betaalde bedrag in mindering op de borgtocht moeten strekken. in
verband met de niet-relatieve werking van de benadelingsvordering.681

Ad II en III. In de gevallen (b) dat de overdracht niet ook tot neveneffecten leidt, bestaat
het nadeel uitsluitend uit de gecreeerde mogelijkheid van verrekening door de verkrijger. Heeft de
verkrijger wetenschap van benadeling (2 en 3) dan moet conform 54 F de verrekening die tot
nadeel leidt niet worden toegestaan.  Had ook de overdragende partij wetenschap van benadeling  ( 2)
- die dan ook moet inhouden dat hij moest voorzien dat een beroep op verrekening gedaan zou
kunnen worden - dan is er reden ook de verhouding tussen overdragende partij en verkrijgende
partij te herzien. Meestal zal in dat soort gevallen een vordering of schuld worden overgedragen
voor een andere dan de nominale waarde, omdat de voordeel meebrengende verrekening wordt
beoogd. Uiteindelijk betekent dit dat de oude situatie hersteld moet worden ook ten opzichte van de
overdragende partij met wetenschap van benadeling. De curator moet in geval 11.2.(b) de verkrijger,
of de verkrijger en overdragende partij hoofdelijk, kunnen aanspreken. Verkrijgende en
ontvangende partij zullen onderling de situatie moeten herstellen alsof de overdracht niet had
plaatsgehad. Indien alleen de overdragende partij wetenschap van benadeling ( inclusief wetenschap
van de daardoor te ontstane verrekening) had (4), kan deze (alleen) door de curator worden

aangesproken. Er is dan geen reden de verrekening door de ontvangende partij ongedaan te laten
rnaken.

Ad 11 en III (a): Bij deze gevallen kan ik mij alleen wat voorstellen indien een vordering
wordt overgedragen en daarmee onder zekerheidsrechten van de ontvanger wordt gebracht. Het
effect van het onder de zekerheid brengen dient bij wetenschap van benadeling (2 t/m 4) ongedaan
te worden gemaakt. Bij de ontvanger dient dit al te geschieden doordat indien hij wetenschap van
benadeling had het nadeel ongedaan gemaakt dient te worden.682 Ook de overdragende partij moet
bij wetenschap van benadeling kunnen worden aangesproken.683 Indien beide wetenschap van
benadeling hadden (2) en bij de voorwaarden voor de overdracht daarmee rekening werd gehouden
(geen nominale waarde). dient ook in de onderlinge verhouding tussen ontvangende en

68() Anders: Montana II. zie ook X. 10.
681 Zie VII.5.
682

Vergelijk IX.4.3.1.
683

Vergelijk X.9.
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overdragende partij dit effect te worden weggenomen. Als geen der partijen wetenschap van
benadeling had (1)  is er natuurlijk geen reden het nadeel ongedaan te maken.

VIII.2.2.3  54 F

54 F kent een aantal onvolkomenheden: de bepaling richt zich ten onrechte niet
ook op degene die overdraagt of betaalt; de gevolgen moeten soms in groter
verband worden gezien; soms moet rekening worden gehouden met684

neveneffecten van de overdracht of betaling op de bankrekening.

Voorbeelden van zulke casusposities zijn te vinden in Loeffen q.q./BMH. Montana en Nimox/Van
den End q.q.685 In Loeffen q.q./BMH II ging het om een debiteur die jegens de bank hoofdeluk
aansprakelijk was voor de schuld van de crediteur, de aspirant-failliet. De debiteur betaalde dankzij
de bank zelf op de bankrekening van de bank waarna de bank verrekende en ook de schuld uit
hoofdelijkheid verminderde. In principe werd de bank de verrekening na verkregen wetenschap van
benadeling niet toegestaan op grond van analoge toepassing van 54 F. Niet aan de orde kwam of
ook de betaling door de debiteur zelf aantastbaar was. maar het ligt voor de hand dat als ook de
debiteur niet te goeder trouw was de bank jegens de hoofdelijke debiteur zich op het standpunt
moet kunnen stellen dat er als het ware niet is betaald na de niet aan de bank toegestane
verrekening.

686

In Montana II ging het om het ongedaan maken van een betaling op de bankrekening met
een debetstand door een debiteur. De debiteur had hier direct baat bij omdat hij zich jegens de bank
borg had gesteld voor de crediteur, aspirant-failliet. Met de betaling op de bankrekening sloeg hij
twee vliegen in 66n klap betaling op de vordering en aflossing op de borgtocht. In Montana I wordt
de 'transactie' waardoor 'de opbrengst van de caravans' niet meer 'beschikbaar' is 'voor de
gezamenlijke schuldeisers' nog onder het bereik van '42 Fw' gebracht omdat 'de schuldeisers zijn
benadeeld  in hun verhaalsmogelijkheden'. In Montana II strandt de vordering alsnog omdat  er  ten
tijde van het sluiten van de achterliggende overeenkomst nog geen wetenschap van benadeling was.
De curator verzette zich in cassatie tegen "s Hofs oordeel dat niet ter zake dienende is de stelling
van de Curator dat de betaling van Interniber' (de debiteur) 'heeft gestrekt tot voldoening van een
niet opeisbare schuld van Montana' (de aspirant-failliet)  'aan de  bank'.  De Hoge Raad verwerpt het
middel: 'Het Hof heeft daartoe overwogen dat het in deze zaak, waarin de bank geen partij is, niet
gaat om de nietigheid van die betaling, maar om verkoop en levering van de caravans aan
Interniber, welke rechtshandelingen volgens de Curator Paulianeus zouden zijn (rov. 5 tussen-
arrest)'  (..).

' Kennelijk heeft  het  Hof  de door Interniber gedane betaling  aan  de  bank niet opgevat
als een door de schuldenaar (Montana) verrichte rechtshandeling, waarvan de Curator in dit geding,
op de voet van de art. 42 en 43 F, de nietigheid zou kunnen inroepen. Onbegrijpelijk is dit oordeel
niet'.  De  Hoge Raad suggereert dat de betaling slechts bij  de bank ongedaan gemaakt kan worden
en weI alleen als de bank niet te goeder trouw was. Als dat zo is kan de bank zich jegens de
debiteur. tevens borg, niet beroepen op het niet in verrekening kunnen brengen van de betaling en
zou de bank zijn recht als geborgde verliezen. Als de betaling door de debiteur niet te goeder trouw
werd gedaan is dat volstrekt onredelijk. omdat de betaling zelfs eerder aan de debiteur dan aan de
bank toe te rekenen is. Ook hier blijkt een inconsistentie tussen 42,47 en 54 F. De benadeling
bestond alleen uit de betaling en niet uit de overeenkomst (marktconforme prijs). Het tijdstip van
toerekening moet dus ook het moment van betalen zijn. Conform 54 F moet dan warden getoetst
aan de goede trouw of wetenschap van benadeling. Er is geen rationele reden om daarbij een
verschillend criterium te gebruiken voor degene die schuld/vordering/betaling ontvangt of doet
overgaan.

In Nimox/Van den End q.q. werd dit kennelijk wei onderkend. Een crediteur droeg zijn
vordering over aan een financier met een surplus aan zekerheden. De overdracht door de crediteur
van de vordering werd onrechtmatig geoordeeld en het moment van beoordeling is het

684 Zie ook VII.5.
685 Zie X.7. X. 10 en X.9.
686 Zie ook VII.5.
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'metterdaad' overdragen. Anders dan in Montana II speelt de (ontbrekende) rechtshandeling van de
failliet geen rol. Daarnaast had het Hof vastgesteld dat het 'op grond van art. 54 Fw' de ontvanger/
financier 'Heller' 'niet vrijstond in de gegeven omstandigheden de van Nimox overgenomen
vordering op Auditrade' (de failliet) 'te verhalen op de haar door Auditrade verstrekte zekerheden
indien Heller ten tijde van die overname wist dat het faillissement van Auditrade te verwachten was
en  dus te kwader trouw handelde'. Volledigheidshalve  zij wel vermeld dat  het Hof waarschijnlijk
meende dat Nimox ten tijde van de overdracht wetenschap van feitelijke insolventie had zodat
wellicht die bijzondere omstandigheid (vergelijk Van Dooren q.q./ABN Amro I) impliciet in de
weg stond aan het toekennen van betekenis aan het systeem van 42-47 F.

54 F is vatbaar voor verbetering omdat niet aansluiting wordt gezocht bij tot
nadeel leidend toedoen dat aan een derde kan worden toegerekend en bij het
vaststellen en ongedaan maken van het nadeel geen rekening wordt gehouden
met neveneffecten van het toedoen. Montana II leidt - anders dan Nimox/Van
den End q.q. - in het licht van de toch wel aan te nemen bedoeling van 54 F om
tot nadeel leidende overdrachten/betalingen na wetenschap van benadeling
ongedaan te maken, tot irrationele uitkomsten. Dat is het gevolg van het
normatief niet sluitende stelsel van 42-54 F.

Voor zover aangenomen zou moeten worden dat de 'goede trouw' in 54 F niet het spiegelbeeld is
van de 'wetenschap van benadeling' in 42 1*n dient dit wenselijkerwijs ook gewijzigd te worden
omdat een normatief gesloten systeem dient te ontstaan.

Samenvattend:
Betaling op bankrekening die tot verrekening zou leiden: Bij betaling van een
schuld op een bankrekening van de aspirant-failliet dient de bank, voor zover de
vordering niet was verpand en verrekening van het ontvangen bedrag tot nadeel
zou leiden, het betaalde bedrag af te staan aan de boedel en niet tot verrekening
over te gaan indien het bedrag is ontvangen na het bestaan van wetenschap van
benadeling. Heeft de betaling ook neveneffecten voor de debiteur - zoals
vermindering van verplichtingen als borg - dan kan de curator ook de debiteur
die betaalde na verkregen wetenschap van benadeling aanspreken, waarbij in de
verhouding debiteur-bank met de uitkomst van deze benadelingsvordering
rekening dient te worden gehouden.

Overname schuld/vordering:
Indien ten gevolge van een overname van een schuld of een vordering de
mogelijkheid van verrekening wordt gecreeerd, of een vordering onder het
bereik van zekerheden wordt gebracht, dan dient/dienen de overdragende
(anders: 54 F) en/of verkrijgende partij(en) die wetenschap van benadeling
had(den) het eventueel toegebrachte nadeel ongedaan te maken en deze partijen
indien zij beide wetenschap van benadeling hadden in beginsel ook onderling de
situatie te herstellen alsof de overname niet had plaatsgehad.

In  VIII.2.2.3 (54 F).  X. 10 en X.9 wordt nader ingegaan op de thans geldende jurisprudentie van de
Hoge Raad op dit punt.

687 Zie VI.3.3.4.
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VIII.3 Recapitulatie bezwaren tegen 47 en 53 F
In VII.4 is reeds betoogd dat het huidige wettelijk stelsel in verschillende
opzichten niet in staat is goed om te gaan met het nadeel dat wordt veroorzaakt
door betalingen en dat alleen al daarom het stelsel herziening behoeft vanuit een
breder begrip van het nadeel door betaling. Zo bleek het systeem van 42,47 en
51 F de verschillende stadia en betekenis van de tot nadeel leidende rechts-
handelingen onvoldoende te onderkennen.

Het belangrijkste bezwaar tegen de specifieke bepalingen van 47 en 53
F is dat de wetenschapseisen niet in overeenstemming te brengen zijn met de
normatieve uitleg van 3:277 BW en de beginselen van toerekening in 6: 162 BW.
Ook in de praktijk vormen zij een te grote, en niet-normatief onderbouwde,
uitzondering op de gelijkheid van crediteuren.

In essentie zijn de bezwaren tegen 47 en 53 F terug te brengen tot het gegeven dat deze niet
normatief. maar feitelijk, bepaalde artikelen - zeker in de uitleg van de Hoge Raad 88 _ onmogelijk
in overeenstemming te brengen zijn met een overigens weI algemeen geldend normatief kader zoals
dat ook vastgelegd is in het leerstuk van de onrechtmatige daad. De Pauliana-bepalingen - van v6(ir
Lindenbaum/Cohen - waren meer dan een eeuw geleden zeer modern te noemen. Maar de689

ontwikkeling van de beginselen van toerekening heeft in de 20' eeuw een grote sprong gemaakt,
terwijl de uitleg van 47 en 53 F zich daaraan niet heeft aangepast. De slechts schijnbaar eenvoudige
artikelen zullen dus altijd blijven wringen met datgene wat normatief rechtens zou moeten zijn en
zullen dus ook nooit tot de gewenste eenvoud en rechtszekerheid kunnen leiden.

Hiervoor o zagen we dat het discontinuiteitsrisico zich concentreert op: verplichtingen
aangegaan kort voor feitelijke insolventie. betwiste verplichtingen, langlopende of voorwaardelijke
verplichtingen, of verplichtingen die het gevolg zijn van de gedwongen liquidatie (wanprestatie,
beeindigingvergoedingen. liquidatiekosten e.d.). Voor zover zulke verplichtingen bestaan uit
financiering met vreemd vermogen, kunnen deze voorafgaand aan het schemergebied afgedekt
worden met zekerheden, zodat het risico zich vooral richt op alle andere genoemde verplichtingen
die niet op een of ander wijze door een soort zekerheid zijn afgedekt. Het faillissement heeft dus

voornamelijk betekenis voor diegenen die, gewild of ongewild en zonder zekerheid. op de een of
andere wijze 'krediet' aan de failliet hebben gegeven en daardoor moeten gedogen dat het
vermogen moet worden verdeeld onder al diegenen die zulk 'krediet' hebben gegeven. Als de
gelijkheid van crediteuren voor faillissement opgeld kan doen, dan zal deze toch in de eerste plaats
zien op alle crediteuren die zulk 'krediet' hebben gegeven. De benadeling die zich alleen

verwezenlijkt door het ontstaan van 'in negatieve balans' zijnde rechten en verplichtingen (42 F)
met diegenen die nog geen 'krediet' hebben verleend, zijn, behoudens verplichtingen uit
vrijgevigheid. ondergeschikt bij de benadelingen die uiteindelijk door betalingen vorm krijgen. In
feite wordt door het systeem van 42-47 F de belangrijkste groep van crediteuren die het beginsel
van gelijke verdeling in acht dienen te nemen over het hoofd gezien, althans totdat 47 F wel
toepasselijk is.

Zelfs voor het nadeel dat door 'in negatieve balans' zijnde rechten en verplichtingen
ontstaat, geldt dat het nadeel slechts beperkt bestaat uit het aangaan daarvan, maar pas echt
betekenis krijgt als de verplichting tot betaling leidt691 en het te verdelen actief daadwerkelijk uit
het vermogen verdwijnt.

Er is geen goede reden om bij toe te rekenen nadeel niet uit te gaan van de
geobjectiveerde wetenschap van benadeling ten tijde van het nadeel toebrengende feit: de betaling.
47 F stelt eisen aan de vernietiging die, in samenhang met het verlangde bewijs, vooral feitelijk van
aard zijn. en niet te verenigen zijn met algemene regels van toerekening. De invulling die de Hoge

6,8
Zie Vill.4.

6*9 Zie uitgebreid VIII.7.
690 Zie VI.6.2.
691 Zie VII.2 en VII.4.2.
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Raad aan die feitelijke eisen heeft gegeven, heeft de onvolkomenheid aanzienlijk en onnodig
verscherpt. 53 F laat in feite bijna elke betaling door verrekening toe door nauwelijks eisen te
stellen. Daarmee wordt zonder goede grond de fixatie van het vermogen voor faillissement voor
misschien wei het belangrijkste deel onmogelijk gemaakt en wordt de gelijkheid van crediteuren
op dit punt ontkend. Eigenlijk wordt de relevantie van de wetenschap van benadeling in 42 F
daardoor - met uitzondering van betalingen uit vrijgevigheid - geridiculiseerd. Wie normatief zou
menen dat het verdelingsprincipe in verband met 3:277 BW door toerekening op grond van
verkeersopvattingen te ver zou gaan, zou de actio Pauliana beter geheel kunnen afschaffen,
wellicht met uitzondering van de betalingen en verplichtingen uit algehele vrijgevigheid. Men zou
zich dan kunnen concentreren op de aansprakelijkheid van de onderneming zelf en daarmee van
haar betrokkenen. Hoewel met het laatste nog veel te winnen is, meen ik dat ook het principe van
de gelijkheid van crediteuren in het schemergebied normatief essentieel is teneinde niet alleen de
sterkste bij de grabbelton vooraan te zetten.

Er zijn wel belangrijke nuanceringen aan te brengen op de Pauliana-norm en het toe te
rekenen nadeel. Die leiden er vooral toe bepaalde transacties nader te bezien vanuit de
wenselijkheid dat een onderneming ook na dreigende insolventie nog gered moet kunnen worden.
Dat kan ertoe leiden dat nadeel door (ook) betalingen niet altijd toe te rekenen is. Maar die
nuanceringen leiden er niet toe dat het nadeel door betalingen in zijn algemeenheid moeten worden
toegelaten.

De betekenis van 47 F is buitenproportioneel geworden doordat in de
rechtspraktijk - en in haar voetspoor de jurisprudentie - onvoldoende onderkend
is dat deze bepaling in het geheel geen rol kan spelen als het om de schending
van de Beklamel-norm of verlengde Beklamel-norm door betrokkenen gaat.

Voorbeelden van, bij nadere beschouwing van de bekende feiten, zeer ongelukkige uitkomsten zijn
vooral te vinden in de sfeer van de financiering: Montana II, van Dooren q.q./ABN Amro I en
Meijs q.q./Bank of Tokyo. Er is ondertussen in de jurisprudentie ook een andere stroming te

692ontdekken, maar binnen de daar gekozen invalshoeken zijn de criteria niet in alle opzichten
eenduidig en duidelijk geworden.

Hoewel dit in het licht van de in eerdere hoofdstukken uitgewerkte normen en
vormen van nadeel nauwelijks meer nodig zou moeten zijn, zal ik gezien de
hardnekkigheid van de bepalingen (47,53 F) en jurisprudentie toch uitvoerig
meer gedetailleerde bezwaren uiten.

Als de tekenen niet bedriegen zal de noodzaak tot zo uitgebreide bespreking enigszins achterhaald
worden door de - op het moment van schrijven nog te verschijnen - voorstellen voor wetswijziging
van de commissie Kortmann. Naar verluid zal 47 F in overeenstemming worden gebracht met de
Pauliana-norm door als criterium, conform 54 F, de 'goede trouw' in te voeren. Het is nog niet
duidelijk of de voorgenomen wetswijziging daarmee wel beoogt eenzelfde criterium als de
wetenschap van benadeling in 42 F in te voeren. Indien ik de tekenen goed lees, wil de commissie
Kortmann aan het begrip 'goede trouw' wellicht de betekenis van onontkoombaarheid693 van het
faillissement geven. Daarmee zal dan nog steeds geen normatief gesloten systeem ontstaan. Het
begrip lijkt dan min of meer samen te vallen met feitelijke insolventie en zal dan in zoverre ook
overbodig zijn dat bij feitelijke insolventie de verantwoordelijkheid van betrokkenen vooropstaat.

Vanuit vijf invalshoeken zullen de bezwaren vormgegeven worden:

692 Zie verder zie VIII.4.6 en VIII.5.
693 Zie Vriesendorp (19964.
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VIII.4 : de bepalingen (47 en 53 F) zelf en de daarop gebaseerde jurisprudentie
zijn  niet in staat - o.a. in samenhang  met 42,54 F en 6: 162  BW - een normatief
sluitend systeem te creeren;
VIII.5: de verhouding tussen 47 en 53 F en de Beklamel-norm is goeddeels

zoekgeraakt;
VIII.6: de Hoge Raad laat in een aantal uitspraken - wellicht onbedoeld - zien
dat de Pauliana-norm de norm is waaraan afgemeten zou moeten worden;
VIII.7: de wetsgeschiedenis en het (soms tegenstrijdige) beroep daarop door de

Hoge Raad zijn in vele opzichten niet overtuigend voor de bepaling van een
afwijkende norm die ingevolge 47 en 53 F heden ten dage zou moeten gelden;
VIII.8: 47 en 53 F leiden tot irrationele lekken in het te verdelen insolvente
vermogen en mogelijke toerekening aan derden die daar juist niets mee te maken
hebben.

Bovenstaande specifiek op 47 en 53 F betrekking hebbende bezwaren doen maar
gedeeltelijk recht aan het wezen van mijn bezwaren. In dit onderzoek is een
eigen invalshoek (3:277 BW en 6:162 BW) gekozen die tot een andere kijk op
de benadeling door betaling leidt en die kijk wordt niet weerspiegeld door 47 en
53 F.

Zo hebben eerdere analyses al tot een meer specifiek beeld van de benadeling door betaling geleid
en in dat kader zijn ook al een aantal kritische kanttekeningen gemaakt. De analyse en kant-
tekeningen die uit de andere benadering volgen breng ik kort in herinnering:
(a)   De 'onverplichte rechtshandeling' in 42 F blijkt slechts in de praktijk in het merendeel van de

gevallen wei een praktisch bruikbaar begrip te zijn, aan de 'rechtshandeling' in 42 F konit
echter geen afzondertijke principiele normatieve betekenis toe; in principe kan elk toedoen dat
toegerekend kan worden tot relevant nadeel leiden, 694

(b)   het nadeel door 'in negatieve balans' zijnde rechten en verplichtingen verwezenlijkt zich voor
het belangrijkste deel door de betaling,6" en de toerekening van dat deel dient naar het
moment van betaling plaats te hebben; de mogelijke toerekening van zulke betalingen vindt
wel enige beperkingen in de vraag of de prestaties gezien mogen worden in het kader van de

mogelijke redding van de onderneming of het behoud van haar activa of de bescherming van
belangen van crediteuren696 of de mogelijkheden de verplichtingen op te schorten;697 maar die
beperkingen zien niet op het bijzondere karakter van de betaling

(c)   het nadeel door een betaling alleen (zonder vermindering van eigen vermogen in verband met
de achterliggende verplichting) ziet - afgezien van vrijgevigheid - uitsluitend op betalingen
nadat de wederpartij al gepresteerd heeft (of verrekend) en pas daarna wetenschap van
benadeling ontstaat.6" in die zin is 47 F zelfs te ruim;

(d)   betalingen op 'nieuwe' verplichtingen leiden - tenzij er sprake was van vrijgevigheid699 - niet
tot enig nadeel; ook in deze zin is 47 F te ruim nu het artikel er geen rekening mee houdt dat
betalingen    aan

' nieuwe' crediteuren    na de verkrijging van wetenschap van feitelijke
insolventie niet lot relevant nadeel leiden als de betrokkene op het door zulke verplichtingen
te ontstane verlies met succes kan worden aangesproken;

700

694 Zie VI.3.4.
695

Zie VII.4.2.
696 Zie VII.9.2.4 en VII.9.2.5
697

Zie VII.9.1.
698

Zie VII.4.2.
699

Zie VII.11.
700

Zie VII.4.2.2, VII.4.4, VII.4.3 en VII.6.
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(e)   het concept van 42 F houdt ten onrechte geen rekening met bij het sluiten overeen te komen
nevenverplichtingen die zien op het in de toekomst ontstaan van dreigende insolventie; 701

702(f)      51  lid 3 F lijkt over het hoofd te  zien hoe de benadeling door een betaling werkt.

De hieronder uit te werken specifieke bezwaren tegen 47 en 53 F laten zien dat de bepalingen
normatief niet deugdelijk zijn. Slechts indirect wordt daarmee bevestigd dat mijn andere kijk op de
benadeling door betaling inderdaad gepast is. De legitimering van die andere benadering is in
hoofdstuk VI en deels in hoofdstuk VII te vinden. Voor een meer specifieke en gedetailleerde
uitwerking van bezwaren tegen diverse uitspraken van de Hoge Raad wordt verwezen naar
hoofdstuk X, waarin in nogal wat gevallen wordt vermeld dat en hoe naar wenselijk recht anders
beslist had moeten worden en tot welke oneigenlijke sluipwegen 47 en 53 F hebben geleid.

VIII.4 47 en 53 F vormen geen normatief sluitend systeem

VIII.4.1 41 V

47 F kent diverse criteria wil een betaling vernietigd kunnen worden: (i) het
moet  gaan  om een 'opeisbare' schuld;  (ii)  er moet worden 'aangetoond';  (iii)
hetzij wetenschap van faillissementsaanvraag  bij de betaalde partij; (iv) hetzij
dat de betaling het gevolg was van 'overleg' tussen partijen; (v) met het doel van
begunstiging boven andere schuldeisers. De diverse criteria zullen afzonderlijk
besproken worden.

Uit de jurisprudentie volgt voorts dat als er geen sprake is van enig
nadeel 47 F niet van toepassing is (Loeffen q.q./BMH II; Eneca).703

Behoudens 'bijzondere omstandigheden' lijkt 47 F op grond van o.a.
Van Dooren q.q./ABN Amro I704 een (beperkende) reflexwerking te moeten
hebben op de mogelijkheden om opeisbare betalingen onderwerp te laten zijn
van een onrechtmatige daadactie.

VIII.4.2 Opeisbare schuld
Het criterium van opeisbaarheid geeft de scheiding aan tussen de benadelingen
die onder 42 dan wel 47 F moeten worden getoetst. Helemaal helder is die
scheiding niet omdat, althans taalkundig, onverplicht en opeisbaar niet elkaars
perfecte tegendeel zijn.

47 F heeft alleen betrekking op de mogelijke vernietiging van de voldoening van een opeisbare
schuld. Opeisbaar betekent dat een rechtsplicht moest bestaan en niet dat de schuldenaar

feitswkniet anders kon (V.d. Feltz q.q./Hoornsche Crediet en Effectenbank. Eneca; Ravast/Ontvanger   ).
Opeisbaar betekent volgens de Hoge Raad ook dat de prestatie moest kunnen worden afgedwongen
en wel in de vorm van de geleverde prestatie. Voldoening aan een natuurlijke verbintenis, of in
betaling geven op een andere wijze of een ander moment dan overeengekomen, leidt niet tot

701 Zie VII.8.
702 Zie VIl.4.3.
703 HR 22-3-1991, NJ 1992, 214 (Loeffen q.q./BMH Il); HR 10-12-1976, NJ 1977, 617

(Eneca), althans in een mogelijke interpretatie van het arrest, zie X.3.4.2.
704

HR  16-6-2000, JOR 2000, 201 (Van Dooren q.q./ABN Amro).
705

HR 8-1-1937, NJ 1937,431 (Van de Feltz q.q./Hoornsche Crediet en Effecten bank); HR
10-12-1976, NJ 1977, 617 (Eneca); HR 22-9-1995. NJ 1996, 706 (Ravast/Ontvanger).
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toepasselijkheid van 47 F. maar moet en mag worden beoordeeld aan de hand van 42 F (Steinz
q.q./Amro; Kin/Emmerig q.q.: Verkerk/Tiethoff q.q. Diepstraten/Gilhuis q.q.)

706

Ter vermijding van misverstand zij erop gewezen dat volgens de Hoge Raad het begrip
opeisbaar in 47 F iets anders betekent dan bij het bewijsvermoeden in 43 lid 1 onder 2" F. De
woorden 'een niet opeisbare schuld' hebben in 49 F 'niet betrekking op een schuld die opeisbaar is
in die zin dat de schuldeiser terstond voldoening daarvan door de debiteur van die schuld kan
vorderen, maar waarvan hij niet voldoening door de in art. 43 lid 1, aanhef, bedoelde "schuldenaar"

·707
kan vorderen, omdat deze niet de debiteur van die schuld is.

De voldoening van een opeisbare schuld in 47 F wordt in die zin eng opgevat
dat elke vorm van betaling die niet voldoet aan de contractueel overeengekomen
wijze of het overeengekomen tijdstip als niet opeisbaar wordt beschouwd, ook al
is de prestatie wel verschuldigd. In die interpretatie is de niet-opeisbare betaling
hetzelfde als een onverplichte rechtshandeling in de zin van 42 F.

Ook al bestaat er wei een (andere) verplichting, de niet-opeisbare betaling mag worden getoetst aan
de al dan niet bestaande wetenschap van benadeling. In VIII.6.2 zal ik trachten aan te tonen dat het
onderscheid tussen de opeisbare en verschuldigde prestatie tot normatieve incongruenties leidt die
in    de weg staan    aan een gesloten normatief stelsel.    Er    is geen goede reden    om   de    wel
verschuldigde, maar niet-opeisbare, schuld anders te behandelen dan de opeisbare schuld. De reden
die daarvoor in de arresten wordt gevonden, is niet normatief maar louter bewijsrechtelijk van aard.

De scheiding tussen 42 en 47 F is geen scheiding tussen benadelingen die het

gevolg zijn van 'in negatieve balans' zijnde verplichtingen (verminderingen van
eigen vermogen) en benadelingen die het gevolg zijn van verminderingen van
verhaalsvermogen. De laatste zijn eventueel ook onder 42 F ongedaan te maken
(Imperial/Waanders; Diepstraten/Gilhuis q.q.; Bakker q.q./Katko; Montana I).70#

Als niet voldaan wordt aan de eisen van 47 F is er nog ruimte om te
bezien of de achterliggende overeenkomst die tot betaling leidt, wellicht als
onverplichte rechtshandeling onder 42 F vernietigbaar is waarmee de betaling
onverschuldigd zou worden. Anders gezegd: is de verplichting die tot betaling
leidt ontstaan na verkregen wetenschap van benadeling dan kunnen de gevolgen
daarvan, inclusief de eventuele betaling, ongedaan gemaakt worden onder 42 F.

47 F en 53 F zijn ook niet congruent.

Blijkens de wetsgeschiedenis van 53 F heeft de wetgever juist de mogelijkheid willen scheppen dat
(nog) niet-opeisbare schulden weI mochten worden verrekend. Naar mijn mening had de wetgever
in zoverre gelijk dat de opeisbaarheid inderdaad niet het criterium is. Maar het weI aan te leggen
criterium, de toerekening op het moment dat het verhaalsactief uit het vermogen van de aspirant-
failliet verdwijnt, is over het hoofd gezien.709

706
HR  16-1-1987,  NJ 1987,528 (Steinz q.q./Amro):  HR   18-12-1992,  NJ   1993.169

(Kin/Emmerig q.q.); HR 20-11-1998, NJ 1999,611 (Verkerk/Tiethoff q.q.); HR 19-10-
2001, NJ 2001,654 (Diepstraten/Gilhuis q.q.).

7()7
Zie HR 4-2-2000, NJ 2000,192 (Scholten q.q./Van Zwol Wijntjes).

708 HR  3-10-1980,  NJ   1980, 643 (Imperial/Waanders);   HR   19-10-2001,  NJ  2001,654
(Diepstraten/Gilhuis q.q.), HR 17-11-2000, NJ 2001, 272 (Bakker q.q./Katko); HR 22-5-
1992. NJ 1992, 526 (Montana 1).

709
Zie VIII.2.2.1 en VIII.4.7.
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De incongruentie van 47 en 53 F blijkt ook bijvoorbeeld uit Loeffen q.q./BMH 1, ook al
710benoemt de Hoge Raad die niet, en gaat hij bij de verrekening uit van 47 en 54 F. Op de

verschillen tussen 47 en 54 F wordt daarbij ook geen acht geslagen.

VIII.4.3 Faillissementsaanvraag
Vernietiging van een betaling (d.w.z. 'voldoening van een opeisbare schuld') op
grond van 47 F is mogelijk als wordt aangetoond dat hij die de betaling ontving
wist dat het faillissement van de schuldenaar reeds was aangevraagd.

In de jurisprudentie betekent het vereiste van de faillissementsaanvraag dat wetenschap dat het
faillissement zal worden aangevraagd  niet  voldoende  is.711  Ook  moet  het  gaan om de aanvraag  die
tot het uitspreken van het faillissement leidt. De wet en wetsgeschiedenis noodzaken niet tot een zo
beperkte uitleg, in 54 F werd destijds zelfs uitdrukkelijk gesproken van wetenschap dat
faillissement zou worden aangevraagd.

Het tijdstip is willekeurig omdat het niet verwijst naar een insolventiebegrip zelf
en de wetenschap van de aanvraag een willekeurig toerekeningbegrip is (zie
verder ook VIII.4.7.2). Niet is duidelijk dat daarvddr geen toe te rekenen
benadeling zou kunnen bestaan. De benadeling zelf verandert na 'wetenschap
van benadeling' niet van kleur door de faillissementaanvraag. En, de wetgever
heeft over het hoofd gezien dat sommige betalingen - ook na faillissements-
aanvraag - niet tot relevant nadeel leiden. 712

Uit de jurisprudentie volgt dat als er geen sprake is van enig nadeel 47 F niet van toepassing is:
Loeffen q.q./BMH II; Eneca. Ongelukkig is dat juist in die arresten het zeer kwestieus is of er713

geen sprake was van nadeel, zie X.7 en X.3. Het niet-normatieve karakter van de eis maakt ook
manipulatie mogelijk.714

VIII.4.4 Overleg
Vernietiging van een betaling (d.w.z. 'voldoening  van een opeisbare schuld') op
grond van 47 F is mogelijk als wordt aangetoond 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. De
Hoge Raad pleegt het opzetvereiste in 47 F restrictief uit te leggen. De eis houdt
in dat moet worden aangetoond dat schuldenaar en schuldeiser hebben
samengespannen en beide het oogmerk tot begunstiging van de schuldeiser
hadden.

710
Zie uitgebreid X.7.

711
HR 29-6-2001, JOR 2001.220 Meijs q.q./Bank of Tokyo.

712 Zie VII.4.2, VII.4.2.2, VII.4.4 en VII.4.3.
713

HR 22-3-1991, NJ 1992, 214 (Loeffen q.q./BMH II). HR 10-12-1976, NJ 1977, 617
(Eneca).

714

Zie Vriesendorp (2001).
256



Benadeling door vermindering van voor rerhaal vatbaar vermogen

Er zijn drie cumulatieve samenhangende eisen: bewijs. samenspanning en gemeenschappelijke
opzet tot begunstiging. Betaalt de schuldenaar (mede) onder druk van de schuldeiser dan kan al

715
van zo'n samenspanning geen geval zijn.

In Cikam/Siemon q.q.716 laat de Hoge Raad vermoedelijk incidenteel, als bijvoorbeeld

bestuurders van de schuldenaar en de wederpartij samenvallen. de vernietiging op grond van 47 F
wei toe (zie VIII.4.6).

Juist uit Gispen q.q./IFN blijkt dat als de schuldenaar (mede) onder druk van de
schuldeiser betaalt er al van zo'n samenspanning geen sprake kan zijn. Met deze
uitspraak lijkt de vernietigingsgrond een nagenoeg dode letter te zijn geworden.

Een enkel briefje van de schuldeiser dat hij dreigt met faillissementsaanvraag lijkt de angel uit 47 F
te halen. Het 'overleg' ziet kennelijk alleen op een actieve en onderling op hetzelfde doel ingestelde

samenwerking. Met dat overleg wordt dus ook uitgesloten dat een partij die een machtspositie heeft
en daarvan gebruik maakt voldoet aan het criterium.

Dus, om een voorbeeld uit de praktijk te noemen. de bank die de bestuurder fijntjes wijst
op het bestaan van een persoonlijke borgtocht en hem aldus aan het denken zet over zijn belang bij
verstrekking van aanvullende zekerheden aan de bank zowel om de restantschuld te verminderen
als oni welwillendheid bij de bank te kweken, voldoet niet aan de eis. Of. de bevriende relatie, die
voor de bestuurder in zijn leven na faillissement ook van belang kan zijn, kan eens bij de bestuurder

langs gaan en niet meer dan zijn zorgen in het algemeen uitspreken. of desnoods in het licht van
Gispen q.q./IFN het faillissement aanvragen. Van samenspanning gericht op de bevoordeling zal
(zeker bewijsbaar) wel geen sprake zijn.

De eis van 'overleg' is mijns inziens meer algemeen naref van aard nadat de

wederpartij weet van de dreigende insolventie.

Er zullen al keuzes gemaakt worden wie wanneer betaald wordt. Die keuzes door de schuldenaar

zijn niet toevallig. De schuldenaar en/of zijn bestuurders zullen daar een specifiek belang bij
hebben. Dat belang ligt besloten in de relatie met de crediteur. Die relatie ziet op eigen belangen
die niets te maken hebben met het belang van de gelijkheid van crediteuren. De persoonlijke

belangen van bestuurders kunnen zowel vriendschappelijk als vijandig van aard zijn, bevoordeling
van zichzelf of relaties waarmee hij bevriend is of waarvan hij afhankelijk is, maar ook beperking
van eigen risico' s met betrekking tot bepaaide vijandige crediteuren   met meer kennis of macht

(bijvoorbeeld bank of fiscus), of een combinatie van beide. De crediteuren die aldus worden betaaid

zijn feitelijk ongelijk, maar niet uit dien hoofde normatief relevant ongelijk van andere crediteuren.
Het 'overleg'-criterium is dan mijns inziens onvoldoende in staat de niet-gelegitimeerde
ongelijkheid ongedaan te maken.

Het 'overleg' -criterium   ziet   dus   over het hoofd   dat de keuzes   die bij benadelende

betalingen gemaakt zullen worden besloten liggen in een relatie die de wederpartij wei degelijk
betreft, maar die juist niets van doen heeft met de principiele gelijkheid van crediteuren.

Ligt aan het overlegvereiste wellicht een bijzonder concept van de goede trouw ten

grondslag dat met het karakter van een betaling te maken heeft? Ligt aan het vereiste de gedachte
ten grondslag dat de crediteur helemaal geen invloed hoeft te hebben uitgeoefend op betaling aan
hem (in plaats van aan andere crediteuren) en dat onder die omstandigheid het wellicht te streng
zou zijn van de crediteur te verlangen dat hij het betaalde terugstort? De gedachte dat 'toedoen van
degene aan wie wordt betaald' vereist is ziet men terug in de conclusie van de AG De Vries
Lentsch-Kostense bij Gispen q.q./IFN. Met dat toedoen wordt dan meer bedoeld dan het in
ontvangst nemen. De gedachte zal wei zijn dat als een crediteur geheel tot zijn verbazing en zonder

enige invloed toch betaling krijgt van zijn wederpartij waarvan hij weet dat die op failleren staat

715
Hoge Raad 24-3-1995, NJ 1995, 628 (Gispen q.q./IFN), bevestigd in HR 20-11-1998, NJ
1999, 611 (Verkerk/riethoff q.q.) en. naar de letter in Cikam/Siemon q.q. (HR 7-3-2003,
JOR 2003, 102).

716
Hoge Raad 7-3-2003, JOR 2003. 102 (Cikam/Siemon q.q.).
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hem niets te verwijten valt en hij dus niet hoeft terug te betalen.  Het is wat mij betreft wel het
enige argument dat aan 47 F enig geloofwaardig relief geeft, maar onvoldoende. Praktisch, omdat
het uitgangspunt zoals gezegd nakef is. Dogmatisch, omdat 3:277 BW geen strafbepaling is maar
noopt tot (her)verdeling als er onvoldoende is. Toerekening die tot herverdeling leidt is mogelijk na
verkregen wetenschap van dreigende insolventie.

Het noodzakelijke bewijs van het 'overleg' is feitelijk welhaast diabolisch. De curator
vindt tegenover zich een bestuurder die het opportuun heeft geacht een bepaalde crediteur te
bevoordelen en een crediteur die denkt 'hebben is hebben en krijgen  is de kunst'. Die bestuurders
zijn tegelijkertijd de aangewezen personen om zich te verklaren over het overleg, dat kennelijk
alleen in een kleine bandbreedte als overleg is aan te merken. Dat vraagt om verklaringen in
bewoordingen die buiten die kleine bandbreedte zullen liggen.

VIII.4.5 Opzet en bewijs
Wat is het 'oogmerk van begunstiging'? Kennelijk meer dan de geobjectiveerde
wetenschap van benadeling. Bij de betaling op een reeds voor geobjectiveerde
wetenschap van dreigende insolventie bestaande vordering staat de benadeling
door vermindering van verhaalsactief simpelweg vast als het enige logische
gevolg. Ieder mens snapt dat het de kunst is van iemand die je geld schuldig is
maar op failleren staat de betaling nog binnen te krijgen. Als iedereen dat
vanzelf snapt kan het te bewijzen 'oogmerk' niets toevoegen. Of liever gezegd
het is als nader vereiste nagenoeg onbewijsbaar. De eis verlaat het normatieve
kader.

Wordt er verlangd dat er sacrale woorden door de schuldenaar en de crediteur worden uitgesproken'wij beogen jou/mij willens en wetens te willen bevoordelen' ?   Als  dat  zo is worden  wij   ver
teruggeworpen in de tijd, nu het recht inmiddels doordrongen is van de normatieve uitleg van
rechtshandelingen.

717

Door het verlangde bewijs van 'opzet' wordt nagenoeg geheel het normatieve kader
verlaten. Als het 'oogmerk' tot begunstiging net als in het strafrecht 'kleurloos' is, is het feitelijk en
niet normatief van aard. En, omdat het bewijzen van wetenschap van benadeling bij voorbaat
onvoldoende is, is de meerdere eis niet alleen vrijwel onmogelijk, maar ook zo feitelijk van aard dat
er geen normatieve betekenis meer aan kan worden gegeven. De uitleg van de Hoge Raad heeft het
op zich al niet erg gelukkige 47 F op dit punt beperkt tot een vrijwel dode letter. De
onhoudbaarheid daarvan wordt geillustreerd door twee gevallen waarin de Hoge Raad gezwicht
lijkt te zijn voor een normatieve uitleg van 47 F en toch het oogmerk lijkt te hebben aangenomen.

VIII.4.6 Incidentele normatieve uitleg: Van Essen q.q./Aalbrecht,
Looman en Cikam/Siemon q.q.

In Van Essen q.q./Aalbrecht, Looman en Cikam/Siemon q.q. werden onder
referte naar 47 F benadelende betalingen geredresseerd. In het eerste arrest ging
het om betalingen in het zicht van insolventie aan een groepsvennootschap
waarin 6dn van de twee bestuurders zeggenschap had. In een principitle, maar
inhoudelijk onduidelijke overweging werd met inachtneming van o.a. 47 F dit
betalen voor beide bestuurders onrechtmatig geacht'8: .een betaling' (...) (kan),
'mede gelet op de art. 42,43 en 47 F. en 343 Sr., als een onrechtmatige daad van
haar  bestuurders' (...) 'worden aangemerkt'.  47 F staat  dus  niet  in  de  weg  aan

717
Van Dunnt ( 1971).

718

Zie uitgebreid X.14.
258



Benadeling door vermindering van voor verhaal ratbaar vermogen

een voor bestuurders geldende strengere norm die met wetenschap van
benadeling samenhangt.

719

In het tweede arrest,20 ging het om zustervennootschappen die dezelfde
bedrijfsleiding hadden en waaraan de aspirant-failliet na dreigende insolventie
betalingen deed. Hier werden niet de bestuurders maar de ontvanger van de
betaling aangesproken. De crux van het arrest zit hem in de alsnog toegestane
omkering van de bewijslast omdat overleg en opzet voorshands mogen worden
aangenomen en omgekeerd geen 'rechtstreeks daarop gerichte bewijsmiddelen'
van de curator worden verlangd.

Evident is dat daarbij feitelijk van groot belang is dat de bedrijfsleiding van schuldeiser en
schuldenaar met elkaar samenvielen. Gezien de voorzichtige opbouw van het arrest en de
verwijzing naar Gispen q.q./1FN, lijkt het in ieder geval op het eerste gezicht aannemelijk dat de
Hoge Raad eigenlijk in zulke gevallen een uitzondering op de eerdere jurisprudentie wil toelaten
aan de hand van de feitelijke vaststelling van zo'n uitzonderlijk geval. Toch kan er goede reden zijn
om niettemin een (waarschijnlijk onbedoelde) breuk met juist Gispen q.q./IFN721 te veronderstellen.
Want wat de Hoge Raad naar mijn mening doet is aan de eerder aangenomen diabolische bewijslast
voorbijgaan op grond van een normatieve uitleg van de begrippen overleg en opzet tot benadeling.
Het Hof mocht immers 'voorshands aannemen' dat daarvan sprake was. Dat overleg mag dan
bijvoorbeeld worden aangenomen bij het samenvallen van personen. En de OpZet mag worden

aangenomen als de benadeling zelf vaststaat, zoals bij betalingen op bestaande verplichtingen nu
eenmaal het geval is. Strikt genomen zou aan het bewijs geen normatief aspect mogen zitten, maar
dat zit er in deze uitspraak wel: vallen personen bij de aspirant-failliet en de betaalde partij samen

dan geldt een andere norm dan 'opzet tot begunstiging' in de zin van Gispen q.q./IFN. Staat men
een keer een normatieve uitleg van de begrippen overleg en opzet toe, dan lijkt mij 47 F van kleur
te verschieten en wel in de richting van 42 F. Niet alleen mag dan in sommige gevallen

voorbijgegaan worden aan de op de curator rustende bewijslast (zoals in casu). ook datgene wat
(nog wel) bewezen zou moeten worden, de begrippen overleg en opzet, wijzigen. Bij de opzet is
dan, omdat de betaling vanzelf tot benadeling leidt. aan niet meer te denken dan de eis in 42 F van
geobjectiveerde wetenschap van benadeling (dreigende insolventie en nadeel). Ook in dit geval had
het Hof kennelijk niet meer vastgesteld dan de benadeling en de wetenschap van dreigende
insolventie en vond de Hoge Raad dit voldoende.

Waartoe een normatieve uitleg van het begrip 'overleg' allemaal kan leiden - behalve
dan tot het aannemen daarvan indien de bedrijfsleiding van schuldeiser en schuldenaar dezelfde is -
wordt uit de uitspraak niet duidelijk. Maar ik acht het verdedigbaar en realistisch dat elke vorm van
contact, vriendelijk of onvriendelijk. dat expliciet of impliciet betrekking heeft op het al dan niet
verrichten van een betaling dan normatief in aanmerking komt om als overleg in de zin van 47 F
betiteld te worden.

Beide arresten lijken aan te tonen dat de met Gispen q.q./IFN ingeslagen weg
normatief onhoudbaar is.722 Meer algemeen toont het Cikam-arrest aan dat ook
de betaling als toe te rekenen benadeling aan wederpartijen afgemeten moet
worden aan de wetenschap van benadeling (Pauliana-norm).

719 Zie ook VIlI.5.
720

Zie uitgebreid X.20.
721 HR  22-3-1991,NJ   1992,214,  zieook  X.7.  In dit arrest wordt overwogen:  art 47 spreekt

in dit verband niet van een voor tegenbewijs vatbaar vermoeden. Slaagt de curator in het
in dit artikel genoemde bewijs dan staat daarmee de kwade trOUW van de crediteur vast
en is et geen plaats meer voor tegenbewijs

722 Zie ook Vriesendorp ( 1996c).
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VIII.4.7 53 en 54 F, verrekening en schuldoverneming

VIII.4.7.1 53 F fixeert niet

Zoals in VIII.2.2.1 uiteengezet, maakt 53 F, conform geldende verkeers-
opvattingen, verrekening van wederzijdse verplichtingen na faillissement ook
mogelijk in die gevallen dat het BW dat vaar faillissement niet zo vanzelf
toestaat. 53 F ziet echter geheel over het hoofd dat verrekening tot een toe te
rekenen benadeling kan leiden als de mogelijkheid tot verrekening ontstaat nadat
de crediteur al wetenschap van dreigende insolventie had verkregen. Zelfs als
aan de criteria van 47 F wordt voldaan, is althans naar de letter van 53 F
verrekening toch toegestaan.

53 F handelt over de verrekening na faillissement. Ogenschijnlijk heeft
de bepaling niets van doen met de actio Pauliana of benadeling van crediteuren.
Die schijn bedriegt. Alle verrekeningen door een schuldeiser zullen na
faillissement tot nadeel leiden. De verrekeningsmogelijkheden kunnen dus niet
los gezien worden van het nadeel en de eventuele toerekening daarvan.

De verhouding tussen 53 F en 42 en 47 F wordt niet direct duidelijk uit
de wet. De afspraak om te verrekenen kan worden aangetast door een beroep op
42 F. Tenzij de afspraak zelf ziet op ongelijkwaardige prestaties leidt die
afspraak niet tot relevant nadeel omdat verrekening na faillissement ingevolge
53 F naar de letter is toegestaan. Overigens zij opgemerkt dat het beroep op
verrekening door de crediteur geen rechtshandeling van de failliet in de zin van
42 F is en ook daardoor volgens 42 F niet vernietigbaar is.

Een verrekening vddr faillissement kan het gevolg zijn van betaling op
een niet-opeisbare schuld en kan daarmee soms onder 47 F vernietigd worden.
Naar wenselijk recht moet die betaling ongedaan gemaakt worden indien die
plaatsheeft na verkregen wetenschap van dreigende insolventie. Naar de letter
van 53 F is het ongedaan maken van nadeel door de betaling onder 47 F zinloos
als de wederpartij daarna alsnog hetzelfde effect door verrekening met een
beroep op 53 F kan bereiken.'23 Meer algemeen is er geen normatieve reden
denkbaar waarom tot verrekening leidende betaling vddr faillissement wel onder
42 of 47 F vernietigd zou mogen worden als het beroep op verrekening na
faillissement volgens 53 F wel zou zijn toegestaan.

Afgaande op de wetsgeschiedenis724 was de voornaamste zorg van de wetgever de verrekening van
nog niet-opeisbare vorderingen. Volgens het toenmalige en huidige BW is verrekening van niet-
opeisbare schulden niet mogelijk. Maar juist het faillissement brengt met zich dat vorderingen
opeisbaar moeten worden. Het fixatiebeginsel brengt met zich dat de curator geen verplichtingen
gestand hoeft  te  doen  ( 37  F) en vorderingen onder voorwaarde  of tijdshepaling opeisbaar worden
(129-131 F).

Zoals het naar verkeersopvattingen voor zich spreekt dat de wederpartij, voor
zover zij al aan haar verplichtingen voldaan heeft, zij dat in mindering moet

723 Zie ook Faber (2005). p. 375.
724 Van der Feltz I, art. 53, p. 461 e.v.
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kunnen brengen op nog openstaande verplichtingen, zo spreekt het ook voor
zich dat de wederpartij datgene wat zij al ontvangen heeft in mindering mag
brengen op de verplichtingen die in verband met het faillissement opeisbaar
moeten worden (waaronder een eventuele schadeclaim ex 37a F). Zulke
verrekeningen houden geen verband met een aan de wederpartij toe te rekenen
toedoen. Zij is daarmee niet verantwoordelijk te houden voor de noodzaak tot
fixatie. In zoverre is een meer uitgebreide verrekeningsmogelijkheid dan
voorzien in het BW zelfs geboden.

Afgaande op dezelfde wetsgeschiedenis heeft de wetgever zich geen rekenschap gegeven van het
feit dat ook verrekeningen tot een benadeling van crediteuren kunnen leiden. Immers de
verrekening is niet meer dan een vorm van betaling die ook tot een vermindering van verhaalsactief
leidt. 53 F bevat geen enkele voorwaarde die daarmee verband houdt, zelfs niet de eisen van 47 F.
Alleen in het oorspronkelijke 54 F werd verrekening na schuldovername niet toegestaan als de
overname plaatsvond na wetenschap van faillissementaanvraag of wetenschap dat het faillissement
zou worden aangevraagd. 53 F vereist slechts dat degene die verrekent schuldenaar en schuldeiser
is van failliet en dat de schuld en vordering zijn ontstaan voor faillissement of rechtstreeks
voortvloeien uit handelingen die voor faillietverklaring door of met de failliet zijn verricht. De eis
van 'rechtstreeks' is in verband met het fixatiebeginsel door de Hoge Raad toegevoegd.

Aan 54 F, de overname van schuldvorderingen, die vervolgens gecompenseerd worden.
is in  1925 de eis van de goede trouw toegevoegd die overeenkomt met de Pauliana-norm (zie Doyer
en Kalff-arrest725 en Loeffen q.q./BMH i). Anders dan de Hoge Raad in Van Dooren q.q./ABN
Amro I lijkt te veronderstellen, zijn er geen aanwijzingen dat met die wetswijziging uitdrukkelijk
bedoeld is andere verrekeningen die tot toe te rekenen nadeel leiden aan een andere norm te
onderwerpen.

De wetswijziging was waarschijnlijk726 niet meer dan het gevolg van een bij een
faillissement van de Hanze Bank grootschaals plaatsgehad hebbende benadeling door schuld-
overnames die volgens eenieder onacceptabel waren en onder het oude recht niet konden worden
aangepakt.

Hoe onvolkomen 53 F is, blijkt ook uit het feit dat het artikel naar de letter zelfs
niet tot fixatie per tijdstip faillissement leidt. Verrekeningen die leiden tot
benadeling zijn ogenschijnlijk zelfs toegestaan als deze het gevolg zijn van
handelingen na faillissement.

Met name is te denken aan subrogatie in de rechten van derden na faillissement. Zou bijvoorbeeld
727in de casus van de Montana-arresten de moeder niet voor faillissement op de rekening van

Montana hebben betaald. maar na faillissement zijn aangesproken op de borgtocht dan rijst de
vraag of hetgeen dan als borg zou zijn betaald niet alsnog had mogen worden verrekend doordat de
borg gesubrogeerd wordt in de rechten van de bank. Ook in Kuijsters/Gaalman q.q.728 speelde die
vraag omdat Kuijsters de ontvangen betaling op een achtergestelde lening had verpand aan de bank
en (in theorie) bij betaling aan de bank gesubrogeerd werd in de rechten van de bank. Aan 53 F zelf
is geen argument te ontlenen dat verrekening niet zou zijn toegestaan.729 De Hoge Raad laat in het
laatste arrest de verrekening niet toe als zijnde in strijd met de strekking van art. 42 F. in verbinding

725 HR 30-1-1953. NJ 1953, 578 (Doyer en Kalff-arrest): 'indien hij' [degene die een
vordering overneemt] 'bij de overneming wist dat de latere failliet in een zodanigen
toestand verkeerde dat zijn faillietverklaring was te verwachten'.

726
Hand. I (1924-1925.306).

727
Zie uitgebreid X. 10.

728
Zie uitgebreid X. 12.

729
Faber (2005), p. 360 en p. 552. betoogt dat een redelijke uitleg van 53 F de verrekening
Uitsluit.
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met art. 51 F. Uit Montana I blijkt impliciet dat ook in dat geval verrekening niet zou worden
toegestaan. In de eerste plaats zijn zulke verrekeningen in strijd met het fixatiebeginsel. Dat
fixatiebeginsel geldt  vervolgens  ook  al  voor  faillissement  (3:277  BW)  als de verrekening verband
houdt met toedoen na bestaande wetenschap van benadeling, dreigende insolventie. 53 F houdt ten
onrechte op geen enkele wijze rekening met toe te rekenen nadeel door verrekening.

De verhouding tussen 53 en 54 F is ook niet absoluut helder sinds de Hoge Raad
54 F toepast op sommige verrekeningen. Ik houd het erop dat deze uitzondering

73(}volgens de Hoge Raad alleen de betaling op een bankrekening betreft.

In Loeffen q.q./BMH 1731 heeft de Hoge Raad aan de verrekening eisen van 'goede trouw' gesteld.
De ingestelde vordering was weliswaar (ten onrechte) gebaseerd op 47 F. maar ging om
verrekening door een bank van een op de bankrekening ontvangen betaling. De Hoge Raad meende
dat niet 53 F maar veeleer 54 F van toepassing was. De motivering was veelbelovend: 'beslissend
is veeleer de betekenis welke aan de hand van de eisen van het huidige rechtsverkeer valt toe te
kennen aan de strekking van art 47 "betalingen te treffen" waardoor een crediteur, in strijd "met de
goede trouw door hem ook jegens zijne mede-schuldeischers in acht te nemen", zich "aan den
concursus onttrekt'.  In het tweede arrest moet echter weer 'nauwkeurig'  aan de eisen  van  42-48  F
worden voldaan en gaat het in dat kader toch weer om kwade trouw. Niettemin is de Hoge Raad

732

er niet op teruggekomen om betalingen aan de schuldenaar op een bankrekening die door de bank
worden verrekend te toetsen aan 54 F in plaats van het strikt genomen toepasselijke 53 F,733 tenzij

734het om reeds stil verpande vorderingen gaat.

In de rechtspraak wordt nog wel getracht op een andere wijze aan 53 F te
ontkomen, namelijk door toe te laten dat de achterliggende overeenkomst die
aanleiding tot de betaling geeft, wordt vernietigd als toen wetenschap van
dreigende insolventie bestond. Een voorbeeld is te vinden in Bakker
q.q./Katko."  Dit is dogmatisch onjuist. Als de overeenkomst zelf niet tot nadeel
leidt doordat de rechten en verplichtingen wel met elkaar 'in balans' zijn, is het
onzinnig de overeenkomst te vernietigen. Het gaat dan alleen om de betaling,
waartegenover na ongedaan maken, de schuld ook als faillissementsschuld dient
te herleven (en niet ook ongedaan gemaakt moet worden). Het is evenzeer
onzinnig om als het nadeel uitsluitend bestaat uit het effect van de betaling een
ander tijdstip dan die betaling te kiezen voor de toerekening. 736

Faber737 meent dat de verrekening voor faillissement ook met een beroep op 47 F succesvol kan
worden bestreden. Ik kan hem in zoverre niet volgen dat althans naar de letter van de wet een
geldige verrekening v66r faillissement evenzeer geldig is indien gedaan na faillissement onder 53
F. Indien zo'n verrekening v66r faillissement met behulp van 47 F vernietigd zou kunnen worden,
maar er alsnog een beroep op 53 F kan worden gedaan, is de actie ex 47 F zinloos.738 Ook zou
onbegrijpelijk zijn dat dezelfde verrekening als die plaats heeft v66r faillissement wei bestreden

73() Zie ook Loeffen q.q./BMH I waarin dit als een uitzondering op 47 F en niet 53 F wordt
geformuleerd. Zie ook VIII.7.

731
HR 8-7-1987. NJ 1988, 104 (Loeffen q.q./BMH I). Zie uitgebreid X.7.

732 Zie verder ook de uitgebreide kritische bespreking in X.7 en X. 10.
733 Amro/Curatoren THB (HR 7-10-1988, NJ 1989,449).
734 Mulder q.q./CLBN (HR 17-2-1995. NJ  1996,471).
735 Zie uitgebreid VI.3.3.3 en X. 17.
736 Zie ook VI.3.3.3. VI11.6.2, VII.4.2.2 en VII.4.4.
737

Faber (2005). p. 371 e.v.
738 Zie ook Faber (2005), p.375.
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kan worden maar niet als die plaats heeft na faillissement. Kennelijk speelt in de gedachtegang van
Faber Loeffen q.q./BMH I719 een grote rol want hij baseert zijn stellingname hierop. Echter in dit
arrest werd nog door de Hoge Raad uitgegaan van een zeer ruime vernietigingsmogelijkheid op
grond  van 47 F waarbij  aan de 'kwade trouw'  (...) 'geen doorslaggevende betekenis meer toekomt'
Die opvatting heeft de Hoge Raad daarna echter (helaas) impliciet maar radicaal verlaten.

740
Faber

vermeldt bij zijn stellingname ook niet dat de Hoge Raad met betrekking tot de vraag of de
verrekening dan niet conform 53 F was toegestaan overweegt: 'Dat betoog faalt, omdat in de hier
bedodde gevallen waarin de debiteur van een schuldenaar :ijn schuld aan deze voidoet door
starting op diens bankrekening. de bank zich door creditering van die rekening tot debiteur van de
schuldenaar maakt: wanneer :ij dat doet, terwijl zij weet dat het faillissement van de schuldenaar
is aangerraagd, moet - wanneer men het systeem van de Faillissementswet beziet tegen de
achtergrond van het huidige rechtsverkeer - worden geoordeeld dat zich veeleer het geval van art.

74154 zoordoet.'  54 F en 42 F hanteren mijns inziens eenzelfde norm, maar 54 en 47 F hanteren.
althans in de jurisprudentie nd Loeffen q.q./BMH I, niet meer eenzelfde norm. Na dit arrest heeft de
Hoge Raad ook alleen 54 F (en niet 47 F) op verrekeningen toegepast indien het ging om de
verrekening door de bank van op de rekening van de schuldenaar ontvangen bedragen.

Faber 42 wijst erop dat in de arresten Tripels q.q./Van Rooyen, Auto Nellen, Tiethoff
743

q.q./NMB en Kuijsters/Gaalman q.q. aan de werking van 53 F, naar de letter, ontkomen wordt
door een beroep op de paritas creditorum. Dat stemt overeen met het door mij wenselijk geachte
recht. Mij wordt echter onvoldoende duidelijk in welke gevallen volgens Faber eWof de Hoge Raad
de parims in de weg staat aan een beroep op 53 F. Naar mijn mening is dit uitsluitend op te lossen
door wetenschapseisen te verbinden aan het toedoen dat de mogelijkheid tot verrekening creeert.
Het probleem van 53 F is juist dat het op geen enkele wijze rekening houdt met de paritas.

Zonder iets af te willen doen aan het gedetailleerd in kaart brengen van het huidige recht
door Faber, moet worden opgemerkt dat hij zich slechts beperkt bezighoudt met wenselijk recht.
Het is daardoor niet makkelijk vast te stellen of en in hoeverre Faber zich zou kunnen vinden in de
simpele benadering in dit onderzoek. Enerzijds meent hij dat het wenselijk is het criterium voor 47
F gelijk te trekken met de goede trouw in 54 F. Wat die goede trouw precies in moet houden. wordt
niet echt duidelijk anders dan dat het begri  enger zou zijn dan de wetenschap van benadeling in 42
F en ruimer dan 47 F.™ Anderzijds meent 45 hij dat alle pogingen om de 'grens tussen wetenschap
van daadwerkelijke benadeling en wetenschap van de kans op benadeling (...) gedoemd (zijn) te
mislukken'. In weerwil van bestaande jurisprudentie meent    hij dat wetenschap omtrent    het
naderende faillissement 'weliswaar relevant, maar niet vereist, noch voldoende (is) om wetenschap
van benadeling (...) aanwezig te achten'. Wetenschap van benadeling houdt volgens hem niet meer
in dan dat partijen wisten of behoorden (...) te weten, dat van de bestreden rechtshandeling
benadeling van schuldeisers het gevolg zou zijn, 746 Dat zou betekenen dat elke betaling door de
aspirant-failliet nadat de wederpartij al aan haar verplichting heeft voldaan aan dit criterium
voldoet. Naar mi  mening is toerekening ondenkbaar zonder een wetenschapseis die ziet op het
dreigende tekort. Zie ik het goed dan ontbreekt bij Faber het wenselijke centrale, duidelijke,
criterium om tot een eenduidig oordeel te komen of een benadeling al dan niet toe te rekenen zou

748
moeten zijn. Dat de rechtshandeling die de mogelijkheid van verrekening creeert bij daarop-
volgende verrekening ook tot nadeel leidt omdat er feitelijke voorrang ontstaat is vanzelfsprekend.

739
P. 357.

74()
Zie VIII.7.1 en X.7.

741
Zie ook VI.3.3.2. Vl.3.3.3 en VIII.2.2.3.

742
Faber (2005), p. 570 e.v.

743
HR 31-5-1963, NJ 1966, 340 (Tripels q.q./Van Rooyen); HR 25-5-1990, NJ 1990, 605

(Auto Nellen): HR 22-12-1989, NJ 1990. 661 (Tiethoff q.q./NMB); HR 30-9-1994, NJ
1995,626 (Kuijsters/Gaalman q.q.).

744
P. 439-441.

745
Faber (2005), p. 328.

746 Zie ook VI.3.3.3.
747 In die zin ook de noot van Van Schilfgaarde bij Bakker q.q./Katko (NJ 2001,272).
748 Zie VIII.2.2.1 voor een beschrijving van alle mogelijke gevallen.
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Zo vanzelfsprekend dat de wetenschapseis vrijwel nooit iets zal toevoegen.749 De verrekening zelf
is niet meer dan noodzakelijk voor het optreden van nadeel en het bestaan van een eventuele
vordering terzake van dat nadeel. Maar daarmee is het logische gevolg van nadeel door verrekening
niet het criterium voor de toerekening van nadeel.

Als de gelijkheid van crediteuren in 3:277 BW betekenis heeft, is 53 F daarmee
in strijd. 53 F laat zich ook niet in een normatief stelsel met o.a. 54 F passen. 53
F is zelfs in strijd met 47 F, in ieder geval in de interpretatie die daaraan door de
Hoge Raad nd Loeffen q.q./BMH I is gegeven.

Bij toepassing van het gelijkheidsbeginsel dient alleen verrekening te worden toegestaan indien de
vordering en het recht uit dezelfde rechtsverhouding voortvloeien, of als deze contractueel is
overeengekomen en het beroep op verrekening voor wetenschap van benadeling is gedaan, of de
verrekening ziet op de betaling van een al tot zekerheid strekkende vordering (Mulder q.q./CLBN,
Wollie).750 In principe moet de contractuele verrekening na wetenschap van dreigende insolventie
niet worden toegestaan omdat na verkrijging van die wetenschap die afspraak niet meer mag
worden gemaakt (idem 42 F). Maar ook een beroep op de eerdere gemaakte afspraak is mijns
inziens toe te rekenen na verkregen wetenschap van dreigende insolventie, omdat de afspraak dan

751
ziet op de uitholling van het vermogen na wetenschap van benadeling en de contractsvrijheid
geen valide argument is om dit toe te staan in het licht van het gesloten systeem van voorrang.
Relevant is dit echter niet. omdat de afspraak tot verrekening zelf niet tot nadeel leidt in de vorm
van vermindering van verhaaisvermogen.

Eerder752 is in het kader van het wenselijk recht betoogd dat wil men vat krijgen op de
benadeling door verrekening men moet kijken naar het moment van het verdwijnen van verhaals-
actief uit het vermogen van de aspirant-failliet - of als dat later is, het verkrijgen van een vordering
op de aspirant-failliet - en daar. althans naar mijn mening een norm aan moet plakken (Pauliana-
norm). Dat moment moet inderdaad niet bepaald worden door de opeisbaarheid - en daarmee de
bevoegdheid volgens het BW - maar naar het moment waarop de wederpartij een verhaaisactief
onder zich krijgt dat tot verrekening zal strekken. 53 F mist het handvat daartoe. 54 F heeft dat wei
omdat de beoordeling wordt gekoppeld aan het moment dat de wederpartij - los van de
opeisbaarheid - bevoegd wordt tot verrekening. Er is mijns inziens geen reden te bedenken waarom
de verrekening zonder schuldovername niet naar dezelfde maatstaven zou moeten worden
beoordeeld.

Wil 53 F gelijkgetrokken worden met het principe van 42 en 54 F (en 3:277
BW) dan moet de wetenschap van benadeling/goede trouw op het moment dat
de wederpartij verhaalsactief van de failliet of het vorderingsrecht op de failliet
onder zich krijgt dat tot verrekening zou kunnen strekken, doorslaggevend zijn.

VIII.4.7.2 Geen normatieve begrippen in 47 en 53 F
Uit het bovenstaande blijkt dat 53 F - anders dan 54 F - op geen enkele wijze
normatief verwijst naar een mogelijke benadeling. Het vereiste van de
faillissementaanvraag in 47 F is ook geen normatief begrip, maar slechts een
betrekkelijk willekeurige feitelijke verwijzing. Meer algemeen geldt dat 47 F
zich in het geheel niet bekommert om de vraag of de betaling wel tot relevant
nadeel leidt en dus in die zin in het geheel niet normatief van aard is.

749 Zie ook de bespreking van Ontvanger/Pellicaan en Bakker q.q/Katko in Vl.3.3, VIII.6.2
en X. 17 aantekening (xi) e.v.

750
HR 23-4-1999. NJ 2000.158 ('Wollie' of Rabo/van Gorp).

751 Zie VII.8.
752 Zie VIII.2.2.1 als ook VI.3.3.3.
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Voor de wetgever stond destijds kennelijk voorop dat vorderingen van een opeisbare schuld niet
aantastbaar moeten zijn. Slechts in specifieke gevallen zou dat wel zo zijn. De benoeming van die
gevallen is niet normatief van aard en roept zelfs de vraag op of de wetgever destijds wel een juist
beeld van de betaling die tot nadeel leidt. heeft gehad. Hiervoor hebben wij gezien dat er betalingen
zijn die niet tot relevant nadeel leiden: de betaling op de 'nieuwe' verplichting die primair onder de
Beklamel-norm ongedaan gemaakt moet worden bij de betrokkene, en de betaling (zonder
vermindering van eigen vermogen) waarbij de wederpartij haar prestatie nog moet leveren. Ook de
( soms) vereiste 'begunstiging' verandert  dit niet omdat er sprake  kan zijn van begunstiging zonder
dat er sprake is van relevant nadeel.

In principe heeft de Hoge Raad hieraan in Loeffen q.q./BMH Il wei paal en perk gesteld
door nadeel te verlangen. Bepaaldelijk verwarrend is daarbij dat juist in die arresten het maar de

753
vraag is of de Hoge Raad een juist zicht had op het nadeel. De vraag of de wetgever wel een juist
beeld had van de benadeling door betaling dringt zich ook op in het licht van 51  lid 3 F dat niet de
oplossing biedt voor het ongedaan maken van zo'n benadeling.

754

Hoewel onduidelijk blijft waarom de bewuste benadeling wel zou zijn toegestaan,755
lijken tenminste de begrippen 'opzet' en 'samenspanning' in 47 F wel normatiet van aard te zijn.
Lijken, want de vraag of het hier echt om een norm gaat wordt sterk gekleurd door het verlangde
bewijs. In VIII.4.5 bleek dat de door de Hoge Raad ingevulde criteria van 47 F in combinatie met
het verlangde bewijs feitelijk het normatieve karakler aan 47 F hebben ontnomen.

Het ontbreken van een normatief kader voor 47 en 53 F maakt ook de toepassing
binnen een gesloten normatief systeem onmogelijk. Wetgever en Hoge Raad
gezamenlijk hebben de artikelen gediskwalificeerd door ze normatief
onbruikbaar te maken. De Hoge Raad lijkt vergeten te hebben de uitleg van de
artikelen aan te passen aan de in de 20e eeuw gegroeide inzichten met betrekking
tot toerekening (6:162 BW). Die inzichten moeten ook betrekking hebben op
toerekening van toedoen naar verkeersopvattingen.

VIII.5 Onrechtmatige benadeling en 47 en 53 F

VIII.5.1 Beklamel-norm en 47 en 53 F
Kan 47 F beperkingen inhouden met betrekking tot het kunnen aanspreken van
betrokkenen op de gevolgen van betalingen?

Alvorens in te gaan op de verdeelde jurisprudentie herhaal ik kort waarom dat mijns inziens niet het
geval kan zijn. In de hoofdstukken lII en IV heb ik de visie ontwikkeld dat betrokkenen kan worden
verweten dat er nog tot nadeel leidende betalingen worden gedaan als de onderneming moet
worden gestaakt. Het verwijt richt zich bij de (verlengde) Beklamel-norm niet op de ontvanger van
de betaling maar op degene die de betaling doet of mogelijk maakt zoals de bestuurder of financier.
Het tijdstip van wetenschap van feitelijke insolventie heeft weinig tot niets te maken met de criteria
in 47 F of de zelfs niet-bestaande criteria in 53 F.

In Van Dooren q.q./ABN AMRO 1 besliste de Hoge Raad dat de onrechtmatige
daadvordering beperkt wordt door 'het stelsel van de artikelen 42-51 F, en meer
in het bijzonder artikel  47'.  'In de beoordeelde artikelen liggen immers  mede
regels besloten ten aanzien van hetgeen in de periode voor faillissement tussen

753
Zie VII.10.

754
Zie VII.4.3,

755 Zie ook VIII.7.
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de aanstaande gefailleerde  en zijn schuldeisers geoorloofd  is'. Met betrekking
tot de betekenis van artikel 47 overweegt de Hoge Raad: 'dat er geen grond is
om de voldoening aan een opeisbare verbintenis (...) buiten de aan artikel 47
ontleende gronden nietig te verklaren op de in artikel 54 vervatte grond dat de
hypotheekhouder niet te goeder trouw heeft gehandeld' en dat 'slechts
bijzondere omstandigheden de hypotheekvestiging onrechtmatig zouden kunnen
doen zijn'.756

Maar de Hoge Raad voelde wel nattigheid. Hoewel de cassatiemiddelen zich daar niet op richtten,
moesten de bijzondere omstandigheden nader worden onderzocht. Het bijzondere aan de casus was
dat de bank zowel wederpartij als betrokkene was en wel in twee fases. Op het moment dat de
debiteur zich verplichtte tot een nadere hypotheekstelling bestond tenminste wetenschap van
dreigende insolventie. Op het moment waarop 'betaald' werd door het verlijden van de hypotheek-
akte had de bank hoogstwaarschijnlijk wetenschap van feitelijke insolventie.

Hoewel het arrest wel een kleine opening biedt omdat de 'bijzondere
omstandigheden' door de feitelijke rechter nader moeten worden onderzocht,
lijken de beperkingen van 47 F dominant, ook voor de betrokkenen.
Uitgangspunt lijkt te zijn dat de betaling aan de financier zowel na bestaande

wetenschap van dreigende insolventie als bestaande wetenschap van feitelijke
insolventie in verband met 47 F in principe is toegestaan. Als dat inderdaad het
dominante uitgangspunt zou zijn, acht ik dat onbegrijpelijk, omdat dat in
beginsel zou legitimeren dat de financier het vermogen alsnog leegtrekt, zelfs na
bestaande wetenschap van feitelijke insolventie. Het beginpunt, 47 F, is onjuist
als het om de schending van de Beklamel- of verlengde Beklamel-norm gaat. In
dat  geval  zal het altijd  gaan  om de 'bijzondere omstandigheden'. Die bestaan
simpelweg uit de al dan niet aanwezig te achten wetenschap van feitelijke
insolventie.

757De casus en beslissing in Meijs q.q./Bank of Tokyo maakt, nog meer dan Van Dooren q.q./ABN
Amro I, duidelijk hoe schrijnend onrechtvaardig dat uitgangspunt is. Zelf na opzegging van het
krediet, toen wetenschap van feitelijke insolventie een absoluut feit moet zijn geweest, werd
toegestaan dat in het licht van 47 F, nog nadere zekerheden werden verstrekt. Bepaaldelijk
ongelukkig was echter dat de curator zijn vordering uitsluitend op de Pauliana-bepalingen had
gegrondvest, zodat daarmee niet zeker was of wel voldaan werd aan de 'bijzondere
omstandigheden' in Van Dooren q.q./ABN Amro I. Binnen de traditie van de beperkende werking

758van 47 F vallen ook Gispen q.q./[FN en het al oudere Kok/Okma.
Naast deze jurisprudentie is een andere stroming te herkennen die het mogelijk maakt

betalingen aan te tasten bij schending van de Beklamel- en ook de Pauliana-norm.

VIII.5.2 Alternatieve jurisprudentie met betrekking tot onrechtmatige
betaling

Aan de tot onbillijke uitspraken leidende traditie van KoldOkma, Eneca, Gispen
q.q./IFN, Van Dooren q.q./ABN Amro I en Meijs q.q./Bank of Tokyo

756 Zie voor een uitvoerige bespreking van het arrest: X. 16.
757

HR 29-6-2001, JOR 2001, 220.
758 HR 24-3-1995, NJ 1995, 628 (Gispen q.q./IFN); HR 13-1-1938, NJ 1938, 566

(Kok/Okma).
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onttrekken zich Erba I, Erba II, Osby, Keulen/BLG, Nimox/Van den End q.q.,
Van Essen q.q./Aalbrecht, Looman, Coral/Stalt, Sobi/Hurks II en Cikam/Siemon
q.q.'fg In al deze uitspraken gaat het om partijen die direct of indirect ook als
betrokkene kunnen worden beschouwd. In Erba I, Erba II, Keulen/BLG en
Cikam/Siemon q.q. ging het evenwel om partijen die (ook) werden

aangesproken als wederpartij op grond van wetenschap van dreigende
insolventie en waarbij de onrechtmatigheid van de betalingen op die grond
telkens mogelijk werd geacht.

Eerder 60 stond ik bij de bespreking van de verlengde Beklamel-norm uitgebreider stil bij de Erba-
76-1     .arresten en Osby. In Erba I    zi.In twee verschillende situaties aan de orde die tot aansprakelijkheid

kunnen leiden. Allereerst de situatie dat de bank 'de gegeven transactie zelve had behoren na te
laten', d.w.z. de vernieuwing van het krediet met nieuwe zekerheden. Het arrest houdt rekening met
een aansprakelijkheid van de financier als betrokkene bij schending van de Beklamel-norm of
verlengde Beklamel-norm, zonder zich iets aan 47 F gelegen te laten. Voor de Beklamel-norm zien
we dat ook terug in Sobi/Hurks II.762 Erba II763 leeft op gespannen voet met Erba I, maar past - als
de transactie zelf niet achterwege had moeten blijven - de Pauliana-norm wel toe als de benadeling
van  crediteuren moet worden verwacht omdat het faillissement moest worden 'verwacht'.  47  F
staat daar kennelijk niet aan in de weg. Hetzelfde geldt voor Osby,64. Het criterium is, het in
verband met de functie als moeder en financier (inzicht en zeggenschap), weten of moeten voorzien
dat (nieuwe) crediteuren worden benadeeld bij gebrek aan verhaal. Uit de uitspraak wordt niet
zonder meer duidelijk of die wetenschap moet zien op dreigende insolventie (Pauliana-norm)
waarna volledig verhaal niet meer mogelijk zou zijn, of de reeds bestaande onmogelijkheid om aan
de (nieuwe) verplichtingen te voldoen (Beklamel-norm) of de onvoldoende solvabiliteit (verlengde

Beklamel-norm). Ook de opvatting over de schade hinkt op dezelfde benen: zorgdragen dat
schuldeisers worden voldaan enerzijds, en het gevoelig zijn voor de beperkte betalingen die aan
Osby-Zweden zijn gedaan, waardoor de toewijsbare schade mogelijk beperkt zou moeten worden,
anderzijds. In het laatste geval wordt, zoals door mij bepleit, rekening gehouden met het werkelijke
nadeel veroorzaakt door verhaalsonttrekkingen. Wat mij betreft is enige kritiek op zowel Erba als
Osby op zijn plaats omdat geen helder onderscheid wordt gemaakt tussen de rechtspositie van de
financier als derde crediteur en die als betrokkene die medeverantwoordelijk is voor zowel het zo
mogelijk overleven als het tijdig staken. Dat onderscheid moet mijns inziens ook leiden tot een
ander begrip van toerekening van schade. Maar in ieder geval zijn ook in Osby geen beperkingen te
vinden die zouden voortvloeien uit 47 F (in combinatie met 42 F).

Coral/Stalt765 bevestigt dat selectieve betalingen na feitelijke insolventie in beginsel niet

meer toegestaan zijn en dat de moedervennootschap, die zich intensief met de gang van zaken bij
de dochter bemoeit, op haar beurt onrechtmatig handelt ingeval zij de onrechtmatige handelwijze
van haar dochter in de hand werkt of toestaat.766

767In het Sobi/Hurks II-arrest ging het om de aansprakelijkheid van een
moedermaatschappij/financier en haar bestuurder die (toen zij had behoren te onderkennen en te

759
HR 28-6-1957, NJ 1957, 514 (Erba I); HR 20-3-1959, NJ 1959, 581 (Erba II): HR 25-9-

1981, NJ 1982,443 (Osby); HR 9-5-1986, NJ 1986, 792 (Keulen/BLG); HR 30-5-1997,
NJ   1997, 663 (Nimox/Van  den   End   q.q.), HR 30-5-1997,   NJ   1997,   663 (Van Essen

q.q./Aalbrecht, Looman); HR 12-6-1998, NJ 1998, 727 (Coral/Stalt); HR 21-12-2001, NJ
2005,96 (Sobi/Hurks H) en HR 7-3-2003, JOR 2003, 102 (Cikam/Siemon q.q.).

160
Zie IV.8.

761
Zie uitgebreid X.2.

762 Zie X,2 en X. 19.
763

HR 20-3-1959, NJ 1959, 581 (Erba II); zie ook X.2.
764

HR 25-9-1981, NJ 1982,443 (Osby); zie uitgebreider IV.8 en X.4.
765

Zie r.0.3.4.3 HR 12-6-1998, NJ 1998, 727.
766

Vergelijk Verstijlen (1999a), Huizink (2001), Van Koppen (2001), Huizink (2002).
767

HR 21-12-2001, NJ 2005, 96 (Sobi/Hurks II); zie uitgebreid X. 19.
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beseffen dat de dochter geen of onvoldoende verhaal bood aan haar schuldeisers) 'gehouden was
zich de belangen van schuldeisers van de dochter aan te trekken, onder meer door hen te
waarschuwen dat na dat tijdstip te verrichten prestaties niet (volledig) voldaan zouden kunnen
worden,  dan  wei door surseance van betaling  aan te vragen'. De gevolgen   van  de ten onrechte
voortzetting van de onderneming zijn ook dat betalingen op reeds bestaande verplichtingen zullen
zijn gedaan die het verhaalsactief zullen hebben uitgehold. De casus van Sobi/Hurks II handelt
overigens niet expliciet over vermindering van verhaaisactief. Ik zie daar echter feen principicel
verschil, en op grond van het gelijktijdig gewezen Lunderstitdt/De Kok I 68. Van Essen
q.q,/Aalbrecht. LoomanN' en mogelijk Cikam/Siemon q.q.77o is aan te nemen dat de aansprakelijk-
heid van betrokkenen evenzeer geldt in verband met vermindering van verhaalsactief. 771

Keulen /BLG"2 is het meest helder. In een obiter dictum wordt overwogen dat
als de financier 'concrete aanwijzingen voor een tekort' had, hij aansprakelijk
kon worden gehouden in verband met de terugbetaling van de lening. Het lijkt
erop  dat  de  Hoge  Raad  in de periode 1986-1992  een meer revolutionaire koers
heeft gevaren dan nadien. De visie in Keulen/BLG en Nimox/Van den End q.q.
is in die periode 1986-1992 min of meer ook terug te vinden in Loeffen
q.q./Bank Mees en Hope I773, Amro/Curatoren THB'74 en Montana I.77'

776In Nimox/Van den End q.q wordt eerst een dividendbesluit na bestaande wetenschap van
dreigende insolventie onrechtmatig geacht. Vervolgens wordt ook de cessie, na bestaande
wetenschap van feitelijke insolventie, van een vordering aan de bank met een overvloed aan
zekerheden onrechtmatig geacht. Het in tweede verband onder de zekerheden brengen van de
vordering was al voor wetenschap van feitelijke insolventie (maar na dreigende insolventie)
overeengekomen. De onrechtmatigheid wordt hier aangenomen niet omdat ten tijde van die
overeenkomst wetenschap van benadeling bestond (vergelijk het systeem van 47 en 42 F) maar
omdat  'slechts  indien de  fiduciair (..)  overgedragen  voorraden  en  vorderingen  (..) reeds metterdaad
in tweede verband (..) fiduciair waren overgedragen    (..)   de    in   juni 1984 overeengekomen
zekerheidsverschaffing geen schade  aan de gefailleerde boedel (zou) hebben toegebracht'.   Het
oordeel wordt gebaseerd op de bestaande wetenschap ten tijde van het 'metterdaad' overdragen van
de schuld (juni  1984) en dus niet naar het moment waarop de verplichting tot zekerheidverschaffing
ontslond (december  1983); er wordt geen belang gehecht aan  het  feit dat  het in casu

met gin %om
een rechtshandeling van de failliet en de criteria van 47 F worden niet van stal gehaald: er

177

wordt evenmin belang aan gehecht dat 54 F ziet op de verkrijger van de schuld en niet op degene
779 78()die overdraagt. De transactie wordt in zijn geheel bekeken en getoetst aan de wetenschap van

benadeling naar het moment waarop het nadeel optreedt.
In Loeffen q.q./BMH I overweegt de Hoge Raad: 'Weliswaar maakt art. 47 deel uit van

die serie bepalingen die schuldeisers - tot verhaal van wier vorderingen in beginsel enkel dat
vermogen van de schuldenaar strekt, dat voorhanden is bij failliet verklaring - in staat stellen "zich

768

HR 21-12-2001. NJ 2005, 95 en 96. Zie ook Hoge Raad 13-1-1995. NJ 1995, 482
(Hurks/Sobi 1).

769 HR 30-5-1997, NJ 1997,663 (Van Essen q.q./Aalbrecht, Looman); zie verder X. 14.
77(}

HR 7-3-2003. JOR 2003, 102 (Cikam/Siemon q.q.): zie verder X.20.
771 Zie uitgebreider VIII.4.6.
772

HR  9-5- 1986. NJ  1986, 792 (Keulen/BLG): zie uitgebreid X.5.
773

HR 8-7-1987. NJ 1988,104; zie VII. 10.1 en X.7.
774 HR 7-10-1988 NJ 1989. 449: zie X.8.
775 HR 22-5-1992. NJ 1992,526. zie VII. 10.3 en X. 10.
776 HR 8-11-1991, NJ 1992, 174 (Nimox/Van den End q.q.); zie uitgebreid X.9.
777

Vergelijk 42 F; VI.3.4.
778

Vergelijk VIII.2.1.
779 Zie VIII.2.2.3.
78()

Zie ook VII.5.
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onder bepaaide ornstandigheden nog bovendien te verhalen op zaken, die reeds uit dat vermogen
gegaan zijn, waardoor die vervreemding bewerkstelligd werd, te hunnen bate hare rechtskracht te
ontnemen" (Van der Feltz I p. 433), maar aan de omstandigheid dat bedoelde bepalingen, mede
blijkens de daarop gegeven toelichting. telkens een te kwader trouw handelen van de schuldenaar
veronderstellen, komt - anders dan de Bank betoogt - doorslaggevende betekenis niet meer toe.
Beslissend is veeleer de betekenis welke aan de hand van de eisen van het huidige rechtsverkeer
valt toe te kennen aan de strekking van art 47 "betalingen te treffen" waardoor een crediteur, in
strijd "met de goede trouw door hem ook jegens zijne mede-schuldeischers in acht te nemen", zich
"aan den concursus onttrekt' (Vergelijk Van der Feltz I, p.449)'. De 'goede trouw' maakt van 47 F
alsnog een met 42 F vergelijkbaar artikel. Die lijn wordt in Amro/Curatoren THB - wederom voor
girale betalingen aan de bank - doorgetrokken.

Met de revolutionaire kijk in de periode 1986-1992 gaat het grotendeels 'fout' in
Montana II.

In Montana ging het om een betaling na wetenschap van dreigende insolventie door een debiteur,
de moederonderneming, op de bankrekening van de aspirant-failliet waarbij de moeder borg stond
voor het, v66r de betaling bestaande, debetsaldo. In Montana I stevende de Hoge Raad af op de
onrechtmatigheid van de 'transactie' die tot vermindering van verhaaismogelijkheden van
crediteuren leidde. In Montana Il, 6 jaar later, werd alsnog anders beslist. Het moest nu gaan om de
wetenschap van benadeling ten tijde van de rechtshandeling van de failliet waaruit de verplichting
tot betaling voortvloeide. de raamovereenkomst tot levering en afname van caravans. Die overeen-
komst had, zoals de Hoge Raad in het eerste arrest eigenlijk al had vastgesteld, met de benadeling
nu juist niets te maken (marktconforme prijs). De herziene opvatting vloeide kennelijk voort uit de
verhouding tussen 42 en 47 F: om een betaling te kunnen vernietigen moet aan andere eisen
voldaan worden. Of er moet worden voldaan aan de streng uitgelegde eisen van 47 F, of de
verplichting leidende tot de later tot nadeel leidende betaling moet op grond van 42 F kunnen
worden vernietigd. Sedertdien moet de tot nadeel leidende betaling die niet onder 47 F kan worden
vernietigd, getoetst worden aan het moment van het ontstaan van de overeenkomst die tot betaling
noopte maar zelf niet tot nadeel leidde. De toets vindt niet meer plaats aan de hand van de
'transactie' (Montana I) of het moment van de betaling die 'metterdaad' (Nimox/Van den End q.q.)
tot nadeel leidde. Met Gispen q.q./IFN78' en Meijs q.q./Bank of Toky0782 zijn de gevolgen alleen
maar schrijnender geworden, doordat aan 47 F een niet normatieve uitleg werd gegeven. De
discrepantie tussen de criteria in 42 en 54 F enerzijds en 47 en 53 F anderzijds is daarmee

onmogelijk groot geworden. Die kloof was aanvankelijk in Loeffen q.q./BMH I gedicht door de
'goede trouw' als algemeen criterium te introduceren. Kennelijk tevergeefs.

De onbillijke en normatief inconsistente uitkomsten vanaf Montana II zijn door de Hoge
Raad enigszins gemitigeerd door de strikte interpretatie van de 'opeisbaarheid' in 47 F. Dit zal

783hieronder uitvoerig worden besproken. Zoals zal blijken heeft dit niet tot een consistente en
bevredigende oplossing kunnen leiden. De vernietigingsmogelijkheden van de tot nadeel leidende
verschuldigde betaling zijn verruimd als zij niet 'opeisbaar' zijn. Maar toetsing vindt plaats aan de
hand van het moment van het ontstaan van de overeenkomst die tot betaling noopte maar zelf niet
tot nadeel leidt, in plaats van aan de hand van het moment van de betaling die 'metterdaad' tot
nadeel leidt. De tot nadeel leidende betalingen die aldus weI of niet ongedaan kunnen worden
gemaakt onderscheiden zich normatief niet per se van elkaar.

De 'bijzondere omstandigheden' in Van Dooren q.q./ABN Amro I zijn onnodig
onduidelijk. Als het gaat om de mogelijke aansprakelijkheid van een betrokkene
zien deze omstandigheden ook op een wetenschap van benadeling. Die
wetenschapseis moet in verband met hun bijzondere positie alleen aangescherpt

781 Zie X.13.
782 Zie X. 18.
783

Zie VIII.6.2.
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worden tot de wetenschap van feitelijke insolventie.'84 Er is geen reden aan te
nemen dat 47 F ziet op een beperking van de aansprakelijkheid van de
betrokkene.

Erba I, Erba Il, Osby, Keulen/BLG en Cikam/Siemon q.q. geven
- anders dan Kok/Okma en Van Dooren q.q./ABN Amro I - daarnaast
aanleiding om aan te nemen dat de Pauliana-norm ook voor wederpartijen niet
door 47 F wordt beperkt.

VIII.6 Het systeem van 42 in samenhang met 47 en 53 F en de
sluipwegen van de Hoge Raad

VIII.6.1 Concrete benadelingen door betalingen
In VII.2.2 zijn de concrete benadelingen onderscheiden enerzijds in het doen ontstaan van nieuwe
verplichtingen en anderzijds in de betalingen op bestaande verplichtingen dan wel onverplichte
betalingen. Daarbij zagen we in VII.4.2 dat bij tweezijdige transacties de benadelende
verplichtingen in verschillende stadia leiden tot een vermindering van eigen vermogen. Eerst voor
een bijna verwaarloosbaar deel door het 'in negatieve balans' zijn van rechten en verplichtingen en
vervolgens door de vermindering van verhaalsactief door betaling. Die stadia kunnen ook in hun
effecten onderscheiden worden en de betaling kan, ook los van de wei of niet plaatshebbende
vermindering van vermogen, tot vermindering van verhaalsvermogen leiden. Hoe ingenieus

785

eenvoudig het systeem  van  42,  47  en  5 1  F ook lijkt,  in VII.4 bleek  dit  op een misverstand  te
berusten waarbij kennelijk met name aard, effect en tijdstip van de benadeling door betaling over
het hoofd is gezien.

De wetgever heeft destijds wel onderkend dat het nadeel in eigen vermogen
inderdaad een tweetrapsraket is: 'Kan derhalve de Pauliana nimmer gericht zijn
tegen eene handeling, waartoe de schuldenaar verplicht was, dit neemt natuurlijk
niet weg, dat de handeling indirect kan worden bestreden, door bestrijding der
vroegere handeling, waarbij de schuldenaar die verplichting op zich nam, indien
daartoe termen bestaan.' De wetgever heeft destijds kennelijk alleen als de
vermindering van vermogen bij het sluiten van de overeenkomst bekend was
ook de betaling die daaraan bijdraagt willen treffen als voldaan wordt aan 47 F.
Maar er kunnen ook betalingen zijn die helemaal geen verband houden met
enige vermindering van eigen vermogen en die toch tot nadeel leiden.

De betalingen die plaats hebben na wetenschap van benadeling, en tot
nadeel kunnen leiden zonder dat deze onder 42 F vernietigbaar zijn, zijn de
volgende:786

(a)  betalingen op voor de verkrijging van wetenschap van dreigende insolventie
gesloten overeenkomsten die tot nadeel leiden;

784 De uitspraak heeft een vervolg gehad  bij Hof Arnhem 23-7-2002 en 16-12-2003,  JOR
2004/85. Uit de uitspraak wordt niet duidelijk of de curator alsnog inhoud heeft gegeven
aan de bijzondere omstandigheden in het licht van de Beklamel-norm. Het Hof wijst de
vordering alsnog af, in essentie op grond van een redenering als in het Eneca-arrest. Die
redenering is door de  Hoge  Raad niet overgenomen,  zie  X. 16.

785
Zie VII.4.2.2.

786 Zie ook VII.4.2.2.
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(b) betalingen op niet tot vermindering van eigen vermogen leidende
verplichtingen, maar die tot vermindering van verhaalsvermogen leiden
omdat de wederprestatie al voor verkrijging van wetenschap van dreigende
insolventie was geleverd. Deze vorm van benadeling komt vooral voor in
het kader van een financieringsovereenkomst. Financieringsovereenkomsten
plegen gesloten te worden voor wetenschap van dreigende insolventie en
plegen niet of nauwelijks invloed te hebben op de eigen vermogenspositie
van de schuldenaar;

(c)  verrekeningen op bestaande schulden - of betalingen die daartoe leiden - na
wetenschap van dreigende insolventie.

Hoewel al deze betalingen,8, zonder twijfel tot nadeel leiden en in strijd zijn met
het gelijkheidsbeginsel in 3:277 BW en derhalve naar mijn mening ook zouden
moeten kunnen worden toegerekend na bestaande wetenschap van dreigende
insolventie, geven 47 en 53 F nauwelijks c.q. geen houvast op deze vormen van,
in het licht van 6:162 BW wel toe te rekenen, nadeel. Alleen 54 F geeft houvast
op de verrekening na schuldovername. En 54 F wordt ook toegepast op

1 verrekeningen door de bank na ontvangen betalingen.
Mede in het licht van de hiervoor genoemde tweetrapsraket voor nadeel

in het eigen vermogen komt het mij voor dat de wetgever destijds moet hebben
bedoeld een tweedeling aan te brengen tussen de onverplichte rechtshandeling in
42 F en de opeisbare schuld in 47 F. Als dat zo is, betekent opeisbaar het
omgekeerde van onverplicht en dus verschuldigd. Ik zal hieronder laten zien dat
de Hoge Raad evenwel in het woord 'opeisbaar' sluipwegen vindt om
betalingen, die zich normatief niet onderscheiden van andere betalingen, onder
de Pauliana-norm te brengen. Ook zal ik laten zien dat de Hoge Raad de
mogelijkheid om een betaling via 42 F te laten vernietigen misbruikt in het
kader van 53 F door verplichtingen die op zichzelf niet tot nadeel leiden te
vernietigen. Het is niet duidelijk of de Hoge Raad zich daarvan bewust is, maar
beide sluipwegen laten impliciet zien dat de Hoge Raad ook bij betalingen de
Pauliana-norm de juiste norm acht te zijn.

VIII.6.2 De sluipwegen van de Hoge Raad om de Pauliana-norm toe te
passen (Loeffen q.q./BMH I, Montana I, Steinz q.q./Amro,
Kin/Emmerig q.q., Verkerk/Tiethoff q.q., Bakker q.q./Katko,
Kuijsters/Gaalman q.q., Amro/Curatoren THB, ING/Gunning
q.q.)

In dit onderdeel zal aangetoond worden dat in nogal wat jurisprudentie die de
Hoge Raad heeft gehaald, getracht is te ontkomen aan 47 of 53 F en op
betalingen feitelijk de Pauliana-norm - zij het met onvolkomenheden -
toegepast werd.

787 Met uitzondering van de vernieuwing van zekerheden door doorlopende stille
verpanding van voorheen dubbeltoekomstige vorderingen, zie IX.4.2.
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Loeffen q.q./BMH I en Montana I'88
789In Loeffen q.q./BMH I    is een breuk met de toepassing van 53 F en de beperkle eisen in 47 F te

vinden op grond van 'huidige opvattingen'. 54 F moest worden toegepast op een situatie die onder
53 F viel, en de toepassing van 54 F zou, zo blijkt impliciet, tot dezelfde uitkomst moeten leiden als
bij toepassing van 47 F - dat strikt genomen ook niet toepasselijk was - en wel omdat 'beslissend is
veel eerder de betekenis welke aan de hand van de eisen van het huidige rechtsverkeer valt toe te
kennen aan de strekking van artikel 47 "betalingen te treffen" waardoor een crediteur in strijd "met
de goede trouw door hem ook jegens

z ne medeschuldeisers in acht te nemen", zich "aan de
concursus onttrekt  . Ook in Montana I   werd 42 F op een betaling en verrekening toegepast:
'daarvan' ("benadeling in de zin van 42 F') 'kan ook sprake zijn wanneer voor geleverde zaken een
redelijke prijs is betaald doordat het vermogen van de nadien gefailleerde niet is verminderd. Dit
geval doet zich hier voor. Het vermogen van gefailleerde is per saldo niet verminderd, dit neemt
echter niet weg dat zonder de door de curator gewraakte transactie de opbrengst van de geleverde
zaken beschikbaar  zou zijn geweest  voor de gezamenlijke schuldeisers'.  Het  ging  in dit arrest  niet
om de benadeling door het 'in negatieve balans' zijn van rechten en verplichtingen, maar alleen om
het effect van de betaling tegen verrekening door de bank met als effect een verminderde schuld als
borg.

Deze vernieuwende aanpak, die de toerekening in overeenstemming met overigens
geldend recht had kunnen maken en tegelijkertijd een gesloten normatief systeem had kunnen doen
ontstaan, is later tenietgedaan. In Montana II laat de Hoge Raad toe dat het Hof de tot nadeel
leidende 'transactie' geheel anders opvat dan de Hoge Raad dat in zijn eerste arrest had gedaan
waardoor 47 F weer een geheel andere betekenis krijgt. En de Hoge Raad ziet alsnog over het
hoofd dat de beoogde verrekening wel degelijk aan de betalende partij, conform Loeffen q.q./ BMH
I, mag worden toegerekend. Het licht dat de Hoge Raad in beide eerste arresten had gezien,

791

namelijk dat de Pauliana-norm binnen 'de eisen van het huidige rechtsverkeer' moet worden
toegepast dooft daarna, met als, wat mij betreft. dieptepunt de beperkte uitleg van 47 F in Gispen
q.q./IFN en de onverteerbare materiele uitkomst in Meijs q.q./Bank of Tokyo.792 Deze terugkeer op
de schreden brengt met zich dat het niet-bestaande sluitende normatieve systeem zou blijven
wringen. De Hoge Raad heeft zijn heil incidenteel gezocht in legistische mazen van het net. In
Steinz q.q./Amro, Kin/Emmerig q.q., Verkerk/Tiethoff q.q. en Bakker q.q./Katko worden
sluipwegen, zij het beperkt, gevonden om op benadelingen, alleen bestaande uit betalingen, toch de
Pauliana-norm te kunnen toepassen.

Steinz q.q·/Amro793
In Steinz q.q./Amro bestond er een kredietschuld aan de bank evenals een verplichting om in
verband daarmee vorderingen tot zekerheid te cederen. Van 66n cessie wordt er aangenomen dat
deze geen voldoening aan een opeisbare schuld was in de zin van 47 F, omdat afgesproken was
(slechts) 66n keer in de veertien dagen een cessie te doen en deze eerder plaatsvond. Was de cessie
daarmee 'onverschuldigd' ?  In het licht  van de kredietovereenkomst  en de stamcessieovereenkomst
(oud recht) niet. Hij was slechts niet opeisbaar in het licht van de concrete uitwerking van de

794

cessieverplichting en de uitleg die de Hoge Raad aan 'opeisbaar' geeft. Omdat de cessie niet
opeisbaar was, mocht aan 42 F worden getoetst en werd de wetenschap van benadeling het
criterium.

Er zijn twee redenen te spreken van een 'sluipweg' om de Pauliana-norm toch toe te
passen. De eerste is dat ik meen dat de wetgever met opeisbaar verschuldigd heeft bedoeld (zie
hiervoor). De tweede reden is dat als cessie (thans stille verpanding) bijvoorbeeld twee dagen te

788
Zie uitgebreid X.7 en X. 10.

7%9
HR 8-7-1987, NJ 1988, 104.

790
HR 22-5-1992, NJ 1992, 526.

791 Zie verder uitgebreid X.7  en  X. 10.
792

Zie uitgebreid X. 13 en X. 18.
793 HR 16-1-1987, NJ 1987. 528, zie uitgebreid X.6.
794 Zekerheidscessie (thans stille verpanding) van toekomstige vorderingen was toen nog

zeer beperkt mogelijk, zodat telkens nieuwe cessielijsten moesten worden opgesteld.
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vroeg was gedaan die betaling zich normatief niet onderscheidt van de cessie/verpanding die twee
dagen later plaatsvindt. Hooguit kan de te vroege betaling een aanwijzing zijn voor de wetenschap
van dreigende insolventie.

Een van het arrest afgeleid voorbeeld om te laten zien waartoe dit kan leiden: voor
wetenschap van dreigende insolventie sluit aspirant-failliet AF een overeenkomst waarbij hij
uitdrukkelijk  voor $1000 goederen koopt  van  B. Na wetenschap van dreigende insolventie betaalt
AF in euro's in plaats van dollars (1000 Euro volgens de geldende koers). Daarna levert B de
goederen en verkoopt AF deze goederen aan derden voor Euro 900. Met dat geld betaalt AF
crediteuren die geen wetenschap van faillissementsaanvraag hebben of betrokken zijn bij een
opzetje.  AF gaat failliet. De curator vernietigt de betaling  aan B omdat het bedrag  niet  in  Euro' s
opeisbaar  was.  B  doet een beroep  op  51  lid  3 F althans op onverschuldigde betaling.  Maar 51  lid  3
F  helpt niet omdat  er  geen  'baat'  meer  is  en  er dus geen boedelschuld ontstaat.  B  moet   1000  Euro
terugbetalen en blijft achter met een faillissementsvordering van $1000 of misschien zelfs maar
$900.795 Dit resultaat  is zeer onbevredigend omdat  B  voor het gerealiseerde verlies  van  Euro  100
niet aansprakelijk kon worden gehouden omdat hij bij het sluiten van de overeenkomst geen
wetenschap van benadeling hoefde te hebben. En afgezien van dit verlies heeft B niet bijgedragen
aan een benadeling door de vermindering van verhaaismogelijkheden omdat hij de goederen als
verhaalsactief bij AF heeft ingebracht nadat hij het geld al van AF had ontvangen.

Kill/Emmerig q.q.796
In Kin/Emmerig q.q. kon de schuldenaar, later failliet, Probouw geleverde goederen niet (tijdig)
aan Kin betalen. Vervolgens werd door Probouw. na wetenschap van dreigende insolventie bij Kin,
onroerend goed aan Kin verkocht onder verrekening van de bestaande schuld. De curator van
Probouw riep met succes de vernietiging op grond van 42 F in. Zou Probouw 'gewoon' betaald
hebben dan was 47 F van toepassing geweest omdat het een opeisbare schuld betrof. Vernietiging
onder 47 F zou waarschijnlijk niet zijn geslaagd omdat de curator niet zou hebben kunnen voldoen
aan de eisen.

Ligt aan de thans wel geslaagde vernietiging een afzonderlijke normatieve reden ten
grondslag? Naar mijn mening niet.797 Betaling was wel verplicht. Alleen de wijze van betaling was
dat niet. De wijze van betaling wordt door het Hof slechts gebruikt om aan te tonen dat er
wetenschap van benadeling was (vergelijk 3:46 sub 2 BW). Het onderscheid tussen wel en niet
verplichte vormen van betaling heeft geen betrekking op een verschil in benadeling maar op de
bewijsrechtelijke vraag of aangenomen mag worden dat er wetenschap van benadeling was. Idem
Steinz q.q./Amro. Leidde de overeenkomst tot verkoop van het onroerend goed tot benadeling?
Nee, dat deed de levering pas. Stel de balans was als volgt:

onroerend goed 100 eigen vermogen -150

andere activa 50 crediteur Kin 100

andere verplichtingen 200

totaal 150 150

De overeenkomst met Kin wordt gesloten tot verkoop van het onroerend goed voor 100. De balans
ziet er dan zo uit:

onroerend goed 100 eigen vermogen -150

vordering op Kin 100 crediteur Kin 100

andere activa 50 verplichting tot levering aan Kin   100

795
51   F  lid  3  gaat  niet  in  op de vraag  of  bij de faillissementsschuld het voordeel   van  de
wederprestatie moet worden afgelezen aan de hand van de contractuele of reele waarde
en of daarbij van belang is of de vernietiging plaatsvond op basis van benadeling door
verlies of door verminderd verhaal. Naar mijn mening zal (alleen) bij een toerekenbaar
verlies rekening moeten worden gehouden met de reele waarde.

796
HR 18-12-1992, NJ 1993, 169 (Kin/Emmerig q.q.). zie uitgebreid X. 11.

797
Vergelijk ook de scherpe kritiek van Vriesendorp ( 1996c).
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andere verplichtingen 200
totaal 250 250

Ogenschijnlijk vermeerdert het verhaalsactief (en passieD. Maar zolang Kin niet betaalt, valt die
vermeerdering weg tegen de verplichting tot leveling (en nog met tegen de vordering van Kin). Pas
na de levering verandert de balans echt:

andere activa 50 eigen vermogen -150

andere verplichtingen 200

Totaal                                           50                                                                             50

Het eigen vermogen is gelijk gebleven  maar het balanstotaal is verkort  met  100  tot  50  en dat leidt
tot benadeling door vermindering van verhaalsvermogen Chet uitkeringspercentage vermindert van
33,3% tot 25%).

Is het dus relevant voor het aan te leggen criterium of op het moment van het sluiten van
de overeenkomst of het moment van levering de wetenschap van benadeling bestond? Het laatste
want dan vindt de benadeling plaats. Moet in dit geval de verkoop of de verrekening ongedaan
gemaakt worden? Alleen de verrekening want de verkoop zelf leidde niet tot nadeel.

Verkerk/Tiethoff q.q.798

In Verkerk/Tiethoff q.q. had Verkerk een vordering op Heemskerk, de latere failliet. Partijen zijn
na wetenschap van dreigende insolventie nader overeengekomen dat Heemskerk aan Verkerk een
bedrag zou betalen en twee vrachtauto's in eigendom zou overdragen onder verrekening van het
betaalde bedrag  en de reele koopsom   voor de vrachtauto' s   met de bestaande schuld. En aldus
geschiedt vlak voor faillissement. De Hoge Raad constateert dat voor de verplichte betaling van de
geldsom de wetenschap van benadeling irrelevant is omdat 47 F geldt en herhaalt Gispen q.q./IFN.
Daarbij zegt de Hoge Raad dat het in betaling geven ook al is dat nogmaals vastgelegd in een
nieuwe overeenkomst niet hetzelfde is als 'overleg', zoals vereist. Voor de vrachtauto's geldt wel
dat deze niet opeisbaar waren, tenminste voordat de nadere overeenkomst werd gesloten en toen
bestond de wel relevante wetenschap van benadeling. Beide betalingen waren betalingen op een en
dezelfde schuld. In het ene geval is de uit de daarna gesloten overeenkomst blijkende wetenschap
van benadeling niet, in het ander geval wel relevant. Beide betalingen waren niet onverschuldigd en
leidden evenzeer tot benadeling door vermindering van het verhaalsactief. Bij beide betalingen
bestond dezelfde wetenschap van benadeling. Reden voor een normatief onderscheid in de vorm
van toepassing van een verschillend criterium is er dus niet. De nieuwe overeenkomst is wel reden
om te vermoeden dat er wetenschap van benadeling was. Maar ook dat geldt dan zowel voor de
betaling  van de geldsom  als de vrachtauto' s.   Net  als bij Kin/Emmerig betoogd  is  er geen goede
reden om verschillende criteria toe te passen en het criterium moet worden toegepast op het
moment van de daadwerkelijke onttrekking van het verhaaisactief (idem Nimox/Van den End q.q
het criterium is of en wanneer 'metterdaad' is betaald). De overeenkomst zelf leidt niet tot
benadeling (geen vermindering van eigen vermogen).

Het ontbreken van een normatieve benadering blijkt ook als men de casus iets wijzigt.
Als Heemskerk de vrachtauto's eerst had verkocht en geleverd aan een derde en vervolgens de
koopprijs (zijnde gelijk aan de waarde van de vrachtauto's) had ontvangen en gebruikt om Verkerk
te betalen waren noch de verkoop en levering aantastbaar (geen nadeel door verlies of vermindering
van verhaalsactief) noch de betaling aan Verkerk (47 F). Het arrest past consequent eerder door de
Hoge Raad bedachte regels toe maar is niet in staat normatief het verschil tussen de betaling van de
geldsom en de vrachtauto's te verklaren. Het arrest gaat dus wel over een legistische toepassing van
regels maar niet over 'recht'.

Zou in Montana ook belang zijn gehecht aan de opeisbaarheid in plaats van het moment
van het sluiten van de overeenkomst en het ontstaan van de verplichting dan zou toen ook de

799uitkomst waarschijnlijk anders zijn geweest.

798
HR 20-11-1998, NJ 1999,611 (Verkerk/Tiethoff); zie uitgebreid X. 15.

799 Zie  verder X. 10.
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Bakker q.q./Katkozo
In Bakker q.q./Katko speelt dezelfde problematiek in het kader van de verrekening volgens 53 F en
de mogelijke vernietiging van de achterliggende overeenkomst op grond van 42 F die aanleiding is
voor de uiteindelijke verrekening. De aspirant-failliet had een schuld aan Katko uit hoofde van
lening. De aspirant-failliet sloot met Katko een overeenkomst strekkende tot verkoop van hout, en
leverde dat hout ook aan Katko. Katko deed na faillissement een beroep op verrekening ter zake
van de door de levering ontstane schuld. Naar de letter van 53 F is er geen enkel normatief vereiste
voor een beroep op verrekening. De curator trachtte niettemin de overeenkomst die tot verrekening
leidde te vernietigen op grond van 42 F. Katko werd opgedragen het bewijs te leveren van de niet
bestaande wetenschap van benadeling bij het sluiten van de overeenkomst tot levering van hout. Hij
slaagde daarin en de vernietiging ex 42 F strandde om die reden. Cassatie, hier minder van belang,
zou ook stranden. Belangrijker is dat het beroep op 42 F werd toegestaan indien bij het sluiten van
de overeenkomst wetenschap van benadeling bestond. Die gedachtegang klopt mijns inziens niet en
heeft, net als eerder besproken arresten, onvoldoende oog voor de aard en het tijdstip van de
benadeling. Er was geen enkele reden om aan te nemen dat de overeenkomst strekkende tot
verkoop van hout zelf tot nadeel leidde omdat rechten en verplichtingen niet met elkaar 'in balans'
zouden zijn. Ook van een liquidatieverlies kan geen sprake zijn geweest omdat de tegenprestatie uit
geld bestond. Vernietiging van de verplichting is dus simpelweg onzin. Vernietiging van de
betaling omdat de verplichting tot verlies leidde was dus ook niet aan de orde. De benadeling
bestond uit iets heel anders, namelijk de vermindering van verhaalsactief door de levering van hout
in combinatie met de verrekening. De benadeling was voorwaardelijk, omdat als Katko alsnog
betaald zou hebben voor faillissement er ook geen nadeel was. Maar juist 53 F - dat niet werd
toegepast - staat die verrekening alsnog toe als niet betaald is ten tijde van faillissement. Uitgaande
van 53 F mogen er geen toerekeningeisen gesteld worden. Het Hof past de Pauliana-norm toch toe,
maar op de verkeerde gebeurtenis en het verkeerde moment. Het gaat om het moment van de
levering. Met een dogmatisch onjuiste sluipweg wordt ook hier getracht de Pauliana-norm op
verrekening toe te passen. Op zich is er ook geen enkele reden de overeenkomst strekkende tot
verkoop van hout te vernietigen. Het gaat alleen om het nadeel ten gevolge van de verrekening. die
niet toegestaan had mogen worden.

Kuijsters/Gaalman q.q. 801

In Kuijsters/Gaaiman q.q speelde het verkeerde moment bij uitzondering geen rol. Een bij de bank
achtergestelde lening werd terugbetaald aan Kuijsters. Die niet-opeisbare betaling zelf werd ex 42 F
vernietigd. Het betaalde bedrag was echter na ontvangst afgezonderd en verpand aan de bank voor
een schuld van de failliet. en de bank nam hierop verhaal zodat Kuijsters ten gevolge van
subrogatie een vordering op de failliet had die zij trachtte te verrekenen met de door de vernietiging
ontstane schuld. De Hoge Raad liet dit niet toe: '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 tx:paling 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 te verpanden en zich vervolgens, na uitwinning, te beroepen op verrekening met
de door subrogatie verkregen vordering van die schuldeiser op de boedel.' Wat de Hoge Raad hier
in feite doet is - naar mijn mening met recht - voorbijgaan aan het ontbreken van een eis van goede

8()2trouw in 53 F en die eis wei toepassen omdat die uit 42 F volgt.     Of de Hoge Raad wel met recht
heeft aangenomen dat er sprake was van benadeling is een andere vraag.

8()3

X{X) HR 17-11 -2000, NJ 2001,272 (Bakker q.q./Katko): zie uitgebreid X.17.
MOI

HR 30-9-1994. NJ 1995. 626 (Kuijsters/Gaalman q.q.); zie uitgebreid X. 12.
802 Faber (2005, p. 553) ziet de niet toepassing van 53 F als een 'redelijke' uitleg van 53 F.
803

Zie VII.5 en X.12.
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Amro/Curatoren THBRm
In Amro/Curatoren THB (idem Loeffen q.q./BMH I) werd de eis van de goede trouw, genoemd in
54 F. ook aangenomen bij verrekening die strikt genomen onder 53 F valt. De opgegeven reden is
de bijzondere positie die banken innemen. Wat de Hoge Raad kennelijk bedoelt, is dat betalingen
op de bankrekening van de schuldenaar zo vaak voorkomen dat om die, bepaaldelijk niet       
normatieve, reden een andere norm moet worden toegepast.

Overigens is juist in verband met de bijzondere positie van de bank wat hier met din
hand is gegeven, overigens met recht, voor het grootste deel met de andere hand teruggenomen in           I
Mulder q.q./CLBN.

805                                                                                                                 1

ING/Gunning q.q. 806                                                                                                    I
In deze zaak ging het om een tot zekerheid van de bank strekkend goed dat met instemming van de            i
bank verkocht werd en waarvan de opbrengst door de notaris gestort werd bij de bank na
wetenschap van dreigende insolventie. In overeenstemming met Amro/Curatoren THB en
'Wollie,807 moest de bank de niet verpande opbrengst alsnog aan de curator afdragen. De
incongruentie van de diverse Pauliana-bepalingen blijkt echter uit het feit dat als de curator zich
niet beroepen zou hebben op 54 F conform Amro/Curatoren THB, maar op 47 F omdat de notaris
namens de aspirant-failliet een betaling aan de bank zou hebben gedaan, de vordering in het licht
van Gispen q.q./IFN zou hebben moeten stranden. De uitkomst moet zijn legitimatie weI vinden in
de gedachte dat de bank maar had moeten zorgen voor verpanding van de opt,rengst, zie ook
Wollie. Want de terugbetaling van de schuld, versterkt door niet aan te tasten zekerheid die werd

8{)8prijsgegeven, leidt zelf niet tot relevant nadeel.

Wat we zien is dat in de rechtspraak het (onbewuste?) besef leeft dat betalingen
afgerekend horen te worden op de Pauliana-norm, althans dat sommige
betalingen, die zich normatief niet onderscheiden van andere betalingen, via
sluipwegen alsnog onder de Pauliana-norm gebracht kunnen worden. Bij
Cikam/Siemon q.q. zagen we eenzelfde soort sluipweg door ineens een bewijs-
vermoeden in strijd met de wet aan te nemen.809

VIII.7 Wetsgeschiedenis en objectief recht

VIII.7.1 Het beroep van de Hoge Raad op de wetsgeschiedenis
In drie arresten is de opvatting van de Hoge Raad over 47 F in belangrijke mate
gebaseerd  op de wetsgeschiedenis  uit   1898 en daarna: Gispen q.q./IFN,  Van
Dooren q.q./ABN Amro I en Loeffen q.q./BMH I.tlo

Gispen q.q./IFN: 'Uit de Memorie van Toelichting (..) komt naar voren. dat. aangezien 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 leveren dan het bewijs van bedrieglijke verkorting van de

8().4 HR 6-10-1988, NJ 1989.449: zie uitgebreid X.8.
805

Zie IX.4.3.5.
806

HR 19-11-2004, NJ 2005, 199 (ING/Gunning q.q.).
807 HR 23-4-1999, NJ 2000. 158 ('Wollie' of Rabo/van Gorp).
808 Zie ook IX.4.3.5.
8(*)

Zie VIH.4.6.
810

Vriesendorp (1999a) heeft al stilgestaan bij het feit dat de door de Hoge Raad geformu-
leerde maatstaven voor 47 F niet per se uit de wetsgeschiedenis volgen.
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rechten der schuldeischers. dit wil zeggen van de wetenschap dat benadeeling van de mede-
schuldeischers het gevolg der handeling kan wezen" (Van der Feltz I, biz. 450)'

Van Dooren q.q./ABN Amro I: 'Aan het stelsel van de art. 42-51 F, en meer in het
bijzonder art. 47, liggen blijkens zijn ontstaansgeschiedenis, kort samengevat, de volgende
uitgangspunten ten grondslag (Van der Feltz 1, blz. 434-437). De wetgever was van oordeel dat de
schuldenaar geen verwijt ervan kan worden gemaakt wanneer hij datgene doet, waartoe voor hem
een rechtsplicht bestaat. Evenmin is er een redelijke rechtsgrond aan te wijzen. om hem die datgene
ontving, waarop hij krachtens zijn vorderingsrecht aanspmak had, rot teruggaaf daarvan te
noodzaken. "Kan derhalve de Pauliana nimmer gericht zijn tegen eene handeling, waartoe de
schuldenaar verplicht was, dit neemt natuurlijk niet weg. dat die handeling indirect kan worden
bestreden, door bestrijding der vroegere handeling, waarbij de schuldenaar die verplichting op zich
nam, indien daartoe termen bestaan." Uitdrukkelijk werd overwogen dat het stelsel van de art. 42-
51   aan het onvermogen   van de schuldenaar als zodanig geen enkel rechtsgevolg verbindt.   De
vernietiging van verplichte handelingen werd daarnaast in strijd geacht met de behoeften van het
verkeer: "immers, zij is gericht tegen het sibi vigilare·, zij belet den schuldeischer zijne rechten te
doen gelden juist op het oogenblik dat hij ze het meest nodig heeft; nl. als hij ddconfiture van zijn
schuldenaar vreest. (...) 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,
misschien zelfs kort daarna, in staat van faillissement geraken." In lijn met deze uitgangspunten
heeft de wetgever op de regel "geen nietigheid van verplichte handelingen" in art. 47 slechts twee,
nauwkeurig geformuleerde uitzonderingen gemaakt, waarvan in de onderhavige procedure aan de
orde  is de mogelijkheid van vernietiging "wanneer wordt aangetoond  (...)  dat  hij  die de betaling
ontving, wist dat het faillissement van de schuldenaar reeds aangevraagd was". Deze uitzondering
is blijkens de toelichting op het voorstel voor art. 47 gegrond op de gedachte dat de schuldeiser, die
niet bloot een faillissement ducht, maar de zekerheid heeft verkregen dat daartoe aanvrage is
gedaan. gezegd mag worden in strijd te handelen met de goede trouw door hem ook jegens zijn
medeschuldeisers in acht te nemen, wanneer hij onder die omstandigheden nog betaling van zijn
schuldenaar vraagt en aanneemt, en zich op die wijze aan de concursus onttrekt (Van der Feltz I,
blz. 449). De curator heeft erop gewezen dat verderop in dezelfde toelichting wordt gesteld: "De
bedoeling is veeleer uitsluitend de betalingen te treffen, welke hetzij (...), 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 de toestand waarin
zijn schuldenaar verkeert." Juist is dat in deze passage de bedoelde uitzondering niet helemaal
nauwkeurig is weergegeven. Dit rechtvaardigt echter niet om af te wijken van de eenvoudiger toe te
passen, strakke regel die de wetgever in het belang van de zekerheid van het rechtsverkeer en het
betalingsverkeer in art. 47 heeft geformuleerd. Van belang is voorts dat de wetgever noch bij de
totstandbrenging  van  de  Wet  van 13 november  1925,  Stb. 445, waarbij in verband met verrekening
het criterium van de goede trouw in art. 54 werd opgenomen, noch bij die van enige wetten
waarmee in de a fgelopen vijftien jaar wijzigingen in de art. 42-51 zijn aangebracht, aanleiding heeft
gezien om art. 47 te wijzigen  in de door het onderdeel bepleite zin'. Beide arresten betogen dat de
wetgever de betaling die gebaseerd is op een verplichting alleen in geval van twee beperkt op te
vatten uitzonderingen heeft willen laten vernietigen.

Wel wordt toegegeven dat dat niet overal even duidelijk is: 'niet helemaal nauwkeurig
C...)  weergegeven '.  Aan de wetswijziging  van  54  F  in 1925 wordt geen betekenis toegekend,  met
eigenlijk niet meer dan als (lui) argument dat 47 F niet gewijzigd is. Voorbij wordt gegaan aan het
feit dat dat uitsluitend een geldig argument oplevert als de wetgever toen het vereiste inzicht had
om daarover een beslissing te (kunnen) nemen. Tussen de bepalingen bestaat wel een belangrijk
verschil, voor de betaling is de medewerking van de failliet nodig, voor de schuldovername niet.
Maar dat verschil is mijns inziens niet bepalend voor een verschil tussen een betaling met
medewerking  van de failliet en de schuldovername dunkt  mij.  Op het feit dat de wetgever in  1898
geen rechtsgevolgen verbond aan het onvermogen van de schuldenaar, maar de wet in 3:277 BW
wel wordt nergens ingegaan.

Voorafgaand aan deze arresten werd in Loeffen q.q./BMH I, in verband met 47 F, uit
dezelfde wetsgeschiedenis (de algemene toelichting bij de Pauliana-bepalingen), maar een totaal
ander vaatje getapt: 'Weliswaar maakt art. 47 deel uit van die serie bepalingen die schuldeisers
- tot verhaal van wier vorderingen in beginsel enkel dat vermogen van de schuldenaar strekt, dat
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voorhanden is bij failliet verklaring - in staat stellen "zich onder bepaalde omstandigheden nog
bovendien te verhalen op zaken, die reeds uit dat vermogen gegaan zijn, waardoor die
vervreemding bewerkstelligd werd, te hunnen bate hare rechtskracht te ontnemen" (Van der Feltz I
p. 433), maar aan de omstandigheid dat bedoelde bepalingen, mede blijkens de daarop gegeven
toelichting, telkens een te kwader trouw handelen van de schuldenaar veronderstellen, komt -
anders dan de Bank betoogt - doorslaggevende betekenis niet meer toe. Beslissend is veeleer de
betekenis welke aan de hand van de eisen van het huidige rechtsverkeer valt toe te kennen aan de
strekking van art 47 "betalingen te treffen" waardoor een crediteur, in strijd "met de goede trouw

door hem ook jegens zijne mede-schuldeischers in acht te nemen", zich "aan den concursus
onttrekt' (Vergelijk Van der Feltz I, p.449). Daarbij is het bijzonder van belang dat tegenwoordig
(...) girale betaling  als een normale wijze van betaling moet worden beschouwd.(...)  Zou  uit  een
dergelijke creditering resulterende tenietgaan of verminderen van de schuld van de schuldenaar aan

zijn bank niet worden aangemerkt als voldoening in de zin van art. 47, dan zou daarvan immers
niet, als aan de overige vereisten van deze bepaling is voldaan, de nietigheid kunnen worden
ingeroepen en dat zou meebrengen dat banken zich mede zouden mogen verhalen op
vermogensbestanddelen van de schuldenaar - door diens debiteuren op diens rekening gedane
stortingen - welke zij hebben ontvangen terwijl zij wisten dat zijn faillissement reeds was
aangevraagd. Voor een dergelijke uitzonderingsgrond bestaat geen grond (cursief LvE).'

Gispen q.q./[FN en Van Dooren q.q./ABN Amro I enerzijds en Loeffen
q.q./BMH I anderzijds zijn niet goed met elkaar verenigbaar. De beperkende
uitleg   in de eerste twee arresten spoort   niet  met de 'beslissende' (..) 'betekenis
welke aan de hand van de eisen van het huidige rechtsverkeer valt toe te kennen
aan de strekking van art 47' te weten het door 'een crediteur, in strijd "met de
goede trouw door hem ook jegens zijne mede-schuldeischers in acht te nemen",
zich "aan den concursus' onttrekken. De 'waarheid' ligt niet in het midden. De
onverenigbaarheid is het gevolg van de niet bestaande normatieve consistentie
tussen de in 42 F vereiste wetenschap van benadeling (die strookt met de
toerekening volgens de onrechtmatige daad) en 47 F. Het licht dat bij de
wetgever   in    1925 in verband    met    54    F   en   bij    de   Hoge   Raad in Loeffen
q.q./BMH I was gaan schijnen, dat 'bedoelde bepalingen, mede blijkens de
daarop gegeven toelichting, telkens een te kwader trouw handelen van de
schuldenaar veronderstellen, (..) doorslaggevende betekenis niet meer toe' komt,
is alsnog gedoofd.

In de literatuur zijn diverse pogingen ondernomen tot een consistente uitleg van Loeffen q.q./BMH
1  met de andere arresten te komen,  wat mij betreft zonder succes.81 1

De argumenten in Gispen q.q./IFN en Van Dooren q.q./ABN Amro I zijn juist in het
licht van de argumenten in Loeffen q.q./BMH I niet overtuigend. Het probleem is dat zodra de
gelijkheid van crediteuren die ten grondslag ligt aan 42 F - weliswaar bij uitzondering, maar wel -
zo fundamenteel doorbroken wordt (door 47 F), de gelijkheid per definitie niet meer bestaat en dan

dus eigenlijk ook niet meer voor 42 F verdedigbaar is. In geen van de arresten wordt ingegaan op
de dogmatische reden die voor 47 F bij de algemene toelichting werd gegeven. De wetgever was

niet rijp was voor de (op dat moment al in het Duitse recht bestaande) gedachte die allang aan  1178
(oud) BW, thans 3:277 BW. (en bijvoorbeeld ook Sobi/Hurks II) ten grondslag lag van een 'op het
onvermogen van den schuldenaar gegrond objectief recht van de schuldeischers jegens een ieder
(zowel den schuldenaar als jegens elkander) op door het faillissement te verwezenlijken
uitsluitende en gemeenschappelijke bevrediging uit den boedel huns schuldenaars' Dit was

Rll De meest recente impliciete pogingen van Faber (2005) werden in VIII.4.7.1 besproken.
Zie  verder ook  X.7.
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volgens de toenmalige wetgever ook 'wetenschappelO'k  niet  verdedigbaar'.   Maar de verdediging
van het eigen systeem en de uitleg van een ander consistent systeem blijft achterwege,

Uit het onderzoek tot nog toe blijkt dat de moeite die wetgever met het objectieve recht
had niet helemaal onbegrijpelijk is: binnen onze verkeersopvattingen is veelal een zekere mate van
toerekenbaarheid vereist om met terugwerkende kracht te mogen ingrijpen in reeds plaatsgehad
hebbende transacties teneinde de gelijkheid te restaureren. En die toerekenbaarheid levert een
ernstige complicatie op omdat we bij elke transactie afhankelijk worden van de subjectieve 'goede
trouw' (3:11 BW) oftewel de relevante wetenschap van de derde en/of de aspirant-failliet. Binnen
ons concept van de vereiste toerekenbaarheid is het recht op gelijkheid niet 'objectief dat een vast
tijdstip kan worden vastgesteld waarna die gelijkheid algemeen geldt, hoewel wij daar wel dichtbij
komen als het gaat om een aan een betrokkene toerekenbare voortzetting van de ondememing
Toch begreep ik aanvankelijk het bezwaar van de wetgever tegen het niet bestaande objectieve
recht niet goed omdat de relativering daarvan, als vastgelegd in de 'wetenschap van benadeling'
reeds voor handen was in het voorstel voor 42 F. Met schrapping van 'onverplicht' in 42 F en het
niet opnemen van 47 F zou al een consistent systeem ontstaan zijn. De toenmalige wetgever zat er
zo dichtbij dat ik mij afvroeg hoe het toch komt dat de laatste stap niet gemaakt werd. Maar voor
het begrip moeten we echt teruggaan in de tijd en niet alleen kijken naar de tekst van de toelichting
van de wetgever.

Wellicht heeft ook een rol gespeeld dat de aan de financier/separatist toe te rekenen

benadeling onder de Pauliana-norm haken en ogen kent omdat daarbij de mogelijke redding en de
slechts dynamische gevolgen van voortzetting van betalingen het beeld aanzienlijk compliceren?

812

In 1898 leefden wij, voor wat betreft de onrechtmatige daad naar huidige maatstaven nog
in het land der Kaninefaten. Dat je je broeders hoeder kon zijn was weI al tot onze beschaving of
tenminste de preekstoel doorgedrongen maar niettemin was de onrechtmatige daad zonder actieve

handeling en zonder schending van een (contractuele of) wettelijke verplichting nog niet aan de
orde. Het wel of niet bestaan van een verplichting was voor het concept van het recht nog van
imminent belang. Pas ruim 20 jaar later zou een ruimer concept van de toerekening los van het al
dan niet bestaan van een verplichting ontstaan in Lindenbaum/Cohen. Dit is vermoedelijk de
grootste wijziging in de opvatting van het recht in de twintigste eeuw geweest omdat daarin ook al
de aanzet tot objectivering besloten lag. Molengraaff zelf was daar overigens nauw bij betrokken.

De   toerekenbaarheid van toedoen volgens verkeersopvattingen   was   in   1898
nauwelijks aan de orde. In dat perspectief is 47 F dat verplicht handelen zelfs
aantastbaar maakt, ook al was het binnen beperkte en niet normatief (maar
feitelijk) bepaalde grenzen, modern geweest.

Maar naar huidige maatstaven zitten in het relevant achten van de verplichting in 47 F de
rudimenten  van de 'beschaving der Kaninefaten'. Het concept  van de toerekenbare benadeling  was

in   1898  nog  lang niet uitontwikkeld  en  dat  zou een goede reden kunnen  zijn om verdere
rechtsontwikkeling ruimhartig toe te laten en Lindenbaum/Cohen8i3 ook maar eindelijk eens in het
insolventierecht door te laten werken door in 42 F 'onverplicht' te schrappen. De daarentegen nog
verder beperkende uitleg van 47 F in Gispen q.q./IFN, Verkerk/Tiethoff q.q. en uiteindelijk ook
Van Dooren q.q,/ABN Amro I werpt ons mogelijk nog verder terug in de tijd dan de relatief
moderne opvatting in  1898.

De opmerking  van de toenmalige wetgever dat het 'objectieve recht' 'wetenschappelijk
niet verdedigbaar is' is uiteindelijk - d.w.z. na de ontwikkelingen in rechtsopvattingen in de
twintigste eeuw - ook een zwaktebod omdat de uitzondering op het principe van 42 F in 47 F
wetenschappelijk helemaal niet wordt verklaard. De wetswijziging van 54 F en de toepassing van
54 F op girale betalingen zijn goede voorbeelden van het feit dat de wetgever er inderdaad nog niet
uit was.

De benadering in Loeffen q.q./BMH I en Montana I indiceren dat ook. En tot op zekere
hoogte blijkt dat ook uit de moeizame jurisprudentie met betrekking tot de verschuldigde maar niet

812 Zie IX.4.2 en IX.4.3.
813

HR 31-1-1919, NJ 1919, 161 (Lindenbaum/Cohen).
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opeisbare schuld. Natuurlijk kan de Hoge Raad menen overigens niet om de tekst van 47 F heen te
kunnen omdat de wetgever het laatste woord heeft. Maar in het licht van de bestaande kritiek en de
verdere ontwikkeling van gedachten en sommige uitspraken van de Hoge Raad zelf is het beroep
op de 'huidige rede/(ike eisen' in Van Dooren q.q./ABN Amro 1 een mijns inziens apert onjuist
signaal dat de wijsheid van de Hoge Raad in Loeffen q.q./BMH I met betrekking tot 'huidige
rechtsopvattingen' glashard ontkent. Het leerstuk  van de onrechtmatige daad heeft  na   1898  zo' n
fundamentele ontwikkeling doorgemaakt dat in principe elk toedoen los van het al dan niet bestaan
van een verplichting - en zelfs naar alleen verkeersopvattingen - kan worden toegerekend. In dat
licht is de aangenomen reflexwerking van 47 F op de onrechtmatige daad een anachronisme. De
crux van de onhoudbaarheid van (een reflexwerking van) 47 F is gelegen in de onverenigbaarheid
met de basisprincipes van de onrechtmatige daad.

Het bestaan van een contractuele verplichting tot betaling door de schuldenaar
aan de crediteur is niet doorslaggevend voor de vraag of daarmee onrechtmatig
wordt gehandeld jegens derden. Dat geldt temeer omdat de betaalde crediteur
vddr betaling zelf precies zo'n te beschermen derde was.

VIII.7.2 Eenvoud en rechtszekerheid van betalingsverkeer? (3:86 en 277
BW)

Uit de ingewikkelde en niet eenduidige jurisprudentie met betrekking tot 47 F
(zie ook IX. 1.2) is nu niet bepaaldelijk te lezen dat 47 F een 'eenvoudiger toe te
passen, strakke regel' is.

814

Naar mijn mening roept, hoe eenvoudig een regel ook lijkt, een normatief niet te verantwoorden
regel oneindige complicaties op omdat hij niet 'rijmt' met het na te streven sluitende systeem van
het recht. Eerder besproken jurisprudentie is daar het levende bewijs van. Er is dus een goede
verantwoording noodzakelijk en kennelijk ontbreekt deze.

Evenmin staat voor mij vast dat die regel 'het belang van de zekerheid van het
rechtsverkeer en het betalingsverkeer' met recht dient. Met name in het volgende hoofdstuk zal ik
mijn onbegrip tonen voor de bescherming van de financier die mijns inziens weinig met de
zekerheid van het rechtsverkeer en het betalingsverkeer te maken heeft. Hier beperk ik mij hier tot
de vraag welke goede trouw in het betalingsverkeer dan weI zou passen.

De vernietiging van een rechtshandeling op grond van de faillissements-Pauliana leidt er
technisch toe dat de titel voor de rechtshandeling komt te ontbreken en het betaalde815 als
onverschuldigd kan worden teruggevorderd. Om exact dezelfde reden, de noodzaak tot fixatie van
het vermogen ter verdeling, zou een betaling door de failliet na faillissement niet de titel ontbreken
maar ongeldig zijn omdat die verricht zou zijn door de beschikkingsonbevoegde failliet. Gaat het
hier materieel niet twee keer over hetzelfde?

Ingevolge 3:86 BW e.v. wordt de derde die ontvangt van een beschikkings-
onbevoegde - zelfs als het over geld gaat - echter niet beschermd als hij niet te
goeder trouw was ten tijde van de ontvangst. Ingevolge 3:11 BW betekent dat,
dat hij geen geobjectiveerde wetenschap van de feiten of het recht waarop zijn
goede trouw betrekking moet hebben, had of kon hebben, of bij onmogelijkheid

814 Idem Van Dijck (2003), die zich na Cikam/Siemon q.q afvraagt of het niet tijd is de
gehele Pauliana-regeling te veranderen.

815 Eventueel inclusief vruchten en kosten, zie 51 F en boek 6 titel 4 afdeling 2 BW. Of het
door Van Koppen in zijn proefschrift verdedigde recht op aanvullende schadevergoeding
wel altijd goed uitpakt laat ik hier daar. Daar zit mijns inziens nog een vraag van
toerekening tussen.
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van onderzoek, goede reden tot twijfel had. Het object van de goede trouw is in
dit geval de vraag of de gelijkheid als bedoeld in 3:277 BW tot een beperkt
verhaalsrecht leidt, oftewel of de wetenschap van dreigende (althans voor
betrokkenen: feitelijke) insolventie al bestond. Aldus wordt volgens vaste
jurisprudentie de 'goede trouw' in 42,54 F en de onrechtmatige daadvordering
ingevuld.

Ter orientatie een voorbeeld. Luie Karel laat zijn huiswerk maken door zijn vrien(lin Betje. In ruil
daarvoor belooft hij haar een Steiff beertje. Betje verzamelt deze. Een week later ziet Betje een
Steiff beertje bij Karel op de kamer. Karel zegt dat die van zijn zusje is. Betje vindt de beer
prachtig. Karel zwicht en geeft de beer aan Betje. Als Betje vertrekt ziet Karels zusje de beer in
Betjes handen en begint te schreeuwen dat ze hem terug wil. Natuurlijk moet Betje de beer aan het
zusje teruggeven. Niet de bestaande verplichting van Karel om een beertje aan Betje te geven is
doorslaggevend noch het feit dat Betje de beer in haar armen heeft.

Ook de crediteur die wetend van de dreigende insolventie verhaaisactief in betaling krijgt
weet dat als faillissement volgt dit actief ter verdeling onder alle crediteuren had moeten strekken.
Het enige wezenlijke verschil is dat er nog een rechtsfeit moet intreden, het faillissement. In oIls
recht komt aan de verplichting of rechtszekerheid geen betekenis toe als de verkrijger niet te goeder
trouw is. Is dat nu anders als de goede trouw afwezig is, maar een rechtsfeit, namelijk het
definitieve faillissement, nog moet intreden om de te beschermen rechten van derden te bevestigen?
Bij 42 en 54 F is dat niet het geval. Ook daarbij speelt de rechtszekerheid evenzeer een rol. In het
voorbeeld zou het geen verschil maken of Karel beloofd had het beertje van zijn zusje te geven of
dat hij het beertje van zijn zusje geeft, zolang Betje in beide gevallen maar weet dat het om een
beertje gaat dat niet van Karel is. De verplichting is ook in het commune recht geen valide
argument om met een beroep op de rechtszekerheid de betekenis van de goede trouw opzij te
zetten. Anders gezegd, zou de onzekerheid van het nog in te treden faillissement relevant zijn voor
het concept van de goede trouw, dan zou dat ook moeten gelden voor het merendeel van de

816

gevallen die door 42 en 54 F bestreken worden en zou 3:277 BW geen betekenis moeten toekomen
voor faillissement. Dat is niet zo. Het vereiste en de inhoud van de goede trouw zelf kan mijns
inziens niet veranderen omdat de rechtszekerheid in het geding zou zijn. Want, binnen het
uitgangspunt van de gelijkheid als er gedeeld moet gaan worden, kan de verplichting de betekenis
van de goede trouw niet inkleuren. Het is juist andersom, de goede trouw dient als maatstaf voor de
mogelijkheden om een rechtshandeling aan te tasten ondanks het uitgangspunt van rechtszekerheid
bij zowel het aangaan als nakomen van een verplichting.

47 F zelf ziet niet op de goede trouw maar op twee specifieke vormen van
kwade trouw. 47 F sluit dus niet aan bij de verkeersopvattingen zoals die in het
BW zijn geincorporeerd, en tenminste onder 6:162 BW geldend gemaakt zouden
moeten kunnen worden. Het meest centrale argument  van de wetgever  in  1898
bij 47 F is dus ook geen geldig argument (meer).

Eerder817 is getracht een verklaring te vinden voor de dogmatische dwaalweg van de wetgever bij
het betekenis geven aan de verplichting bij de eisen van de goede trouw. Niet een duidelijk
normatief inzicht, maar het beperkte inzicht en de stand van de 'wetenschap' ruim een eeuw
geleden, lijkt toen een doorslaggevende rol te hebben gespeeld.

816 Alleen de schrijnende gevallen van het eenzijdig weg (laten) geven van actief zouden
nog onder de onrechtmatige daad gevangen kunnen worden.

817
Zie VIII.7.1.
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VIII.7.3 6Sibi vigilare'
Een van de argumenten van de toenmalige wetgever was dat iedereen voor zijn
eigen rechten moest (kunnen) opkomen, het 'sibi vigilare' . Gevolg daarvan is
dat degene die het beste voor zich zelf zorgt, ook voor gaat. De Hoge Raad818

heeft dit argument ook gebruikt.

Is het recht van de sterkste een norm die bescherming verdient? Of liggen in het recht normen
besloten die juist grenzen stellen aan het recht van de sterkste? Het sibi vigilare is niet zozeer een
argument, maar verklaart dat de ene mens beter voor zich zelf kan zorgen dan de ander en dat het
recht daar geen verandering in kan brengen. Het is geen argument in de zin dat Kain Abel mocht
vermoorden omdat Abel maar beter voor zich zelf had moeten zorgen. Hier gaat het om de vraag of
de gelijke verdeling van het insolvente vermogen onvoldoende relevant is omdat - als het tenminste
op betalingen aankomt - ieder maar voor zichzelf moet zorgen.

Ter orientatie een voorbeeld waar de complicerende factor, het verwijt aan de
schuldenaar even wordt uitgesloten: tien volwassenen met weinig geld op zak sturen een klein kind
met hun geld naar de broodjeszaak om de hoek om twintig broodjes te halen voor de lunch. Het
kind is een deel van het geld of de broodjes onderweg verloren en komt terug met een zakje
waarvan iedereen onmiddellijk ziet dat daar geen twintig en ook geen tien broodjes in zitten. Vindt
u dat de drie volwassenen die toevallig bij de deur staan als het kind binnen komt de zak direct in
ontvangst moeten nemen om vervolgens met z'n drietjes in een andere kamer de broodjes soldaat te
maken? Of, als dat niet gebeurt, en het kind de volwassenen vraagt of zij een broodje willen, moet
het kind dan onder de voet gelopen warden zodat degene die het eerst komt het eerst maalt? Of
vindt u dat als het kind braaf uitdeelt en na vijf broodjes alles op is de vijf volwassenen hun broodje
alsnog met de ander vijf moeten delen? Vindt u wellicht dat degene die al snel een hap van zijn
broodje heeft genomen in weer een andere positie verkeert? En wat nu als het niet om de zekerheid
gaat dat er te weinig is (Beklamel-norm), maar om de waarschijnlijkheid. Dus in dit voorbeeld een
duidelijk beteuterde kleuter met een zakje dat waarschijnlijk geen twintig broodjes zou kunnen
bevatten. Of zou u hopen dat er bij u thuis toch een vader/moeder (lees: rechter) is die ervoor zou
zorgen dat er toch gewacht werd tot er duidelijkheid was en dan zonodig gedeeld zou worden? Of
is het bij u een goede gewoonte om in de lange traditie van de Kaninefaten de kleuter altijd onder
de voet te lopen omdat je maar nooit weet?

De gelijkheid van crediteuren (titel 10 van boek 3 BW) verdraagt het argument
van sibi vigilare niet omdat het recht van de sterkste tegenstrijdig is aan, en
onverenigbaar is met, het uitgangspunt van gelijke verdeling, de paritas
creditorum. Als het gaat om de door de curator ten behoeve van alle crediteuren
ingestelde vordering heeft de Hoge Raad dit argument feitelijk ook al de das om

819
gedaan in Notaris E./Curatoren THB. Daar werd overwogen dat aan
individuele weren van de aangesproken derde jegens individuele crediteuren
voorbijgegaan moet worden en de relevante benadeling bestaat uit het saldo van
de vermindering van de verhaalsmogelijkheden. Uitgaande van het recht van de
sterkste zou het insolventierecht ook in het algemeen overbodig zijn.

Er is voor het argument dat ieder met voortvarendheid voor zijn eigen rechten moet kunnen
opkomen wel iets anders te zeggen. Het argument is niet geheel onbegrijpelijk in het licht van de in
de Faillissementswet ongelukkigerwijs (zie III.2.1) niet opgenomen verplichting (en zelfs beperkte
mogelijkheid voor bestuurders) het eigen faillissement of surseance aan te vragen, waardoor de
aanvraag van de derde noodzakelijk is om te lang uitstel te voorkomen. Als de aanvrager dan ook
nog de daardoor verkregen betaling later zou moeten inleveren zou dit in de weg staan aan zulke

818
Zie Osby en Van Dooren q.q./ABN Amro I.

819
HR  15-9-1995, NJ  1996, 629 (Notaris E./Curatoren THB).
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820
aanvragen. Niettemin leidt dit argument tot het bestrijden van fout met fout. Het doel van de

actio Pauliana is lijkt mij niet om tot faillissement te komen als werkelijk alle activa definitief
verdwenen zijn, maar juist om tot een behoorlijke verdeling van het vermogen te komen zodra de
debiteur niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. De in Sobi/Hurks II821 aangenomen
verplichting tot aanvrage van surseance na wetenschap van feitelijke insolventie bij bestuurders is
een vruchtbare aanvulling op het recht822 die het argument overbodig maakt. Het argument heeft
voorts kennelijk geen normatieve maar slechts een praktische betekenis.

Kijken we naar de verplaatsing van het discontinuYteitsrisico naar crediteuren die
daar nauwelijks inzicht in en geen invloed op hebben dan is het sibi vigitare
argument voor benadelingen waarbij betrokkenen aangesproken kunnen worden
onder de (verlengde) Beklamel-norm zeker niet geldig. In V.1.3 werd
aangetoond dat het zelfs onvermijdelijk is dat crediteuren/leveranciers van de
verhaalsinsolvente verlieslatende onderneming die later failliet gaat, als groep,
altijd de dupe zijn. Het maken van enig verwijt - in de zin van een onvoldoende
sibi vigilare - aan relatief onwetende crediteuren is haast per definitie ongepast
in verhouding tot betrokkenen die bewust de feitelijk insolvente onderneming
voortzetten.

In hoofdstukken IV en V zagen we dat het discontinuiteitsrisico van de onderneming vooral
verplaatst wordt naar de crediteuren zonder dat zij daarvoor een vergoeding verkrijgen. Niet omdat
dat normatief verantwoord was, maar louter vanwege de economische behoefte aan vertrouwen van
crediteuren ten behoeve van een noodzakelijk positief investeringsklimaat. mocht het
discontinuiteitsrisico naar de crediteuren als vanzelf verplaatst worden. Dat bleek 23 het gevolg te
zijn van rechtspersoonlijkheid en continuIteitsveronderstelling. Dat was ook het gevolg van het feit
dat de crediteuren als participant de zwakste partij zijn. In het sibi vigilare argument ligt echter
besloten dat crediteuren verweten wordt dat ze maar geen vertrouwen moeten hebben. Het kan niet
zo zijn dat het wettelijk systeem aan de ene kant niet-vergoed vertrouwen van crediteuren verlangt
en bevordert, en aan de andere kant crediteuren verwijt vertrouwen te hebben gehad. Het argument
gaat er daarenboven geheel aan voorbij dat de verantwoordelijkheid van betrokkenen niet
vergelijkbaar is met die van wederpartijen crediteuren. 824

In breder verband bezien blijkt het discontinuiteitsrisico zich om economische redenen te
moeten concentreren op vooral die crediteuren waarvan rechten en verplichtingen zijn ontstaan vlak
voor feitelijke insolventie825 Wordt de onderneming na feitelijke insolventie voortgezet dan maakt
het per saldo niet uit welke specifieke crediteuren dit zijn. het zullen wederpartijen zijn wier
prestaties noodzakelijk zijn voor de voortzetting van de onderneming. De kennis van de specifieke
crediteur is dus ondergeschikt omdat hij meestal inwisselbaar zal zijn voor een andere wederpartij
en het effect dan hetzelfde zal zijn. De benadeling door voortzetting van de feitelijk insolvente
onderneming onder verantwoordelijkheid van betrokkenen is structureel en onvermijdelijk. Anders
gezegd, als zowel wederpartij als betrokkene onder de Pauliana-norm respectievelijk Beklamel-
norm aangesproken zouden kunnen worden op nadeel ten gevolge van verlies zal ook onder de
regels van regres de hoofdverantwoordelijkheid hiervoor in principe bij de betrokkenen moeten

826rusten.

820 Deze redenering lijkt ook ten grondslag te liggen aan HR 14-12-1934, NJ 1935, 95.
821 HR 21-12-2001, NJ 2005, 96 (Sobi/Hurks II): volgens dit arrest zou het waarschuwen

van crediteuren ook voldoende kunnen zijn, zie hierover III.4.1.1.
822 Zie ook III.2.2.
823 Zie IV.3.
824 Zie ook VI.2.
825 Zie VI.6.
826 Zie ook VII. 11.
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Maar ook als we het sibi vigilare-argument alleen bezien in het kader van de
betaling in strijd met de Pauliana-norm lijkt dit ongeldig te moeten zijn. Alleen
als in het algemeen zou gelden dat alle crediteuren, als ze maar opletten, zouden
kunnen voorkomen dat ze nadeel lijden zou dit argument geldig kunnen zijn.
Eerder 27 bleek juist dat het wettelijk systeem zelf er debet aan is dat het
onvermijdelijk is dat de onderneming die failliet zal gaan haar crediteuren niet
allemaal meer kan betalen. Het verwijt - zo je dat tenminste zo moet noemen -
richt zich dus niet op de al dan niet oplettende crediteuren maar op het wettelijk
systeem. Het systeem van de rechtspersoon, die, zonder bijstortingsverplichting,
gebruik mag maken van de continuiteitsveronderstelling, bestaat niet voor
niets:lw Maar dat systeem staat in beginsel niet toe crediteuren te verwijten dat
ze er zelf debet aan zouden zijn dat zij niet betaald worden.

In IX.3.1  zal nog getoond worden hoe relatief het argument is als het gaat over de specifieke positie
van de financier/separatist. De financier krijgt immers, anders dan de crediteuren, wel degelijk een
vergoeding voor het financieringsrisico, en draagt bij aan het systeem van de verplaatsing van
risico's naar crediteuren zonder zekerheid. De wel bestaande legitimering 829 voor dit recht betekent

830niet dat dit oneindig    is of dat financiers in het schemergebied zich nog al het verhaalsactief ten
831koste van derden moeten kunnen toe-eigenen.

VIII.7.4 Bijzondere positie kredietverlener?

Het systeem van 42-47 F heeft in de praktijk veruit de grootste gevolgen voor de
rechtspositie van de financier/separatist. De 'reddende engel' van 42 F werkt in
het - onjuisteR,2 - systeem bij de financier niet. Het systeem veronderstelt dat
ook verminderingen van verhaalsvermogen kunnen worden vernietigd door de
overeenkomst aan te tasten bij wetenschap van benadeling. Maar afspraken over
de direct maar ook later nog te verstrekken zekerheden worden al gemaakt bij
aanvang van de kredietovereenkomst als wetenschap van dreigende insolventie
zelf nog niet aanwezig zal zijn. De afspraken om zonodig later extra nieuwe
zekerheden te stellen worden wel gemaakt met het oog op een toekomstige
(dreigende) insolventie, maar die bestaat nog niet bij het sluiten van de
overeenkomst maar pas bij de daadwerkelijke verstrekking van de nadere
zekerheid. Heeft de wetgever de kredietverlener (met recht) extra willen
beschermen? Hij zegt: '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, misschien zelfs kort daarna, in staat van
faillissement geraken.' De kredietverlener heeft bij de wetgever - met rechtz,3 -
een streepje voor doordat hij voorrang voor zichzelf mag bedingen als separatist
en zijn rechten buiten faillissement mag uitoefenen (57F). Maar erg subtiel is
zijn opvatting niet. De vraag waar het hier om gaat is of hij zijn positie nog eens

827 Zie IV.3.3 en V. 1.3.
828 Zie IV.3.4.
829 Zie V.5.3 en IX.2.4.
830 Zie IV.6.
831 Zie VI.4.
832 Zie VIII.6.1.
833                                                                                                                                            |Zie ook V.5.3 en IX.2.4.
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mag verbeteren als hij concrete aanwijzingen heeft dat dit gezien de dreigende
insolventie tot benadeling van andere crediteuren zal leiden. Ik betwijfel of de
wetgever op die vraag antwoord heeft willen geven met hiervoor genoemd
citaat. En zelfs als dat wel zo mocht zijn, dan meen ik dat de wetgever daarvoor
ten onrechte de argumenten schuldig zou zijn gebleven. Er zijn geen geldige

argumenten voor een andere ongelijkheid dan die, die voortvloeit uit het recht

op voorrang, mits daadwerkelijk gevestigd op een moment dat wetenschap van
benadeling afwezig was.

In hoofdstuk IV heb ik al betoogd dat de legitimering van de voorrang staat of valt met een
noodzakelijk positieve rentabiliteit. zowel voor zover verwezenlijkt - en af te lezen uit liquiditeit en
solvabiliteit - als te verwachten voor de toekomst. Daar en in VII.8 constateerde ik met Van den
Heuvel (2004) dat de contractsvrijheid wel de wettelijke basis is voor het recht van voorrang maar
niet de legitimering daarvan vormt. In het volgende hoofdstuk IX wordt hierop nog nader ingegaan.

Toch is het argument van de wetgever ogenschijnlijk wel begrijpelijk. Van
belang is, dat 47 F een wezenlijke functie voor de financier vervult in verband
met de stille verpanding van dubbeltoekomstige vorderingen Weliswaar kan de
verplichting direct bij kredietverlening worden overeengekomen maar nog
steeds zullen telkens rudimentaire pandlijsten moeten worden opgesteld en
geregistreerd. Zouden die rechtshandelingen telkens beoordeeld mogen worden
naar de wetenschap van benadeling in 42 F in de zin van alleen wetenschap van
dreigende insolventie, dan zouden die verpandingen na dreigende insolventie en
allang v66r feitelijke insolventie ongedaan gemaakt kunnen worden. Dat zou in
twee opzichten onjuist zijn. Die verpandingen leiden in dynamisch perspectief
bezien niet tot nadeel, zoals later uitvoerig zal worden aangetoond. 834 En, dit

systeem zou moeten leiden tot (de mogelijkheid tot) opzegging van het krediet
na dreigende insolventie. Daarmee zou de feitelijke insolventie over de
onderneming vroegtijdig worden afgeroepen.R" De opvatting van de wetgever
ruim een eeuw geleden is in zoverre begrijpelijk. Maar de juiste remedie zit hem
niet in de criteria van 47 F, maar in de constatering dat er geen sprake is van
relevant nadeel en derhalve ook niet van wetenschap van benadeling als bedoeld
in 42 F. Het huidige BW en Mulder q.q./Rabobank Alphen a/d Rijn816 komen de
financier grotendeels tegemoet door verpanding van toekomstige voorraden en
enkeltoekomstige vorderingen op voorhand eenvoudig mogelijk te maken.
Alleen dubbeltoekomstige vorderingen moeten gaandeweg nog steeds stil
verpand worden door telkens nieuwe aktes. Dit is overigens niet erg efficient.

De te maken afspraak tot generieke verpanding van toekomstige
vorderingen al direct bij de totstandkoming van de kredietovereenkomst kan bij
dan bestaande wetenschap van dreigende insolventie in strijd met de Pauliana-
norm zijn. Maar daarna leidt het doorlopende proces van betalingen op
stilverpande vorderingen, het weer ontstaan van kredietruimte en verpanding
van nieuwe vorderingen in beginsel niet meer tot relevant nadeel. De

834 Zie IX.4.1, IX.4.2 en X.8 en sub (viii) en (ix).
835 Zie ook IX.3.4.
836

Zie HR 20-9-2002, NJ 2004,182 (Mulder q.q./Rabobank Alphen a/d Rijn)
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wetenschapseis moet en hoeft aldus alleen aan het moment dat de afspraak
wordt gemaakt gekoppeld te zijn.

VIII.8 Een extra lek in het te fixeren vermogen

Hien'oor zagen we dat de gelijkheid niet absoluut en vanaf 66n moment geldt.
Een eerdere fixatie is in verband met eisen van toerekening niet algemeen te
bewerkstelligen. Niet-toerekenbare wijzigingen in waarden of het niet-
toerekenbaar al dan niet gedeeltelijk tenietgaan van activa is niet te voorkomen.
En wei toerekenbare benadelingen zijn meestal afhankelijk van het moment van
ontstaan van de relevante wetenschap van benadeling. Maar 47 F draagt nog een
extra steentje bij doordat het een ander criterium hanteert dan 42 F. Dat heeft in
principe gevolgen voor alle crediteuren omdat zij via het te fixeren en verdelen
vermogen met elkaar verbonden zijn. Het kan zelfs incidenteel leiden tot een
niet-rationele verplaatsing van aansprakelijkheid.

Een voorbeeld: aspirant-failliet AF sluit een overeenkomst met B waarbij AF een goed ter waarde
van 1000 verkoopt en levert voor 900 en B wetenschap van benadeling heeft en betaalt. Met dat
geld betaalt AF crediteuren die geen wetenschap van faillissementsaanvraag hebben of betrokken
zijn bij een opzetje in de zin van 47 F. AF gaat failliet. De curator vernietigt de overeenkomst met
B. B doet een beroep op 51 F lid 3. Maar 51 F lid 3 helpt niet omdat er geen 'baat' meer is en er
dus geen boedelschuld ontstaat. B moet het goed ter waarde van 900 teruggeven en blijft achter met
een faillissementsvordering van 900 waarop uiteindelijk zoals meestal niets betaald kan worden. B
is dus per saldo ook aansprakelijk voor de betalingen door de schuldenaar aan derden al dan niet
met wetenschap van benadeling.

Het in dit voorbeeld genoemde 'lek' bestaat structureel als de schuldenaar gehouden is al
zijn (tockomstige) activa aan de financier te verpanden.

51 F lid 3 leidt in dat verband tot een 'lek' in het te fixeren vermogen. Zoals ik
in VII.4.4 aangaf dient dit gewijzigd te worden.

Op een ander irrationeel 'lek' in verband met Montana H, 54 en 42-47 F wees ik reeds eerder. 837

Thans moet aangenomen worden dat de borg, tevens debiteur van de aspirant-failliet, na
wetenschap van benadeling op het moment van betaling ongestraft op de bankrekening van de
aspirant-failliet kan betalen en tegelijkertijd de borgverplichting kan doen verminderen, terwijl de
ontvangende bank (wel) aangesproken kan worden op de ontvangst van de betaling na wetenschap
van benadeling. Het irrationele resultaat daarvan is dat de benadeling door de borg wordt
toegestaan als de bank maar onwetend wordt gehouden.

VIII.9 Samenvatting
In dit hoofdstuk is de laatste barriBre naar de eerder geformuleerde Pauliana-
norm geslecht: ook betalingen kunnen als toe te rekenen toedoen tot ongedaan te
maken nadeel leiden.

Toe te rekenen toedoen dat tot benadeling leidt kan zowel bestaan uit
voor de aspirant-failliet per saldo 'in negatieve balans' zijnde rechten en
verplichtingen, als uit betalingen. daaronder mede te verstaan verrekeningen.
Voor omvang en verschijningsvormen zie verder XII. 1.6.

837 Zie V111.2.2.2 en VIII.2.2.3.
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Verrekening na het bestaan van wetenschap van dreigende insolventie
van de wederpartij is op grond van de Pauliana-norm naar wenselijk recht niet
toegestaan  als,  en voor zover,  het  door de wederpartij:  (i)  van de aspirant-failliet
ontvangene, of (ii) van een derde ontvangen betaling ten behoeve van de
aspirant-failliet, of (iii) de vordering op de aspirant-failliet, of (iv) de inschuld
van de aspirant-failliet; is verkregen na bestaande wetenschap van dreigende
insolventie en tot nadeel leidt.

Overname schuld/vordering: Indien ten gevolge van een overname van
een schuld of een vordering de mogelijkheid van verrekening wordt gecreeerd,
of een vordering onder het bereik van zekerheden wordt gebracht, dan dient/
dienen de overdragende (anders: 54 F) en/of verkrijgende partij(en) die
wetenschap van benadeling had(den) het eventueel toegebrachte nadeel
ongedaan te maken en deze partijen indien zij beide wetenschap van benadeling
hadden in beginsel ook onderling de situatie te herstellen alsof de overname niet
had plaatsgehad.

Het bovenstaande impliceert ook dat als een betrokkene onder de
Beklamel-norm aangesproken kan worden op onrechtmatige betalingen er ook
dan geen beperkende werking van 47 F is aan te nemen. De ontwikkelde
opvatting over wenselijk recht heeft in de praktijk de grootste gevolgen voor
financiers/separatisten (zie hierna IX).

Tot slot merk ik op dat, althans naar mijn mening, de Hoge Raad door
de jaren heen zodanig volhardt in de (niet-normatieve) uitleg van 47 en 53 F dat
nauwelijks mag worden verwacht dat alsnog een rigoureuze andere weg zal
worden ingeslagen. Dat zou zelfs afbreuk kunnen doen aan de rechtszekerheid.
In Loeffen q.q./BMH I, Montana I, Keulen/BLG en Nimox/Van den End q.q.
lijkt de Hoge Raad omstreeks tweede helft 80-er jaren en begin 90-er jaren een
dappere poging te hebben gedaan om met een beroep op huidige
rechtsopvattingen tot een meer normatieve invulling te komen. Maar in andere
samenstelling heeft hij zichzelf later teruggefloten. Incidenteel zijn, dogmatisch
moeilijk te plaatsen, redeneringen gebruikt om bij uitzondering aan de
consequenties van de eigen jurisprudentie te ontkomen. Het lijkt mij bijna
onvermijdelijk dat de wetgever eraan te pas zal moeten komen om structureel de

I
goede richting weer in te kunnen slaan. Dat zou ook daarom nuttig zijn omdat
het stelsel van 42-54 F naar mijn mening meer algemeen herziening behoeft.
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IX. De financier/separatist

De financier heeft een bijzondere positie als het aankomt op de verdeling van
verhaalsrisico' s.    Zijn   positie   als   spin   in   het   web   is   in   het   voorgaande    at
veelvuldig, maar fragmentarisch, aan de orde  geweest. De  stukjes van de puzzel
zullen in dit hoofdstuk in elkaar worden gepast door een samenhangende
recapitulatie van de ontwikkelde theorie en de bestaande jurisprudentie. Er zal
warden stilgestaan bij een drietal belangrijke ftincties van de financier: de
financier als verzekeraar, de financier als vervanger van aandeethouders en
crediteuren en de financier als promotor van het economische klimaat.
Vervolgens zullen de ook voor de financier ontwikkelde normen nader worden
bezien in het licht van de specifteke dilemma's die aan financiering verbonden
zijn. Het gaat dan om belangentegenstellingen tzissen financier en crediteuren,
de mogelijkheden tot redding van de onderneming in moeilijkheden, de pticht tot
voortzetting dan wei stopzetting van de financiering, en het opdrogen van
zekerheden.

In hoofdstuk VII is bij de vaststelling van het toe te rekenen nadeel nog
niet ingegaan op de specifieke  gevolgen van financiering.  Bij  toepassing van de
Pautiana-norm zal blijken dat het relevante nadeel hierbij in dynamisch
perspectief bezien moet worden. Dat perspectief leidt tot een noodzakelijkerwijs
gedetailleerde uitwerking van het eventueel toe te rekenen nadeel. Het zal
blijken dat met die uitwerking de Pautiana-norm ook op de financier/separatist
kan worden toegepast.

IX.1 Recapitulatie van de uitkomsten voor de financier

IX.1.1 De financier als betrokkene en wederpartij

IX.1.1.1 Inleiding
In dit onderzoek zijn voor de verdeling van verhaalsrisico's in het schemer-

gebied de (verlengde) Beklamel-norm en de Pauliana-norm ontwikkeld. Telkens
kwam daarbij ook de positie van de financier aan de orde.

Met de ontwikkeling van de (verlengde) Beklamel-norm en de
Pauliana-norm werd duidelijk dat ook de financier bij de benadeling van
crediteuren betrokken kan zijn en wel op drie wijzen:
(a)  als betrokkene die het door voortzetting van zijn leningen (mede) mogelijk

maakt dat de feitelijk insolvente onderneming wordt gecontinueerd terwijl
crediteuren benadeeld worden door het ontstaan van nieuwe verplichtingen
en/of het doen van betalingen (Beklamel-norm);

(b) als betrokkene die het door de omvang van de financiering mogelijk maakt
dat voortschrijdende verliezen worden gefinancierd terwijl hij weet of moet
weten dat de onderneming een onvoldoende solvabiliteit heeft (verlengde
Beklamel-norm);
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(c) als wederpartij bij de financieringsovereenkomst, in welke hoedanigheid hij
diverse vormen van betalingen krijgt (bijvoorbeeld aflossingen, betalingen
door derden op de bankrekening, nieuwe zekerheden) en de verhaals-
mogelijkheden per saldo uitholt (Pauliana-norm).

Daarbij bleek dat zijn rol in het schemergebied veelal cruciaal is, zowel in
verband met het behoud van continuiteit als in verband met de verdeling van
verhaalsrisico's. Dat komt doordat hij financiering met meer vreemd vermogen
mogelijk maakt en doordat hij zekerheden krijgt. De eerder beschreven
consequenties van het onderzoek voor de financier zullen hier nog eens worden
aangegeven alvorens nader op specifieke aspecten in te gaan.

IX.1.1.2 Beklamel-norm en financier

Ondernemingen die hun verplichtingen niet meer zullen kunnen nakomen,
moeten hetzij gesaneerd worden, hetzij gestaakt worden. Dit is niet alleen zo
omdat verplichtingen nu eenmaal tijdig dienen te worden nagekomen.
Voorkomen moet worden dat voortschrijdende verliezen worden afgewenteld op
crediteuren. Dat gegeven leidde tot de (verlengde) Beklamel-norm aan de hand
waarvan de grenzen van de financieringsstructuur werden bepaald. De
Beklamel-norms38 had betrekking op de verplichtingen op korte termijn. De
norm werd vertaald in een liquiditeitseis (LM 2 kls). Betoogd werd dat
betrokkenen, die overwegende invloed hebben op de al dan niet voortzetting van
de onderneming, na ontstaan van feitelijke insolventie niet meer mogen
meewerken aan de voortzetting. Zij kunnen daarop worden aangesproken bij
geobjectiveerde wetenschap van feitelijke insolventie. Als partij die voor de
liquiditeit zorgdraagt, heeft ook de financier van een krediet overwegende
invloed op de voorzetting of staking van de ondememing.839 De norm geldt
daarom ook voor hem. Bij hem mag de wetenschap van feitelijke insolventie
echter niet op voorhand worden aangenomen, zoals bij bestuurders. Bestuurders
zijn verantwoordelijk voor de behoorlijke administratie en hebben daar direct
toegang toe.

De financier is natuurlijk degene die betalingsopdrachten krijgt en voor de onderneming betalingen
ontvangt, die het saldo van de bij de bank staande liquide middelen registreert en via pandlijsten
inzicht krijgt in de ontwikkeling van debiteuren. Als zodanig zal hij al snel wetenschap van
dreigende insolventie kunnen hebben, met name door betalingsopdrachten die de toegestane
debetstand zouden overstijgen. Daarnaast bestaat er op grond van de financieringsovereenkomst
doorgaans een informatieplicht jegens de financier. Aan de financier kan weliswaar niet dezelfde
geobjectiveerde wetenschap van feitelijke insolventie worden toegeschreven als aan bestuurders
met hun eigen administratieplicht. Maar in de meeste gevallen zal geobjectiveerde wetenschap van
dreigende insolventie al snel bestaan. Daarna mag ook een onderzoeksplicht worden aangenomen
ten aanzien van de vraag of sprake is van feitelijke insolventie, omdat de financier het in beginsel

840ook mogelijk maakt verliezen te financieren. Eerder zagen we dat de voorrangspositie een

legitimering kent die alleen geldig is bij een positieve rentabiliteit. De financier vervult een

838 Zie hoofdstuk III.
839 Zie III.4.3.
840 Zie V.5.
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wezenlijke functie als het gaat om solventie of insolventie en de voortzetting van een
onverantwoorde financiering voorspelbaar tot nadeel leidt. In de praktijk zien we dat banken ook
speciale afdelingen hebben ter begeleiding van het krediet na dreigende insolventie. Dat dient ter
bepaling van hun risico's maar brengt ook meer informatie met zich mee.

Financiering stelt de onderneming in staat tijdig te voldoen aan verplichtingen
waaraan zij anders niet zou hebben kunnen voldoen. Financiering maakt in
zekere zin de voortzetting van de onderneming mogelijk en leidt in die zin tot
behoud van continuiteit. Op zich zou in die financiering ook met eigen
vermogen voorzien kunnen worden, maar financiering met vreemd vermogen
verbetert het investeringsklimaat en daarmee de groei van de economie. Er is
echter een essentiele randvoorwaarde voor de positieve effecten van financiering
en die is dat de rentabiliteit van de onderneming voldoende moet zijn.84' Is de
rentabiliteit negatief, dan zal de lening strekken tot financiering van verliezen
die de positie van derden verder uithollen. De Beklamel-norm allttn is dus niet
voldoende om de grenzen aan de verantwoorde financiering te bepalen, omdat
juist door middel van financiering in de vereiste liquide middelen kan worden
voorzien.

IX.1.1.3 Verlengde Beklamel-norm en financier

In hoofdstuk IV werd de verlengde Beklamel-norm ontwikkeld, waarbij een
solvabiliteitseis werd geformuleerd. Die solvabiliteitseis liet zich vertalen in een
beperking aan de maximale financiering: L S ( 1-s).I - s.LM - V.842 Solvabiliteits-
eisen verlangen eigen vermogen en beperken navenant de behoefte aan
financiering met vreemd vermogen. De wenselijkheid van de verlengde
Beklamel-norm hield verband met verschillende samenhangende effecten:
(a) een solvabiliteitseis stelt een zekere grens aan de vereiste dekking voor

bestaande verplichtingen;
(b)  een solvabiliteitseis zal bevorderlijk zijn voor de tijdige sanering en verlangt

van aandeelhouders daadwerkelijk vertrouwen in de toekomstige
rentabiliteit, wat ook een goede graadmeter blijkt te zijn voor de kansen tot
sanering;

(c) zonder 66k een solvabiliteitseis - naast een liquiditeitseis - is er geen
mechanisme voor de verdeling van verhaalsrisico's van de verhaals-
insolvente onderneming onder de drie participanten (aandeelhouders,
financier en crediteuren);

(d) een solvabiliteitseis stelt indirect grenzen aan de financiering van verliezen,
en daarmee aan het doormodderen van de verlieslatende onderneming onder
het steeds groter worden van de schuldenlast;

(e)  de door de solvabiliteitseis beperkt toegestane financiering stelt grenzen aan
het verhaal door zekerheden ten koste van crediteuren.

841
Zie IV.3.4, IV.3.7, IV.4 en V.5.

842 Zie IV.6.
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In grote lijnen leidt de formule voor maximale financiering ertoe dat liquiditeits-           1
insolventie vanzelf intreedt als de solvabiliteit onvoldoende wordt. In grote
lijnen, omdat kasstromen - die de liquiditeit bepalen - niet helemaal parallel
hoeven te lopen met resultaten en solvabiliteit. Verder zullen sommige
tussentijdse wijzigingen in de balans ook tot aanpassing van de financiering
nopen:8 De bank zal dus een vinger aan de pols moeten houden. Lang niet altijd
mag ervan uitgegaan worden dat de bank ook (onmiddellijk) wetenschap heeft
van feitelijke insolventie of van een onvoldoende solvabiliteit en een navenant te
hoge financiering. Maar omdat met de formule de maximale financiering vooraf
wel kan worden vastgesteld, kan ook eenvoudig geconstateerd worden of er
bijvoorbeeld niet vanaf het begin te veel is gefinancierd. Hoe de bank dient te
handelen indien blijkt dat hij een te hoge financiering ter beschikking heeft
gesteld, zal worden besproken in IX.3.4. Een verantwoordelijkheid voor de
financieringsstructuur zal bij bestuurders blijven liggen.844 Bij bestuurders kan
ook veel makkelijker worden aangenomen dat zij de voor toerekening onder de
(verlengde) Beklamel-norm vereiste wetenschap hebben of moeten hebben. Ook
al is een eigen onderzoeksplicht van de financier wel aan te nemen, financiers
blijven afhankelijk van de (kwaliteit van de) informatie die hen door bestuurders
wordt verstrekt.

IX.1.1.4 Pauliana-norm en financier

De financier is niet alleen betrokkene, maar ook wederpartij bij de
kredietovereenkomst en de verstrekking van zekerheden. Voor wederpartijen
werd in hoofdstuk VI de Pauliana-norm ontwikkeld, die betrekking heeft op de
onderlinge verdeling van risico's tussen die wederpartijen. In verband met de
Pauliana-norm zijn eerde/45 specifieke solvabiliteitseisen geformuleerd die zijn
toegesneden op de financier die een kredietovereenkomst aangaat of wijzigt of
nieuwe zekerheden krijgt. De geformuleerde solvabiliteitseisen hielden verband
met de specifieke wetenschap die hij - als tevens betrokkene - moet hebben van
de eventueel dreigende insolventie. Ook de financier zou in beginsel
aangesproken moeten kunnen worden onder de Pauliana-norm. Daarbij moet er
wel rekening mee worden gehouden dat het recht van voorrang van de financier
in beginsel gelegitimeerd"46 is en voortzetting van de financiering, ook na
dreigende insolventie, essentieel kan zijn voor het behoud van continuiteit. De
legitimering van het recht van voorrang betekent een aanzienlijke beperking van
de toepasbaarheid van de Pauliana-norm. Alleen op het moment dat er een
wijziging wordt aangebracht in de zekerhedenpositie van de financier ten nadele
van anderen, kan de wetenschap van dreigende insolventie relevant zijn. Bij
daaruit voortvloeiende dilemma' s  zal  in dit hoofdstuk nog uitgebreid stilgestaan
worden.847

843 Zie IV.7.
844

Zie ook IV.9.
845 Zie VI.4.
846 Zie V.5.3 en hieronder nog: IX.2.4.
847 Zie IX.3.2, IX.3.4, IX.3.5 en IX.4.
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Onder huidig recht bleken 47 F en 53 F een belangrijke sta-in-de-weg848

voor toepassing van de Pauliana-norm. 47 F bleek normatief niet te
verantwoorden te zijn. Sedert Mulder q.q./Rabo Alphen a/d Rijnz4' is de
generieke stille verpanding van toekomstige vorderingen wel ruim mogelijk,
maar zijn aktes voor voorheen dubbeltoekomstige vorderingen nog steeds nodig.
In dit hoofdstuku' zal blijken dat de generieke stille verpanding van toekomstige
vorderingen bij de kredietovereenkomst - tot aan feitelijke insolventie - in
beginsel niet, onder de Pauliana-norm, tot relevant nadeel leidt. Bij
verrekeningen van op de rekening van de debiteur ontvangen betalingen op niet-
verpande vorderingen bleek het euvel van de niet-toepasbaarheid van de
Pauliana-norm in de jurisprudentie te zijn opgeheven. In die gevallen wordt niet
53 maar 54 F toegepast. 85 1

Toepassing van de Pauliana-norm bij totstandkoming of wijziging van
de financiering of vestiging van nieuwe zekerheden leidde in dit onderzoek tot
de eis dat de solvabiliteit dan 'voldoende' moet zijn.852 Dit heeft verstrekkende
gevolgen voor de mogelijkheden om een reddingsactie te financieren. De
onderneming die niet een 'voldoende' solvabiliteit heeft, zal in belangrijke mate
geherfinancierd moeten worden door risicodragend vermogen, alvorens de
financier er bij verstrekking van nadere zekerheden van uit kan gaan dat de
dreiging van insolventie is weggenomen. Op de reddingsactie wordt latet53
nader ingegaan. Het systeem leidt er ook toe dat de onderneming die een nieuw
kredietarrangement aangaat, er goed aan doet te zorgen voor voldoende
liquiditeitsruimte. Het maximum kan met behulp van een formule854 worden
vastgesteld. Doet de onderneming dat niet, dan zal bij een additionele
liquiditeitsbehoefte, bijvoorbeeld door een eenmalig op te treden verlies waarna
de solvabiliteit niet meer 'voldoende' is, al een beroep moeten worden gedaan
op de aandeelhouders.

IX.1.1.5 Te stellen eisen
855De (verlengde) Beklamel-norm en de Pauliana-norm leidden tezamen   tot een

aantal eisen die aan de financier als betrokkene en als wederpartij moeten
worden gesteld, namelijk dat:
(a) hij als betrokkene weet of ervan uit mag gaan dat er geen chronisch

liquiditeitstekort bestaat (Beklamel-norm: LM > kls);
(b) hij als betrokkene weet of ervan mag uitgaan dat er een reele

liquiditeitsbegroting bestaat of op te maken is, waarbij voor tenminste 66n
jaar voorzien wordt in voorzienbare tekorten, inclusief financieringslasten

848
Zie hoofdstuk VIII en vooral VIII.2.1, VIII.4, VIH.5 en VIII.7.4.

849
HR 20-9-2002, NJ 2004,182.

850 Zie IX.4.2.
851 Zie VI11.4.7.
852

Zie VI.4.3.
853 Zie IX.3.2.
854 Zie IV.6.
855 Zie VI.4.4.
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(2:384 lid 3 BW, RAC 570 par. 18, IAS 1 alinea 24, Rapport Commissie
Winter) (Beklamel-norm).

(c) hij als betrokkene ervan uit mag gaan dat er binnen realistische
bedrijfsplannen op termijn uitzicht op een positieve rentabiliteit bestaat
(algemene legitimering verplaatsing discontinuiteitsrisico);

(d) hij als betrokkene weet of ervan uit mag gaan dat de solvabiliteit niet
'onvoldoende' is en/of geen leningen worden verstrekt, of dat de laatstelijk
verstrekte lening niet wordt gehandhaafd, waardoor de totale financiering L
groter is dan (1-s).I-s.LM-V; 's' is de grens voor 'onvoldoende' solvabiliteit
en is te stellen op minimaal: 20% voor producenten, industrie,
bouwnijverheid; 15% voor groothandel, transport, detailhandel; 10% voor
dienstverlening, vrije beroeps-beoefenaren en 10% voor overige (verlengde
Beklamel-norm);

(e) hij als betrokkene niet als wederpartij betrokken is bij relevant nadeel onder
de Pauliana-norm terwijl de solvabiliteit daarbij 'onvoldoende' is/wordt;
althans als de onderneming verliesgevend is of als er sprake is van een
structureel negatieve kasstroom uit de bedrijfsresultaten, terwijl de
solvabiliteit daarbij niet 'voldoende' is/wordt, hetgeen neerkomt op
minimaal: 30% voor producenten, industrie e.d.; 25% voor groothandel e.d.;
15% voor dienstverlenende bedrijven en 25% voor anderen (Pauliana-

norm).

IX.1.1.6 Nadeel onder (verlengde) Beklamel-norm en Pauliana-norm

Bij schending van de (verlengde) Beklamel-norm kan de financier als
betrokkene op nadeel aangesproken worden, waarbij hij wel regres kan zoeken
bij bestuurders of andere betrokkenen. Geconstateerd856 werd dat bij een toe te
rekenen overmatige financiering in strijd met de verlengde Beklamel-norm
nadeel ongedaan kon worden gemaakt door dat overmatige deel aan te merken
als risicodragend - en niet te versterken met zekerheden.

Het nadeel dat de financier als betrokkene na verkrijging van
wetenschap van feitelijke insolventie onder de Beklamel-norm kan worden
toegerekend, bestaat Uit: 857

(a) de verminderingen van eigen vermogen veroorzaakt door exploitatie-
verliezen (en bij praktische uitzondering vergroting van het saldo van de
liquidatieverliezen);

(b) de verminderingen van verhaalsvermogen bestaande uit betalingen - inclu-
sief verstrekking van nieuwe uit te winnen zekerheden - op 'oude'
schulden, d.w.z. schulden die zijn ontstaan voordat men op de hoogte was
van de feitelijke insolventie, maar die nog niet zijn betaald. De betrokkene
verkrijgt tegenover terugbetaling de oude vorderingen inclusief eventuele
preferentie als te verifieren vordering.

856
Zie IV.9.2 en VII.2.3.3.

857 Zie VII.2.1.
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Betalingen op 'oude' schulden die via het krediet van de financier lopen hebben
geen nadelig effect, omdat de schuld zich bij de financier vernieuwt. Betreft het
betalingen op 'oude' preferente schulden na schending van de Beklamel-norm,
dan komt de financier ter zake een gelijke preferentie toe. Eerder 1 zagen we dat
betalingen op 'nieuwe' schulden, ontstaan na schending van de Beklamel-norm,
niet tot nadeel leiden. Dat betekent dat de financier die ten behoeve van de
aspirant-failliet betalingen doet op 'nieuwe' schulden indien hij wordt
aangesproken onder de Beklamel-norm ter zake van die betaalde 'nieuwe
schulden aanspraak maakt op een boedelschuld. De financier wordt als het ware
gesubrogeerd in de rechten van de 'nieuwe' door hem betaalde crediteuren.

Onder de in (b) bedoelde verminderingen van verhaalsvermogen vallen
ook nieuwe en te vernieuwen zekerheden voor de financier. Met vernieuwde
zekerheden wordt bedoeld de eventueel onder de generieke verpanding van
toekomstige vorderingen na verkrijging van wetenschap van feitelijke
insolventie of onvoldoende solvabiliteit te ontstane 'nieuwe' vorderingen.

Bij de behandeling van het nadeel in hoofdstuk VII is nog niet in detail
ingegaan op de vraag welk eventueel nadeel bij schending van de Pauliana-norm
kan ontstaan uit een doorlopende kredietovereenkomst. Dit zal uitvoerig
behandeld worden in IX.4. Daar zal ook blijken wat vanuit het perspectief van
de Pauliana-norm de dynamische gevolgen zijn van de voortzetting van de
kredietovereenkomst onder betaling van stil verpande vorderingen op de
bankrekening, de generieke stille verpanding van toekomstige vorderingen en
betalingen binnen een bestaande kredietlimiet. Wel zal reeds duidelijk zijn dat
indien bij uitzondering de leningsovereenkomst vanaf het begin in strijd was met
de Pauliana-norm, elke vorm van betaling - inclusief zekerheden en
verrekeningen - tot toe te rekenen nadeel leidt, voor zover dit per saldo
resulteert in een vermindering van verhaalsvermogen.

IX.1.1.7 De dilemma's van de spin in het web

Bij de vraag wat de financier wel of niet moet doen in verband met het
insolventierisico, snijdt het mes zeer scherp. In de eerste plaats omdat de
financier essentieel is voor het behoud van de continuYteit, maar daardoor
evenzeer bepalend voor het beeindigen van die continuiteit na feitelijke
insolventie of onvoldoende solvabiliteit. In de tweede plaats verhindert de
Pauliana-norm dat hij na ontstaan van wetenschap van dreigende insolventie zijn
positie nog verbetert, ook al is zijn financiering op dat moment essentieel voor
het behoud van de continuiteit. Financiering met vreemd vermogen leidt tot
moeilijke dilemma' s. Er spelen tegengestelde belangen: de redding   van   de

onderneming, de noodzakelijke zekerheid voor de financier en de mogelijke
benadeling van crediteuren.

De scherpte van het dilemma leidt er in de literatuur wel toe dat gewaarschuwd wordt voor
zorgvuldigheidsnormen die te streng zijn of met wetenschap achteraf worden toegepast.859 Die

858
Zie VII.6 en VII.7.

859
Zie bijvoorbeeld Van Sint Truiden (1996), p. 32.
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waarschuwing is begrijpelijk zolang er geen duidelijk omschreven normen zijn. Naarmate de
normen concreter en helderder zijn - zoals dit onderzoek beoogt - is die voorzichtigheid minder
nodig. De beperkingen zijn dan vooral te vinden in de geobjectiveerde wetenschapseisen. Bij
dergelijke eisen zal de wetenschap achteraf niets meer toevoegen.

Vranken  ( 1996) heeft erop gewezen  dat  de door banken  in  acht te nemen zorgvuldigheid
in belangrijke mate wordt bepaald door hun positie  als  'spin in het web'. Inhoud en reikwijdte van
de zorgvuldigheid krijgen volgens hem inhoud door het multifunctionele karakter van hun dienst-
verlening en de onmisbare en centrale rol in het financieel economisch verkeer en hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid.86  Van belang is dat banken veel beter inzicht hebben in de
financiele positie van debiteuren dan anderen. Zij kunnen geldstromen tot op zekere hoogte sturen,
zijn zelf veelal ook crediteur en waken vaak ook over belangen van andere clienten. Vranken
constateerde dat in de jurisprudentie met name in het kader van de Pauliana en verrekening
(Loeffen q.q./BMH I en II en Amro/Curatoren THB) de voorsprong van de bank wordt861

genivelleerd. Tegelijkertijd meende hij dat die nivellering nog plaats zou moeten hebben in het
financierings- en zekerhedenverkeer. Voor zover het om vrij technische vragen omtrent de Pauliana

862of wijze van zekerheidstelling gaat, heeft hij daarin inmiddels gelijk gekregen. Maar als ik
Vranken goed begrijp, zou ook in het financierings- en zekerhedenverkeer materieel een grotere
plaats moeten worden ingeruimd voor de maatschappelijke zorgvuldigheid.

De financier is een spin in het web van solventie en insolventie. In dit onderzoek
wordt getracht specifiek inhoud te geven aan de zorgvuldigheid die door de
financier in acht moet worden genomen in het schemergebied v66r faillissement.
De nadruk ligt dan op de belangen van derden in verband met hun
verhaalsrisico' s.     In die benadering bestaat    er een spanningsveld    met    de
contractsvrijheid, die al eerder aan de orde is geweestl en waaraan hieronder
nogmaals864 aandacht zal worden besteed. Ook andere dilemma's die aan de
financiering zijn verbonden, komen hieronder 65 nog uitvoerig aan de orde.

IX.1.2 Jurisprudentie (recapitulatie)

IX.1.2.1 Inleiding
Op diverse plaatsen866 is in het voorgaande vanuit verschillende invalshoeken
ingegaan op de jurisprudentie die betrekking heeft op de financier en toepassing
van de (verlengde) Beklamel-norm en Pauliana-norm. Voor een meer
gedetailleerde bespreking zij daarnaar, en met name ook naar hoofdstuk X,
verwezen. Hier wordt volstaan met een overzicht.

In de huidige rechtspraktijk zijn weinig geslaagde aansprakelijkheids-
acties wegens benadeling tegen banken bekend, tenzij het om vrij technische

860
Zie in verband met de discussie rond de (maatschappelijke) verplichting tot

doorfinanciering ook Van Mierlo (1994), Rank-Berenschot (1995), Vriesendorp (1996b)
en Winter (1998).

861 HR 8-7-1987, NJ 1988, 104; HR 22-3-1991, NJ 1992,214; HR 7-10-1988, NJ 1989,
449.

862
Zie bijvoorbeeld HR 23-4-1999, NJ 2000. 158 (Rabobank/Van Gorp of 'Wollie'); HR
19-11-2004, NJ 2005, 199 (ING/Gunning q.q.).

863 Zie VII.8.
864 Zie IX.2.4.
865 Zie IX.3.
866 Zie III.4.3, IV.8 en VIII.5.2.
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vragen omtrent de Pauliana of wijze van zekerheidstelling gaat.86, Toch bleek de
jurisprudentie van de Hoge Raad met betrekking tot de financier wel
aanknopingspunten te bieden voor de toepassing van de (verlengde) Beklamel-
norm en Pauliana-norm.R68 Soms bleek de jurisprudentie ook in strijd te zijn met
de uitkomsten van dit onderzoek. Eerst worden de aanknopingspunten voor de
(verlengde) Beklamel-norm bekeken. Vervolgens wordt aandacht besteed aan
de jurisprudentie waarbij het om een actio Pauliana ging.

IX.1.2.2 Toepassing van (verlengde) Beklamel-norm

Er zijn duidelijke aanwijzingen dat uit de jurisprudentie van de Hoge Raad moet
volgen dat de Beklamel-norm ook op de financier als betrokkene mag worden
toegepast. Voor de verlengde Beklamel-norm zijn zulke aanwijzingen slechts
sporadisch en in betrekkelijk vage bewoordingen te vinden.

Uit A.N.V.R. c.s./CLBN86' lijkt, weliswaar a contrario. te mogen worden opgemaakt dat de bank
bij bekendheid met een chronisch en niet in te vullen liquiditeitstekort ook een verplichting heeft de

870
relatie op te zeggen. Ook uit 1ncom/Rabo Amsterdam kan worden opgemaakt dat beeindiging
van de kredietverlening gepast is als de bank moet weten dat de debiteur op 'wat langere termijn'
niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Ook de 'bijzondere omstandigheden' in Van

871

872Dooren q.q./ABN Amro I - waarna vesti ing van nieuwe zekerheden onrechtmatig kan zijn -
lijken te moeten zien op de Beklamel-norm.

De basis voor de ontwikkelde Beklamel-norm is te vinden in Sobi/Hurks H.874 Daar ging
het om de aansprakelijkheid van een moedermaatschappij/financier en haar bestuurder die, toen zij
had behoren te onderkennen dat de dochter geen of onvoldoende verhaal bood aan haar
schuldeisers,  'gehouden  was   zich  de  belangen  van  schuldeisers  van  de   dochter  (ian  te   trekken,
onder meer door hen te waarschuwen dat na dat tijdstip te verrichten prestaties niet (voiledig)
voldaan zouden kunnen worden,  dan  wel door surseance van bemling  aan te vragen'. Het betreft
hier een algemene aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet handelen conform de Beklamel-
norm, naar aan te nemen is inclusief de gevolgen van betalingen na het ontstaan van wetenschap
van feitelijke insolventie. De verlengde Beklamel-norm en de Pauliana-norm waren in de procedure
niet aan de orde gesteld. Uit het arrest wordt niet duidelijk of de Beklamel-norm ook toegepast zou
zijn als het een partij betrof die allddn maar financier was, maar er is geen aanwijzing voor dat dat
niet het geval zou zijn geweest. Uit het arrest, en bijvoorbeeld ook Coral/Stalt en Albada875

Jelgersma II,876 mag worden opgemaakt dat het Beklamel-criterium niet alleen voor bestuurders
van belang is. In Albada Jelgersma II gaat het duidelijk om schending van de Beklamel-norm.
Albada Jelgersma wist of moest als aandeelhouder en beleidsbepaler weten dat de verplichtingen
niet nagekomen konden worden, en dat desondanks nieuwe verplichtingen werden aangegaan.

867
Zie bijvoorbeeld HR 23-4-1999, NJ 2000,158 (Rabobanlo/Van Gorp of 'Wollie'); HR
19-11-2004, NJ 2005, 199 (ING/Gunning q.q.); HR 16-1-1987, NJ 1987, 528 (Steinz
q.q./Amro).

868
Zie III.4.3, IV.8, VI.4, VIII.5.2 en hieronder: IX. 1.2.

869
HR 10-11-1995, le kamer, nr 15.788 (C 94/210) (A.N.V.R. c.s./CLBN).

870 HR 1 -7- 1983, RvdW 1983, 13 8 (Incom/Rabo Amsterdam)
871 Zie voor een uitvoeriger bespreking III.4.3.
872

HR 16-6-2000, JOR 2000, 201 (Van Dooren q.q./ABN Amro I).
873 Zie verder IV.8, VIII.5.2, IX. 1.2 en X. 16.
874

HR 21-12-2001, NJ 2005, 96.
875

HR 12-6-1998, NJ 1998, 727 (Coral/Stalt).
876

HR 19-2-1988, NJ 1988,487 (Albada Jelgersma II).
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In Nimox/Van den End q.q.877 werden onder andere pogingen gedaan een lening van een
aandeelhouder in tweede verband onder de zekerheden van de financier te brengen. De vestiging
van de zekerheid vond plaats nadat (waarschijnlijk) wetenschap van feitelijke insolventie was
verkregen en werd onrechtmatig geoordeeld.

878

In het Osby-arrest zijn aanwijzingen te vinden voor toepassing van zowel de Beklamel-
norm als de verlengde Beklamel-norm op de moeder, tevens financier. In de geformuleerde
hoofdregel  en  met  name de zinsnede 'het verloop van zaken  in het bedrdf van de dochter,   ten  tO'de
van gedragingen als voormeld wist of behoorde te voorzien dat nieuwe schuldeisers zouden worden
benadeeld bij gebrek aan verhaal, en desatniettemin nalaat zorg te dragen dat die schuldeisers
worden voldaan' wordt  avant la lettre gerefereerd  aan de Beklamel-norm  en de verlengde
Beklamel-norm In combinatie met de aangenomen mogelijke aansprakelijkheid van de moeder/
financier geldt dat ook voor de overweging: 'r.0. 15 van het bestreden arrest moet in deze zin
worden begrepen, dat het Hof van oordeel is dat Osby-Zweden weliswaar na de
zekerheidsoverdracht haar krediet aan Osby-Nederiand vergroot heeft. maar met een te gering
bedrag  om de  onrechtmatigheid van  haar  handelwijze  weg te  nemen'.

In Erba ging het om een derde die allddn financier was, de bank. Ook Erba I verwijst,
naar aan te nemen is, naar zowel liquiditeits- als solvabiliteitseisen als het gaat over de 'schi)'n van
credietwaardigheid'. Het kan zo zijn 'dat  de  credietgever  C...)  de  gegeven transactie  zelve  had
behoren na te laten' of dat de bank aansprakelijk is als 'de bank  (...) in verband met (...) den
ompang van crediet en zekerheidsstelling en het verloop van zaken nadien, heeft geweten, althans
heeft kunnen voorzien, dat bij stopzetting van het hernieuwde crediet de nieuwe leveranciers C...1
rou(len worden benadeeld wegens  gebrek aan verhaal'. In Erba II wordt wel verwezen naar879

vermogenseisen, maar daar gaat alsnog verloren dat het nadeel ook, zoals Erba I zegt, in verband
met de omvang van krediet en zekerheidstelling nd kredietverlening kan ontstaan. Ondanks 'de
financiele     positie'      (die)     ' met     het     oog     op     de     geleden    verliezen    wel    zorg     baarde'     werd

aansprakelijkheid niet aangenomen omdat het 'kapimal nog geenszins was verloren, zodat bil
regelmatige voortgang van haar bedrijf - waartoe juist het door de Bank poortge:ette crediet
strekte - benadeling van de crediteuren niet behoefde te worden verwachf.

Zo'n vage, momentgebonden verwachting speelde ook in het eerder besproken Eneca-
arrest, waar de Hoge Raad nu juist naliet aan te geven onder welke omstandigheden uitgegaan zou
mogen worden van 'gunstige gevolgen'. Dat in het Eneca-arrest geen aandacht werd besteed aan880

de dynamiek van de financiering van voortschrijdende verliezen - in het licht van zowel
onvoldoende solvabiliteit als liquiditeit - kwam, in ieder geval in de motivering van de Hoge Raad,
doordat de vordering in de beperkte sleutel van de actio Pau/iana stond.

Uit Erba en met name Osby blijkt dat de Hoge Raad worstelt met het te maken
onderscheid tussen Beklamel-norm, verlengde Beklamel-norm en Pauliana-
norm en de daaraan te verbinden criteria en gevolgen. 881

In Erba I882 en Erba II883 ging het om de vernieuwing van een krediet met aanvullende zekerheden
En om de voortzetting daarvan. Het ging daarmee ook om eventueel nadeel dat aan de financier als
wederpartij onder de Pauliana-norm toe te rekenen is: het faillissement dat moest worden
'verwacht'. Maar het had ook zo kunnen zijn dat de bank 'de gegeven transactie zelve had behoren

877
HR 8-11-1991, NJ 1992, 174 (Nimox/Van den End q.q.)

878 Zie verder VI.4.5.
879

HR 20-3-1959, NJ 1959, 581 (Erba II)
880

HR   10-12-1976,  NJ   1977, 617 (Eneca).  Zie  voor een uitgebreidere bespreking  van  de
arresten: X.2, X.3, X.4 en X.9.

881 Zie verder IV.8.
882

HR 28-6-1957, NJ 1957, 514 (Erba I); zie uitgebreid X.2.
883

HR 20-3-1959, NJ 1959,581 (Erba II).
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lia te taren' (Erba I). Dan was de vernieuwing van het krediet in strijd met de Beklamel-norm
884

geweest.
Eerder885 bleek dat er in OsbyR86 drie kwesties te onderscheiden zijn: (a) de gevolgen van

een tekort aan solvabiliteit voor crediteuren door de toenemende schuldenlast ten gevolge van
verliezen die door toenemende financiering met vreemd vermogen worden mogelijk gemaakt; (b)
de gevolgen van een tekort aan liquiditeit voor 'nieuwe' crediteuren die zun ontstaan na het
intreden van feitelijke insolventie (zie de latere Beklamel- en Sobi/Hurks II-arresten).*7 en (c) de
gevolgen van een tekort aan solvabiliteit in enge zin als gevolg van verstrekte zekerheid.888 Dit
wezenlijke onderscheid wordt niet duidelijk gemaakt en ook de daarmee samenhangende gevolgen
worden door de Hoge Raad niet duidelijk geplaatst. Echter ook in literatuur en rechtspraktijk is dit
niet concreet opgepakt.

IX.1.2.3 Door de Pauliana beperkte acties

Het bleek dat in de praktijk acties tegen financiers veelal ongelukkigerwijs
gebaseerd waren op de actio Patiliana. *4 Daarbij lagen twee dingen dwars. In de
eerste plaats kan wetenschap van dreigende insolventie geen juiste maatstaf zijn
om te beoordelen of de in verband met die dreigende insolventie noodzakelijke
reddingsactie tot een toe te rekenen benadeling leidt. Bij de reddingsactie gaat
het immers niet om de bestaande toestand ten tijde van de eventueel te
vernietigen rechtshandeling, maar om de daarna te creeren toestand: wordt de
dreiging van insolventie alsnog weggenomen? Dat wordt door de Hoge Raad
impliciet onderkend, maar wat de criteria zijn waaraan de reddingsactie moet
voldoen, wordt in dat kader niet aangegeven. In het licht van de uitkomsten van
dit onderzoek klemt dat. Uit dit onderzoek blijkt dat de verlieslatende
onderneming zonder 'voldoende' solvabiliteit haar additionele financiering altijd
voor een deel risicodragend zal moeten laten zijn en dus niet alleen door de bank
kan laten doen.

Dit probleem deed zich nadrukkelijk voor in het Eneca-arrest, Een in verband met de financiele890

problemen eerder bevroren krediet werd heropend tegen nieuwe zekerheden. De ingestelde
vordering was beperkt tot het nadeel als gevolg van de nadere zekerheidverschaffing en was geheel

gebaseerd op 42 F. Volgens  de  Hoge Raad mochten de 'gunstige gevolgen', de hypothetische
verwachtingen ten aanzien van de redding van de onderneming.89' niet buiten beschouwing gelaten

884 Het onderscheid in de toe te rekenen schade wordt ook niet geheel helder gemaakt. zie
verder IV.8 en X.2.

885 Zie IV.8.
886 HR 25-9-1981, NJ 1982,443 (Osby). zie uitgebreider X.4.
887 HR 6-10-1989. NJ 1990. 286 (Beklamel ), HR 10-6-1994. NJ 1994, 766

(Romme/Bakker); HR 14-11-1997, JOR 1998, 6 (Henkel/JMG); HR 27-11-1998, JOR
1999,11 (Veenbrink/Baarsma), HR 6-6-2003, JOR 2003,162 (Kuipers/Wentink) HR 21-
12-2001, NJ 2005,96 (Sobi/Hurks II).

888 Afgezien van de gevolgen van voortzetting na liquiditeitsinsolventie waren de gevolgen
van onderkapitalisatie feitelijk beperkt tot de zekerheid. De vordering ter zake van het
verleende krediet was grotendeels en behoudens de beperkte zekerheid onverhaalbaar en
in feite dus risicodragend.

889 Voorbeelden zijn te vinden in X.3. X.7, X.8, X. 10, X. 13, X. 16 en X. 18.
*90 HR 10-12-1976, NJ 1977, 617 (Eneca). Zie ook IX.4.3.2 en IV.8 en uitgebreid X.3.
891 Zie  Polak  (1978) en Frieling  (2004),  noot  bij Hof Arnhem 23-7-2002 en 16-12-2003

(ABN Amro/Van Dooren q.q.). Een cassatietechnisch onjuiste uitleg - dat er geen sprake
zou zijn van nadeel - is gegeven door: Van Koppen (1999); Bakkerus (2000); de
conclusie van de AG Bakels bij HR 19-10-2001, NJ 2001, 654 (Diepstraten/Gilhuis
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worden. De Hoge Raad beantwoordt de vraag niet of de zekerheid tot nadeel leidde na verkrijging
van wetenschap van benadeling. Die wetenschap is kennelijk ook niet relevant als het gaat om een
reddingsactie. Maar de Hoge Raad definieert niet aan welke eisen de reddingsactie wei zou moeten
voldoen, Minder fraai is dat de Hoge Raad eiser vervolgens ophangt aan de stelplicht die uit de
actic) Pauliana zou volgen: 'Wat betreft de benadeling van schuldeisers en de wetenschap daarvan
bij de schuldenaar rusten stelplicht en bewijslast op de partij die de nietigheid van de handeling
inroept'. Bevredigend is dat niet, omdat op zich wel voldaan werd aan de eisen van 42 F: verhaals-
insolventie, wetenschap van dreigende insolventie en nadeel. Aan de vraag of desondanks de
redding van de onderneming verwacht mocht worden kan alleen inhoud gegeven worden door de
gedaagde, de bank, die naar mijn mening dus de stel- en bewijsplicht zou moeten hebben. Bij
nadere beschouwing van de feiten blijkt overigens ook dat er wel heel weinig reden was om uit te
gaan van 'gunstige gevolgen'. Terwijl het krediet  niet werd verhoogd  maar de zekerheidspositie
werd versterkt. werd voor de gunstige gevolgen gesteund op een 'overheid' die 'geenszins
afwijzend reageerde' met betrekking tot de 'herziening van de aannemingssommen, versnelling van
betalingen op contracten en andere maatregelen waardoor de liquiditeitspositie van Eneca tijdelijk
3)11 worden verbeterd'. De vraag rijst dan ook waarom de bank de financiering weer openstelde. De

bekende feiten wijzen er sterk op dat het de bank niet ging om de redding, en zelfs maar beperkt om
de extra zekerheid. Alles wijst erop dat de bank een uitgesproken belang had om de debiteur,
aannemer. tijdelijk in de lucht te houden teneinde de eigen schade in verband met afgegeven
garanties te beperken. Dat ging gezien de verliesgevendheid van de onderneming ten koste van
crediteuren. Zie verder X.3 Eneca-arrest.

In de tweede plaats bleek bij de actie tegen de financier op grond van de
Pauliana 47 F een sta-in-de-weg. Dit bleek met name het geval in de niet-
normatieve interpretatie van 47 F, als gegeven in Gispen q.q./IFN. Het effect
daarvan werd aanzienlijk versterkt door de in Van Dooren q.q./ABN Amro I
aangenomen reflexwerking op de onrechtmatige daadvordering. Na een
revolutionaire  kijk  op  de tot nadeel leidende betaling  in de periode 1986-1992
gaat het voor een belangrijk deel 'fout' vanaf Montana II. In de jurisprudentie
bleken twee stromingen te onderscheiden te zijn als het ging om de
onrechtmatige benadeling door betaling:892 adn die voorborduurt op 47 F en Edn
die zich daar bij de onrechtmatigheidvraag weinig van aantrekt. Dat blijkt zowel
het geval als het gaat om een mogelijke onrechtmatige benadeling onder de
Pauliana- norm als wederpartij, als wanneer het gaat om een actie tegen een
betrokkene die ingesteld kon worden onder de Beklamel-norm.

Aan de tot onbillijke uitspraken leidende traditie van Kok/Okma, Eneca, Gispen q.q./1FN, Van
Dooren q.q./ABN Amro I en Meijs q.q./Bank of Tokyo onttrekken zich Erba I, Erba II. Osby.
Keulen/BLG, Nimox/Van den End q.q,, Van Essen q.q./Aalbrecht, Looman, Coral/Stalt. Sobi/

893Hurks II en Cikam/Siemon q.q..    In al deze uitspraken gaat het om partijen die direct of indirect
ook als betrokkene beschouwd kunnen worden. In Erba I, Erba II, Keulen/BLG en Cikam/Siemon
q.q. ging het evenwel om partijen die (ook) aangesproken werden als wederpartij op grond van
wetenschap van dreigende insolventie en waarbij de onrechtmatigheid van de betalingen op die
grond telkens mogelijk werd geacht.

q.q.). Zie inmiddels ook HR 8-7-2005, NJ 2005,457 (Van Dooren q.q./ABN Amro 11)
(X. 16) en IX.4.3.2.

892
Zie VIII.5.2.

M93 HR 28-6-1957. NJ 1957,514 (Erba I), HR 20-3-1959. NJ 1959,581 (Erba 11): HR 25-9-
1981, NJ 1982.443 (Osby); HR 9-5-1986, NJ 1986, 792 (Keulen/BLG); HR 30-5-1997,
NJ 1997, 663 (Nimox/Van den End q.q.), HR 30-5-1997, NJ 1997, 663 (Van Essen

q.q./Aalbrecht, Looman); HR  12-6-1998, NJ 1998,727 (Coral/Stalt), HR 21-12-2001, NJ
2005,96 (Sobi/Hurks Il) en HR 7-3-2003. JOR 2003.102 (Cikam/Siemon q.q.).
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Niet alleen het eerder vermelde Eneca-arrest lijkt tot een materieel onjuiste uitkomst te
zijn gekomen. Ook de materiele uitkomsten van Van Dooren q.q./ABN Amro I en Meijs

894

q.q./Bank of Toky0895 zijn in dit licht onbevredigend. Met name het laatste arrest laat schijnbaar
toe dat na verkrijging van wetenschap van feitelijke insolventie en feitelijke beeindiging/bevriezing
van het krediet nog nieuwe zekerheden gevestigd mogen worden. Hoewel de materiele uitkomst
niet bevredigend is, moet de kanttekening worden gemaakt dat het hierbij uitsluitend ging over de
toepassing van 47  F en niet van 6: 162 BW.896 Bij het eerste arrest werd door de Hoge Raad nog weI
- zelfs buiten de cassatiemiddelen om - een opening gecreeerd naar de onrechtmatigheid onder
bijzondere omstandigheden, die vermoedelijk zien op de Beklamel-norm.

In het vervolg op Van Dooren q.q./ABN Amro I in Hof Arnhem 23 juli 2002 en 16
december 2003 zien we weer een oude worsteling met een interpretatie van het Eneca-arrest897

terug. De cruciale overweging van het Hof is de volgende (r.0. 2.5 van het eindarrest):
898

'Voorzover na 5 november  1993 schuldeisers zijn  voldaan die anders bij gebreke van voormelde
zekerhedentoezegging en -verschaffing ten nadele van de huidige andere (dan de bank)
faillissementsschuldeisers een uitkering uit de boedel konden verwachten. komt het bedrag ter
grootte van die laatstbedoelde uitkering bij de bepaling van de benadeling van die schuldeisers in
mindering op de uit het verhaalsvermogen verdwenen zekerheden. Indien dat bedrag gelijk is aan
of  groter  is  dan deze waarde.   is  er van benadeling geen sprake.   ( . . . ) ' .   Dit is echter geen juiste
methode om tot een saldering van het nadeel te komen. daarvoor zij verwezen naar Van Dooren
q.q./ABN Amro II. /n casu was het krediet in feite verminderd terwijl nieuwe zekerheden ter899

beschikking werden gesteld. Daarnaast is het de vraag of nu juist niet op grond van de 'bijzondere
omstandigheden' een toets aan de Beklamel-norm en verlengde Beklamel-norm moet plaatshebben.

De duidelijkste breuk met 47 F bij de betaling van de financier is te vinden in Keulen/
BLG. De Hoge Raad zegt dat het terugtrekken van de lening niet is toegestaan als er concrete

90()

aanwijzingen zijn voor een tekort.

De beperkingen die 47 en 53 F met zich meebrengen voor de toepassing van de
Pauliana-norm op de financier zijn in Edn opzicht geheel weggenomen. De
jurisprudentiew" staat de financier geen verrekening toe van op de rekening van
de debiteur ontvangen bedragen als hij bij ontvangst wetenschap van dreigende
insolventie heeft en de vorderingen niet stil verpand zijn. De jurisprudentie is
toegespitst op de bank als betalingsadres. De breuk met 47 en 53 F en de
toepassing van - het naar de letter niet toepasselijke - artikel 54 F kent geen
principiele motivering, simpelweg omdat de criteria in deze artikelen niet met
elkaar verenigbaar zijn.

Zonder dat die uitspraken hierdoor uitdrukkelijk waren ingegeven, hebben Mulder q.q./CLBN en
Mulder q.q./Rabo Alphen a/d Rijn el-voor gezorgd dat aan de niet tot later nadeel'*'2 leidende stille
verpanding van toekomstige vorderingen nog slechts beperkte eisen worden gesteld. Dat het
verstrekken van zulke zekerheden na feitelijke insolventie echter wei tot relevant nadeel leidt. lijkt
blijkens Meijs q.q./Bank of Tokyowi nog niet onderkend te zijn.

894
Zie uitgebreid X. 16.

895
Zie  uitgebreid X. 18.

896
Zie VIII.5.1 en X.18.

897 Hof Arnhem 23-7-2002  en  16-12-2003:  JOR  2004,85  m.nt. R.J. Abendroth vervolg  Van
Dooren q.q./ABN Amro.

898
Zie IX.4.3.2.

899
HR 8-7-2005, NJ 2005,457 (Van Dooren q.q./ABN Amro Il), zie ook (X. 16).

90(1 HR 9-5-1986, NJ 1986, 792 (Keulen/BLG): zie uitgebreid X.5.
901

HR 8-7-1987, NJ 1988, 104 (Loeffen q.q./BMH I). HR 7-10-1988 NJ 1989, 449
(Amro/Curatoren THB); HR 17-2-1995. NJ 1996,471 (Mulder q.q./CLBN).

9(}2 Zie IX.4.2.
903 HR 29-6-2001. NJ 2001, 662: zie uitgebreid: X. 18.
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IX.1.2.4 Ontbrekend instrumentarium voor oordeelsvorming

Uitgaande van de uitkomsten van het onderzoek moet geconcludeerd worden dat
het in de jurisprudentie ontwikkelde instrumentarium voor de oordeelsvorming
vooralsnog tekortschiet. Niet alleen ligt 47 F dwars doordat een normatief
oordeel over het toedoen, bestaande uit betaling, anders dan in 6:162 BW niet
mogelijk is. Een belangrijk gemis betreft het ontbreken van een duidelijk
onderscheid tussen de verlengde Beklamel-norm, de Beklamel-norm en de
Pauliana-norm en, daaraan gekoppeld concrete financiele eisen als het om
betrokkenen gaat. Dat beeld zal in hoofdstuk X worden bevestigd bij toepassing
van de uitkomsten van het onderzoek op casus uit de jurisprudentie. Daar zal
nadrukkelijk opvallen dat de noodzakelijke financiele gegevens voor een
oordeelsvorming op grond van de hier ontwikkelde normen in alle gevallen
hetzij niet gesteld zijn, hetzij niet vastgesteld zijn. Dat blijkf°* ook te leiden tot
vage en enigszins vrijblijvende termen als 'zorgelijke financiele positie'   of
'grote financiele moeilijkheden'. Dit soort termen kan makkelijk leiden   tot
wijsheid achteraf. Maar in hoofdstuk X zal bij de bespreking van de
afzonderlijke arresten blijken dat het ontbreken van de financi8le analyse het
ook onmogelijk maakt duidelijke consequenties aan de feiten te verbinden.

IX.2 De functies van de financier

IX.2.1 Inleiding

Na deze recapitulatie van mijn bevindingen aangaande de (verlengde) Beklamel-
norm en Pauliana-norm voor de financier is het van belang om ons nader te
verdiepen in de positie van de financier. Uitgaande van de bank als financier
blijkt hij verschillende functies uit te oefenen: verzekeraar; kapitaalverstrekker
en bevorderaar van het investeringsklimaat.

IX.2.2 De bank als verzekeraar

Kijken we in breder verband naar de activiteiten van een bank als financier van
een onderneming. dan zijn deze goed te vergelijken met die van een
verzekeringsmaatschappij.w, Kredietrisico's worden beoordeeld aan de hand van
de debiteur (Probability of Default en Exposure at Default) en de zekerheden

(Loss Given Default)*'6 en op grond daarvan wordt de prijs bepaald die betaald
moet worden voor de kosten van de bank, het insolventierisico en de door de
bank te boeken brutowinst. De economische reden daarvoor is gelegen in het
door financiering te bereiken hefboomeffect.wi

Ook banken willen een zo hoog mogelijk rendement op hun eigen vermogen en maken daarom bij
voorkeur gebruik van zoveel mogelijk vreemd vermogen ten behoeve van financieringen aan

914 Zie X.21.2.
9()5 Zie ook Severgny en Renault (2004).
9()6 Zie IV.2.2.
907 Zie verder V.5.3 en IX.2.4.
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derden. In het kader van het toezicht op de banken worden wei eisen gesteld aan het eigen
vermogen dat tot dekking van de financieringen strekt (Basel I en II). Die eisen worden bepaald
door het risicoprofiel van de te verstrekken financieringen en zijn daarmee mede afhankelijk van de
zekerheden die aan banken worden verstrekt. Basel II zal naar verwachting leiden tot een zeer
uitgewerkt systeem van risicobepaling.

Afgaande op mededelingen van ABN Amro*18 hebben Nederlandse banken een recovery
rate van per saldo slechts 50 & 60 % van hun kredietschuld na faillissement. Het uiteindelijke risico
wordt wel afgedekt in de tarieven met behulp van de risicobeoordeling op grond van Probability of
Default. Li)SS Given Default en Expt,sure at Default en door de werking van de grote getallen.
Banken plegen veelal vrijwel alle activa tot zekerheid te verkrijgen. Dat betekent dat het
discontinuiteitsrisico vrijwel tot het absolute maximum verplaatst is naar de andere crediteuren -
inclusief de financier voor zover hij onvoldoende zekerheid heeft.909

In zekere zin 'verzekert' de onderneming haar insolventierisico bij de bank. Dat
wil zeggen, de bank verzekert door de wijze van tariefstelling en zekerheden dat
haar lening niet door de onderneming kan worden afgelost. De ondememing laat
door de bank verzekeren dat geen liquiditeitsinsolventie ontstaat zolang de
financieringsstructuur van de onderneming zich binnen bepaalde grenzen
beweegt. Eerder'1° is de vraag aan de orde geweest of het normatieve uitgangs-
punt pacta servanda sunt voor de onderneming geldt. Voor zover het de
verhouding tot de financier betreft, speelt daarbij een wezenlijke rol dat de
overeenkomst een verzekeringsaspect heeft en de aan de financier te betalen
vergoeding met name daarop betrekking heeft. De financiering tegen
zekerheden, waarbij de financier een vergoeding krijgt voor zijn risico, brengt
met zich dat het uitgangspunt pacta servanda sum niet betekent dat de
onderneming altijd aan haar verplichtingen jegens de financier hoeft te kunnen
voldoen."'

Het verzekeringsaspect houdt niet in dat de onderneming niet insolvent kan worden, noch dat de
bank onbeperkt de risico's van insolventie dient af te dekken. Voor het verzekeringsaspect is van
wezenlijk belang te identificeren welk risico wel afgedekt wordt. Daarbij is natuurlijk niet alleen
van belang welke bedragen volgens de geldende leningen maximaal aan de onderneming ter
beschikking worden gesteld. Het is met name ook noodzakelijk vast te stellen wat de grenzen van
de financieringsstructuur zijn waarbinnen gerekend mag worden op een voortzetting van leningen
tegen zekerheden. Banken willen daarbij liefst uitgaan van de contractsvrijheid, die impliceert dat
bijvoorbeeld rekening-courantkredieten onmiddellijk ingetrokken zouden kunnen worden. Maar de
contractsvrijheid tussen bank en debiteur weerspiegelt niet de functie van het krediet voor de
onderneming en de andere participanten, noch de betekenis ervan voor werkgelegenheid en
continuiteit."2  In  IX.3.4  zal  dan ook onderzocht worden  of en wanneer financieringen ingetrokken
mogen of zelfs moeten worden. In IX.3.5 wordt besproken of het opdrogen van zekerheden
daarvoor een goede reden kan zijn.

In hoofdstuk III en vooral IV is uitgebreid ingegaan op de rationele grenzen van de
financieringsstructuur voor alle participanten. Daaruit bleek dat er grenzen zijn aan de voortzetting
van de onderneming indien de onderneming er niet in slaagt tijdig tekorten in liquiditeit en/of

90* Bron: presentatie ABN Amro bij Insolad bijeenkomst september 2004 'The Sound Of
silence'. zie De Vries (2004). De reco'eery rate is voor Groot-Brittannie 92 %; Duitsland
67%; en Frankrijk 56% (Davidenko en Franks 2005).

*)4 Zie ook IV.2.
910 Zie IV.3.2.
911 Zie ook het dilemma van de normatieve en economische benadering genoemd in V.6.
912

Vergelijk Bakkerus (2000).
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solvabiliteit aan te vullen. Die grenzen stellen niet alleen beperkingen aan de voortzetting van
kredietovereenkomsten met de debiteur, maar zijn ook in staat aan te geven welk risico maximaal
door de financier mag worden afgedekt. Er worden ook grenzen gesteld aan de terugtrekking van
een bestaand krediet. omdat met het krediet juist beoogd wordt te voorzien in een anders bestaand
liquiditeitstekort. Bij de verdiscontering van het risico voor de financier in tarieven - mede in
verband met de zekerheden - worden zij geacht hiermee rekening te houden. De aard van de
overeenkomst brengt juist   met   zich   dat de risico' s in grote lijnen te bepalen moeten   zijn.     De
dekking die aan dat risico wordt gegeven kan echter niet worden teruggetrokken zolang het gaat om
die vooraf te bepalen en gelimiteerde risico's.

IX.2.3 Kredietverlening is crediteurenvervanging met zekerheid
De bank vervangt in zekere zin de aandeelhouder als verschaffer van vermogen.
Hij krijgt daarbij - anders dan aandeelhouders - een opeisbare vordering. Maar
evenzeer kun je zeggen dat de bank die een rekening-courantkrediet verstrekt,
eigenlijk de vorderingen van de daarmee betaalde crediteuren overneemt. Er is
een cruciaal verschil met de positie van de betaalde crediteur: de financier krijgt
zekerheid.'11 Dit systeem heeft grote gevolgen voor de risico's van de
uiteindelijke faillissementscrediteuren.

Handelscrediteuren ontstaan doordat een goed of een dienst wordt geleverd, waar een nog te
betalen koopprijs tegenover staat. Sommige crediteuren ontstaan door verplichtingen uit de wet.
Ook daar is een prijs verbonden aan toedoen van de debiteur. Bij de lening door de financier wordt
beschikbaar gesteld wat ook teruggegeven moet worden tegen de prijs van rente en provisie. De
beschikbaarstelling maakt het de debiteur mogelijk juist andere verplichtingen na te kunnen komen.
Financiering leidt tot crediteurenvervanging en daarmee uitstel van betaling. De bank komt in de
boeken van de debiteur in plaats van de betaalde crediteur. Wordt de lening niet tijdig afgelost. dan
zal de financier zich moeten mengen in de strijd om het te vinden verhaal. Het is logisch dat de
financier alleen wil lenen indien hij voldoende zekerheid heeft voor het vinden van verhaal. Zou de
bank dat niet kunnen. dan zouden de kosten van kredietverlening zeer aanzienlijk stijgen in verband
met een risico-opslag.'14 Dat is ook waarom de financiering niet alleen leidt tot
crediteurenvervanging, maar ook tot de aanvullende verplichting hiervoor zekerheid te stellen.

Die crediteurenvervanging tegen zekerheid heeft grote gevolgen voor 'de' (op enig
moment bestaande) crediteuren vanwege die zekerheid, zoals inmiddels is onderkend in Van
Dooren q.q./ABN Amro Ifis

Ter illustratie een vereenvoudigd voorbeeld waarbij de balans er voor kredietverlening
als volgt uitziet:

activa 100 eigen vermogen -100

crediteuren 200

Crediteuren zouden bij faillissement 50% krijgen. Er wordt een krediet verleend   van 100. tegen
verstrekking van alle activa tot zekerheid. waarmee crediteuren betaaid worden:

activa 100 eigen vermogen -100

crediteuren ]00

bank 100

De bank verhaalt zich op het actief en de crediteuren krijgen nog 0%. De benadeling van 'de'
crediteuren bestaat dus uit de onttrekking van verhaalsactief door verstrekking van zekerheden. Dat

913
Zie HR 8-7-2005. NJ 2005,457 (Van Dooren q.q./ABN Amro Il).

914 Zie ook IV.2.4.
915 HR 8-7-2005, NJ 2005,457 (Van Dooren q.q./ABN Amro II); zie X. 16.
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effect bestaat niet alleen voor de op het moment van kredietverlening bestaande crediteuren die
onbetaald zullen blijven, maar ook voor toekomstige crediteuren die onbetaald blijven. Ook zij
moeten de voorrang van de separatist gedogen.

Later'16 zal worden getoond dat hetzelfde effect zich voordoet bij voortzetting van een
krediet tegen nadere zekerheden. Dat gegeven is wellicht niet onderkend  in het Eneca-arrestg' 7 dat -
althans in de interpretatie dat er geen nadeel was - voor de rechtspraktijk lang desastreuze effecten
heeft gehad. Van Dooren q.q./ABN Amro II moet dit inmiddels rechtgezet hebben.

In theorie zal er - globaal gesproken en afgezien van preferenties - alleen dan geen
sprake zijn van benadeling als de kredietfaciliteit, tegelijkertijd met de vestiging van nieuwe
zekerheid, zodanig wordt uitgebreid dat de waarde van de nieuwe zekerheid in verhouding tot de
uitbreiding van de gebruikte kredietfaciliteit kleiner is dan het uitkeringspercentage. In de praktijk
zal geen financier hieraan meewerken.

Opgemerkt zij dat een aan de financier toerekenbare benadeling bij het afsluiten van een
nieuwe en eerste kredietovereenkomst en het stellen van de zekerheden bij externe financiers
(banken)  in de praktijk  niet veel voorkomt, omdat banken  als  zij na kredietverlening nog steeds
moeten uitgaan van dreigende insolventie, geen krediet plegen te geven. Aan de te stellen eisen918

zal dan vrijwel altijd voldaan worden. Die verleiding kan wei groter zijn bij moederbedrijven die
financieren, of bij een uitbreiding of vernieuwing van een al bestaand krediet ter mogelijke

919
beperking van een reeds bestaand risico.

IX.2.4 De financier bevordert de economie bij een positieve
rentabiliteit

Het recht van voorrang van de financier behoeft legitimering omdat het in strijd
is met het uitgangspunt van gelijkheid van crediteuren. De identificatie van die
legitimering is essentieel om ook de reikwijdte daarvan te kunnen vaststellen.

In dit onderzoek wordt niet ingegaan op de vraag of en in hoeverre de onderlinge rangorde of
diverse vormen van zekerheid gelegitimeerde uitzonderingen op het gelijkheidsbeginsel vormen. 920

Hierop wordt 6dn zeer belangrijke uitzondering gemaakt, ni. voor het recht van voorrang van de
financier/separatist. Dit recht vormt veruit de grootste inbreuk op het gelijkheidsbeginsel in 3:277
BW. Dit recht van voorrang heeft alies te maken met de algemene legitimering van de verplaatsing
van het discontinuiteitsrisico van de onderneming naar de crediteuren, zoals behandeld in
hoofdstuk IV. De legitimering van het recht van voorrang is daarmee van groot belang voor de
beantwoording van de kernvraag van dit onderzoek: op welke wijze en tussen welke partijen
moeten de verhaalsrisico's worden verdeeld, die bij een onderneming ontstaan in het
'schemergebied' voorafgaande aan het faillissement?

Het recht van voorrang kan vanuit twee gezichtspunten worden benaderd: vanuit de
verdeling van risico's over de participanten van de onderneming - de (verlengde) Beklamel-norm -
en vanuit de verdeling van het insolvente vermogen over de wederpartijen van de onderneming
- de Pauliana-norm. In de Pauliana-norm zelf kan de legitimering van het recht van voorrang nooit
worden gevonden. Het recht van voorrang is juist een vorm van ongelijkheid. De legitimering zal te
maken moeten hebben met de wenselijke verdeling van risico over de participanten. In hoofdstuk
IV  bleek   dat de bevordering   van de economie  en   het investeringsklimaat'21 legitimeerde   dat  de
onderneming deels niet gebonden is aan het uitgangspunt dat zij in staat moet zijn haar
verplichtingen na te komen.922 Dat bleek te zien op verplichtingen jegens de financier. maar vooral
op de verplichtingen jegens de crediteuren. Betoogd werd dat daar wel grenzen aan moeten worden

916
Zie IX.4.3.2. Zie ook X.3.

917
HR 10-12-1976, NJ 1977,617 (Eneca).

WR Zie Vl.4.4.
919 Zie IX.3.1.
920

Zie 1.3.
921 Zie IV.3.4.
922

Zie IV.3.2, IV.3.4, IV.3.3 en IV.3.7.
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gesteld door minimumeisen aan de liquiditeit en solvabiliteit aan te geven. De solvabiliteitseisen
maakten duidelijk dat de omvang van de financiering door de financier begrensd moet zijn."3 De
liquiditeitseisen betekenden ook dat er een grens is aan de voortzetting van de financiering. De
eisen vloeiden voort uit de verhouding tussen de drie soorten participanten van de onderneming:
aandeelhouders, financiers en crediteuren. Binnen die verhouding heeft de financier grote invloed

op de verdeling van het risico. Hij mag als eerste verhaal nemen op de zekerheidsactiva. De
legitimering daarvan moet kennelijk ook voortvloeien uit de bevordering van het investerings-
klimaat. Draagt hij daar wel aan bij als ervan uitgegaan mag worden dat de financier, anders dan
crediteuren.924 wel een marktefficiente vergoeding voor zijn risico krijgt? Welke rol speelt de
financier bij de bevordering  van  het i nvesteringsklimaat?

Juristen voelen veelal intuRief aan dat banken een 'onmisbare en centrale rol in het
•925financieel economisch verkeer vervullen. Daarmee geven zij nog niet exact aan wat de

economische functie van kredietverlening is. Exemplarisch lijkt de discussie tussen Verstijlen en
Van Nieuwstadt'26 over de wenselijkheid van het recht van voorrang. In die boeiende discussie
wordt weinig concrete inhoud gegeven aan de legitimering van het recht van voorrang. Verstijlen
heeft het althans over 'smeerolie' zonder op het proces van 'smeren' in te gaan. En Van Nieuwstadt
vraagt zich af of de actiefzijde van ondernemingen zonder voorrang nog financierbaar zal zijn.
Beschouwt men de bank slechts als een doorgeefluik van beschikbare middelen, dan is de vraag
van Van Nieuwstadt misplaatst. Beiden voelen aan dat de functie van de bank belangrijk is, maar
benoemen die functie niet specifiek. Wat er wel of niet wenselijk is aan het recht van voorrang, kan
dan ook niet worden vastgesteld.

927Van den Heuvel heeft een diepgravende, uitvoerige en deels ook economische analyse
van de mogelijke legitimering van het recht van voorrang van de financier/separatist gemaakt. Dit
onderzoek is belangrijk geweest. met name voor de ontwikkelde vraagstelling. Zij concludeert dat
niet vaststaat of de economische efficientie bestaat en meent dat als die al bestaat, die onvoldoende
zwaar weegt om in een concreet geval de gevolgen van zekerheidstelling voor de overige schuld-
eisers te kunnen rechtvaardigen. Toch legitimeert Van den Heuvel het recht van voorrang. In de
eerste plaats omdat de kredietverlening essentieel is voor het functioneren van de onderneming. In
de tweede plaats omdat de zekerheidsrechten van belang zijn voor de overige crediteuren in
verband met de monitoring-activiteiten van de bank.

Van den Heuvel verwerpt'28 bij de vraag naar de mogelijke legitimering van het recht
van voorrang van de financier/separatist de traditionele benadering, die de rechtvaardiging zoekt in
de eigendom van de zekerheidsgever en de partijautonomie, oftewel de contractsvrijheid. Met recht

constateert zij dat het recht van voorrang niet gelegitimeerd kan worden door de
beschikkingsbevoegdheid in de rel atie bank-debiteur, omdat het over de positie van derden gaat.
Daarmee  laat  zij  -  in mijn woorden  -  zien  dat de contractsvrijheid  wei  de wettelijke basis  (3:278
BW) is v66r. maar niet de legitimering vormt viin het recht van voorrang. Het enkele gegeven dat
een debiteur feitelijk met den crediteur een afspraak kan maken over voorrang ten koste van
anderen die daar geen partij bij zijn. draagt geen normatieve legitimering in zich. Feitelijk lijkt
daarbij van belang dat de debiteur nauwelijks reden heeft zich druk te maken over de gevolgen van

zijn afspraken voor derden nadat het met hem zel f dan al fout is gegaan: apris moile dlluge
Van den Heuvel zoekt, in verband met de beperkingen die aan de Pauliana vastzitten,

haar heil in een verbintenisrechtelijke benadering waarbij centraal staat hetgeen in de verhouding
tussen schuldeisers als rechtens - zijnde maatschappelijk zorgvuldig of redelijk en billijk - moet
worden aangemerkt. In de actio Pauliana of zorgvuldigheidsnormen kan mijns inziens de

923 Zie IV.6.
924 Zie hoofdstuk V.
925 Vranken (1996).
926

Verstijlen/Van Nieuwstadt (2005).
927 Van den Heuvel (2004). Kortheidshalve zij daarnaar verwezen voor uitgebreide

nationale en internationale literatuur.
928 P. 64. Dat moet mijns inziens ook betekenen dat 20 ABV, de verplichting tot het alsnog

stellen van nadere zekerheid, geen geldig argument voor benadeling van crediteuren

oplevert als er op dat moment wetenschap van benadeling bestaat. Anders: 42 en 47 F:
zie ook VII.8.
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legitimering voor het recht van voorrang zelf echter niet gevonden worden. De beperkingen moeten
juist voortvloeien uit de legitimering zelf. Uitgebreid'29 gaat Van den Heuvel in op de vraag of de
voorrang leidt tot economische efficientie en daarom wenselijk is. Zij hanteert daarbij twee criteria.
Volgens het 'Pareto-criterium' is er geen sprake van efficientie omdat daartoe vereist is dat de
welvaart van geen van de leden van de samenleving daardoor kleiner wordt. Bij zekerheidstelling
zijn er wei negatieve gevolgen voor de overige crediteuren. Volgens het criterium van Kaldor
( 1939) en Hicks ( 1939) kan er ook sprake zijn van economische efficientie als de welvaartswinst zo
groot is dat daarmee het welvaartsverlies gecompenseerd zou worden. Daarbij zet Van den

930

Heuvel - nogal beperkt - het nadeel van crediteuren zonder zekerheid af tegen de efficientie van de
voorrang voor de onderneming die veroorzaakt kan worden door de beschikbaarheid van krediet. de
verlaagde kosten bij zekerheidstelling en de verminderde monitoring-kosten. Zij wijst erop dat
vanuit de economie niet onomstotelijk bewezen is (en kan worden) dat de voordelen van zekerheid-

931stelling tot efficientie leiden.   Naar haar mening weegt de Kaldor Hicks-efficientie onvoldoende
zwaar om in een concreet geval de gevolgen van zekerheidstelling voor de overige schuldeisers te
kunnen rechtvaardigen: deze efficientie kan bij de verdeling van de welvaart onrechtvaardig en
daarom onwenselijk zijn. Haar verwerping van de economische efficientie als rechtvaardiging voor
de voorrang vloeit voort uit het feit dat individueel nadeel niet kan worden afgezet tegen voordeel
van de onderneming. Breder bezien lijkt mij dit te komen door de onvoorspelbaarheid van de
toekomstige rentabiliteit en de onmogelijkheid alle voor- en nadelen te kwantificeren. Toch
legitimeert Van den Heuvel het recht van voorrang. In de eerste plaats omdat de kredietverlening
essentieel is voor het functioneren van de onderneming en in de tweede plaats omdat de zekerheids-
rechten van belang zijn voor de overige crediteuren, in verband met de monitoring-activiteiten van
de bank. Hoewel ik daaruit voort te vloeien zorgvuldigheidsnormen voor de financier/separatist
onderschrijf, begrijp ik haar niet goed. Het eerste argument lijkt mij terug te vallen op een
economische efficientie van kredietverlening in het algemeen, die volgens haar juist niet
aantoonbaar is. Het tweede argument kan geen legitimering van voorrang inhouden omdat de
verlangde zorgvuldigheid het gevolg moet zijn van een beperkte legitimering.932 Zie ik het goed,
dan meent Van den Heuvel eigenlijk toch dat de financiering met vreemd vermogen tegen
zekerheden bevorderlijk is voor de economie, maar dat die legitimering weI degelijk beperkingen
moet inhouden voor degene die voorrang verkrijgt, in de zin dat hij zich het lot van andere

933crediteuren moet aantrekken.
De intuitie van Van den Heuvel lijkt mij juist te zijn. De analyse en uiteindelijke

conclusies in dit onderzoek wijken aanzienlijk af. Van den Heuvel vraagt zich af of de efficientie
van de voorrang voor de onderneming die veroorzaakt kan worden door de beschikbaarheid van
krediet, de verlaagde kosten bij zekerheidstelling en de verminderde monitoring-kosten, opwegen
tegen het nadeel van crediteuren zonder zekerheid. In dit onderzoek wordt uitgegaan van een veel
bredere vraagstelling. Levert de verdeling van risico's en kosten door de rechtspersoon onder alle
participanten een macro-economisch voordeel op? Dat bleek in zijn algemeenheid wel het geval te
zijn maar bleek omdat dat niet altijd en voortdurend zo is begrensd te moeten worden.

934Blomkwist heeft in zijn commentaar op Van den Heuvel betoogd dat de legitimering
moet worden gezocht in het nut van financieringen, die het immers mogelijk maken dat een
onderneming haar schulden betaait. Op zich is het juist dat zo tegen financiering aangekeken kan
worden. Maar leidt financiering per saldo tot betaling van schulden? Is het niet veeleer een
vervanging van crediteuren, waarbij de nieuwe crediteur, de financier, echter zekerheden krijgt? 35
Blomkwist geeft met zijn wat simpele benadering geen antwoord op de door Van den Heuvel

929 P. 115 e.v..
930

Vergelijk IV.3.4.
931 Zie echter voor de conceptuele problemen die besloten liggen in de gangbare

economische financieringstheorie - de hypothese dat marktefficientie vanzelf zou leiden

tot vergoeding van het risico - V.2.
932 Ook lijkt mij minder juist de zel fstandige verantwoordelijkheid van bestuurders daarmee

te verhuizen naar alleen de financier.
933 In die zin o.a. ook Van Schilfgaarde (2001), p. 26 en Vranken (1989), p. 179.
934 Blomkwist (2004 en 2005).
935 Zie ook IX.2.3 en Van Dooren q.q./ABN Amro Il (X.16).
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gestelde vraag. Voorrang leidt nu eenmaal tot nadeel van andere crediteuren en de vraag is
waardoor dat wordt gelegitimeerd? De blijvende vraag aan Blomkwist is dus: waarom mag de
onderneming haar schulden door een derde. met recht van voorrang, laten betalen?

Financiers dragen indirect bij aan de verbetering van het investeringsklimaat. In
zekere zin is de financier de remplagant van de aandeelhouder met een
opeisbare, door zekerheden afgedekte schuld die tot risicoverplaatsing leidt.
Eerder'16 is uitvoerig betoogd dat financiers hiermee bijdragen aan het
investeringsklimaat door de door de tax shield"7 en door crediteuren

938   teveroorzaakte bevordering van het investeringsklimaat als hefboom
versterken. Voorwaarde daarvoor bleek te zijn dat de rentabiliteit van de
onderneming voldoende is om 66k de financieringslasten te kunnen voldoen.
Die voorwaarde laat zich juridisch vertalen in een eis ten aanzien van de
rentabiliteit in het verleden, voldoende solvabiliteit, en een eis aan de
verwachtingen ten aanzien van de toekomstige rentabiliteit. Ook die laatste eis is
in het voorgaande'" vertaald in een solvabiliteitseis. Een solvabiliteitseis is weer
te vertalen in een eis aan de maximale financiering. 940

De  financieringstheorie van Modigliani en Miller  ( 1958),  met de hypothese  van de marktefficiente
verdeling van kosten en risico' s, stond er oorspronkelijk  aan  in  de  wef dat het recht van voorrang
van de financier onder verwijzing naar het financiele hefboomeffect94 kon worden gelegitimeerd.
De effecten  van de tax shield442 hebben later (MM 1963) duidelijk gemaakt dat het hefboomeffect
wei bestaat. In hoofdstuk V bleek dat het aannemelijk is dat ook de financiering door crediteuren943

tot een positief financieel hefboomeffect kan leiden, dat wordt versterkt door de financiering
944

door banken.945 Dit leidt tot een economisch efficiente financiering.946

De cirkel kan gesloten worden. Het is wenselijk dat crediteuren bijdragen aan
het investeringsklimaat. Financiers vergroten het effect daarvan. In dat
financiele hefboomeffect ligt de legitimering van het recht van voorrang van
financiers. Het is zowel normatief als economisch wenselijk,4, dat er door de
(verlengde) Beklamel-norm grenzen worden gesteld aan de verplaatsing van het
discontinurteitsrisico naar vooral crediteuren. Die grenzen moeten evenzeer
gelden voor de financier die bijdraagt aan de verplaatsing van het
discontinuYteitsrisico naar crediteuren.

Deze algemene legitimering en begrenzing van het recht van voorrang
ziet nog niet op de individuele gevolgen die voor de wederpartijen van de
onderneming kunnen ontstaan door specifiek toedoen van de financier als

936
Zie V.5.3.

937
Zie V.2.

938
Zie V.5.2 en V.5.3.

939 Zie IV.4 en IV.5.
941 Zie IV.6.
941 Zie V.2.
942

Zie V.2, V.3.2 en V.3.3.
943 Zie V.3, samengevat in V.3.7.
944

Zie V.5.2.
945

Zie V.5.3.
946 Zie IV.3.4. IV.3.7 en V.5.1.
947 Zie IV.3.7.
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insolventie eenmaal dreigt.94» De normering daarvan kan niet goed bezien
worden vanuit de onderneming en de verdeling van risico's onder haar
participanten. Zij moet worden bezien vanuit de verhouding tussen die
wederpartijen (paritas creditorum). Daarbij moet er dan wel rekening mee
worden gehouden dat het recht van voorrang zelf een gelegitimeerde
uitzondering op het gelijkheidsbeginsel kiin zijn. Het gaat niet om de vraag of de
financier zekerheden mag hebben, maar bijvoorbeeld om de vraag of de
financier zich in het zicht van faillissement nog mddr zekerheden mag toe-
eigenen. Het door Van den Heuvel (2004) ontwikkelde argument dat de
contractsvrijheid wel de wettelijke basis (3:278 BW) is vddr, maar niet de
legitimering vormt van het recht van voorrang lijkt mij juist. 3:277 BW houdt
met recht rekening met de ongelijkheid die door voorrang kan ontstaan, omdat
het wenselijk is dat de financier zo'n recht kan toekomen. Maar de vraag of een
specifiek recht van voorrang alsnog gecreeerd mag worden in het zicht van
faillissement, zal beoordeeld moeten worden aan de hand van de Pauliana-norm,
omdat het recht van voorrang op alle activa niet bij voorbaat of per definitie
toekomt aan de financier.

Waar bij Van den Heuvel de grenzen aan de legitimiteit van het recht van voorrang vaag blijven. is
in dit onderzoek getracht deze grenzen precies te bepalen door de financieringsstructuur waarin de
verhouding van alle participanten geregeld wordt. Voor de financier is de beperking te vinden in de
maximale financiering, waarbij rekening wordt gehouden met de vereiste solvabiliteit en de
financiering bij een chronisch onvoldoende liquiditeit wordt gestaakt. Van den Heuvel kampt met
het dilemma van een economische legitimering versus individuele rechtvaardigheid. Dat dilemma
is hier opgelost door de Pauliana-norm op individuele transacties toe te passen. Die stelt grenzen
nadat wetenschap van dreigende insolventie is verkregen.

IX.3 De dilemma's van kredietverlening

IX.3.1 Geen natuurlijk evenwicht tussen financier en crediteur

Aangezien de financier ook een crediteur met een verhaalsrisico is, lopen zijn
belangen tot op zekere hoogte parallel met die van andere crediteuren.

Omdat de financier doorgaans veel beter geknformeerd is dan de gemiddelde crediteur. is wel
betoogd dat de financier tegelijkertijd de belangen van de andere crediteuren goed zou kunnen
behartigen. Die gedachte lijkt bij Van de Heuvel te bestaan als zij het recht van voorrang949

legitimeert door onder andere de monitoring-activiteiten van de bank.
950

De verhaalsrisico's en belangen van de bank lopen echter op essentiele punten
niet parallel met die van crediteuren.

In IX.2.2 bleek al dat banken zich de afgelopen decennia hebben ontpopt als verzekeraar. Het gaat
om de grote getallen en de omslag van risico waarbij het gegeven dat in geval van faillissement nog
slechts 50-60%'5'   van   de vordering verhaald wordt, kennelijk ondergeschikt is. Aangezien   dit

94* Zie ook V.6.
949 Van den Heuvel (2004).
950 Zie IX.2.4.
951 Zie De Vries (2004).
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verhaal wordt gerealiseerd terwijl banken vrijwel alle activa tot zekerheid plegen te hebben, is
duidelijk dat de belangen van individuele crediteuren hoegenaamd geen rol spelen. Vanuit de
faillissementspraktijk wordt dit gestaafd door de toenemende hoeveelheid 'negatieve boedels'
waarbij uit het resterende actief niet eens de liquidatiekosten voldaan kunnen worden. Is een
financiering risicovoller, dan zal het tarief van de bank daar vaak op aangepast worden. Voor de
aanpassing van dit tarief koopt de crediteur niets, het discontinuiteitsrisico blijft voornamelijk op

952hem afgewenteld worden.
Afgezien van het feit dat alle participanten er belang bij hebben dat de onderneming niet

failliet gaat, lopen op individueel niveau de belangen van banken en crediteuren verre van parallel.
Als banken hun risico's beperken, bijvoorbeeld door (meer) zekerheden te verlangen, lopen de
risico' s van crediteuren  op.  Bij de beoordeling  van de kredietwaardigheid speelt de waarde  van  de

953zekerheden,   de Lnss Given Default, een belangrijke rol. Waar vrijwel alle activa aldus kunnen
strekken tot verhaal van slechts een deel van de passiva, kopen juist crediteuren niet zoveel voor dit
kredietwaardigheidoordeel. Pas als de bank in verband met de belangen van andere crediteuren zijn
krediet en daarmee het beslag op de zekerheden zou beperken, zouden ook de belangen van
crediteuren aan bod kunnen komen. In de ontwikkelde verlengde Beklamel-norm ligt ten dele
besloten dat de omvang van de verantwoorde financiering daarom ook beperkt moet worden en dat
solvabiliteitseisen niet alleen moeten dienen als een contractueel handvat voor banken, maar ook

954als een norm voor zowel de bank als de debiteur.
De praktijk leert ook dat het gedrag van de bank bij (dreigende) insolventie sterk bepaald

wordt door de opportuniteit van de eigen positie. De vraag of de bank voldoende zekerheden heeft.
zal sterk bepalend zijn voor zijn gedrag.

In gevallen waarin de bank lucht krijgt van de dreigende insolventie en tot de conclusie
komt dat hij voldoende zekerheden heeft, bestaat er geen natuurlijk machtsevenwicht. Bij een
overvloed aan zekerheden kan er mogelijk onvoldoende druk bestaan tot maximalisering van de

955
opbrengst (zie bijvoorbeeld de casus in Kip, Sloetjes/Rabobank die in de praktijk geen
geisoleerde uitzondering is). Loopt de bank de kans bij voortzetting van krediet later onvoldoende
zekerheden te hebben, dan zal het risico van de insolventie weliswaar in het tarief zijn
ingecalculeerd.  Toch  zal  de  bank er alle belang bij hebben zijn toekomstige risico' s te beperken  en
het krediet in zo'n geval, conform de overeenkomst,  zo snel mogelijk op te zeggen, zodat hij niet
uit zijn zekerheden zal lopen. Het krediet is - hoewel naar de letter voor korte termijn - verstrekt
om in een liquiditeitstekort te voorzien. Maar bij dreigende insolventie en voldoende zekerheden
zal er door de bank een belang waargenomen worden om op te zeggen en daarmee normaal
gesproken de discontinuiteit over de debiteur af te roepen, ook in gevallen waarin redding nog
mogelijk was. Of de opzegging van het krediet na verkrijging van wetenschap van dreigende
insolventie maar v66r wetenschap van feitelijke insolventie gepast is. komt in IX.3.4 en IX.3.5 aan
de orde. Het zal op voorhand duidelijk zijn dat het in rekening brengen van een risico-gerelateerd
tarief zich slecht verhoudt tot deze opzeggingsmogelijkheid. Een verzekeraar mag zijn verzekering
ook niet intrekken wanneer duidelijk wordt dat het verzekerde geval zich zal gaan voordoen. Dat is
het verkopen van een paraplu die moet worden ingeleverd als het gaat regenen.

956

Curatoren weten ook dat het verkrijgen van een boedelkrediet ten behoeve van de
maximalisering van de liquidatieopbrengst vrijweI onbegonnen werk is als de bank bij executie al
voldoende zekerheden heeft. Komt de bank tot de conclusie dat hij onvoldoende zekerheden heeft,
dan gedraagt hij zich weer heel anders. Maar ook dat hoeft niet te betekenen dat daarmee ook de
belangen van andere crediteuren gediend zijn. Wel ziet men een grotere bereidheid om mee te
werken aan een redding of doorstart waardoor het discontinuiteitsrisico alsnog vermeden wordt,
althans een zo hoog mogelijke opbrengst van de activa inclusief goodwill) gerealiseerd wordt. Maar
banken zullen bij een tekort aan zekerheden bijvoorbeeld ook kunnen trachten alsnog de (waarde
van) zekerheden te vergroten  of de schuld te beperken ('bevriezen'), zodat relatief meer zekerheid
ter dekking van de restantschuld strekt. Voorbeelden waarbij de bank zijn positie tracht te

952
Zie IV.2 en V. 1.3.

953
Idem Vos (2003).

954 Zie ook IV.6.4 en IV.6.5.
955

HR 2-5-1997, NJ 1997, 662 (Kip. Sloetjes/Rabo).
956 Zie ook IX.2.2.
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verbeteren ten koste van de andere crediteuren, zijn er te over.957 In Van Dooren q.q./ABN Amro I
en Meijs q.q./Bank of Tokyo zien we hoezeer 47 F aan een wenselijke normatieve oplossing in de
weg kan staan. De casus van Eneca leert - hoewel dit kennelijk niet door eisers en de rechter is958

herkend - hoezeer  de  bank  er  niet voor terugdeinst door hemzelf gecreeerde. eigen risico' s alsnog
naar crediteuren te verplaatsen.959 De bank had garanties afgegeven waardoor een groot deel van de
liquidatieverliezen bij hem terecht zouden komen. De bank had zodoende een uitgesproken eigen

belang bij voortzetting van de feitelijk insolvente en verlieslatende onderneming en droeg
hoegenaamd niets bij aan een oplossing door het krediet slechts te heropenen. Het is misschien
tekenend voor de wijze waarop naar banken wordt gekeken dat ook in de literatuur tot dusver de
feitelijke betekenis van de casus door niemand is uitgewerkt, hoewel het arrest wel de nodige
aandacht heeft gekregen.

Ook het door banken verkondigde uitgangspunt'60 dat zij veelal mede ten behoeve van
crediteuren de redding mogelijk maken, behoeft relativering.

961

Het ontbreken van een natuurlijk machtsevenwicht waarvan crediteuren - die op de
risico' s nauwelijks zicht en invloed hebben - eenvoudig  de dupe kunnen worden, maakt duidelijk
dat het door de wetgever en de bank gebruikte argument van het 'sibi vigitare' zeer beperktis.

962

Het ontbreken van een natuurlijk evenwicht kent, samengevat, een aantal
oorzaken:
(a) financiering tegen zekerheden leidt bij insolventie per definitie tot nadeel

van crediteuren (zie Van Dooren q.q./ABN Amro II)963 omdat het resterende
verhaalsactief voor crediteuren zeer beperkt zal zijn;

(b) banken maken veelal maximaal gebruik   van de verplaatsing van risico' s
naar crediteuren, die daarop nauwelijks zicht en invloed hebben, en laten

zich bij de omvang van de lening(-en) niet leiden door de belangen van
crediteuren;964

(c) het gehanteerde risicotarief voor kredietnemers beschermt de crediteuren
niet;

(d) banken maken bij verdere zekerheidverschaffing gebruik van de
contractsvrijheid, die in samenhang met 47 F een uitholling van het
vermogen na dreigende en feitelijke insolventie mogelijk maakt (o.a. 20
ABV; of voortzetting relatie na feitelijke insolventie), hoewel de contracts-
vrijheid geen legitimering voor een benadeling van derden in zich draagt;90

(e) banken gaan ervan uit dat zij, indien zij voldoende zekerheden hebben, in
beginsel na dreigende insolventie kunnen opzeggen, hetgeen de feitelijke
insolventie zal bewerkstelligen;

957
Vergelijk de casus in Montana I en II (HR 22-5-1992, NJ 1992, 526; HR 12-4-1996, NJ
1996,488); Loeffen/BMH I en II (HR 8-7-1987, NJ 1988, 104 en HR 22-3-1991, NJ
1992, 214); Eneca (HR 10-12-1976, NJ 1977, 617): Gispen q.q./IFN (HR 24-3-1995, NJ
1995, 628); Van Dooren q.q./ABN Amro I (HR 16-6-2000, JOR 2000, 201); Meijs
q.q./Bank of Tokyo (HR 29-6-2001, JOR 2001, 220); zie verder IX. 1.2, X. 16, X. 18 en
X.3.

958 Zie hoofdstuk VIII.
959

Zie X.3.2.1.
960 In die zin ook Van Amsterdam (2004).
961 Zie verder IX.3.3.
962

Zie VIII.7.3.
963 HR 8-7-2005, NJ 2005,457 (Van Dooren q.q./ABN Amro II): zie ook (X. 16).
964 Zie de verlengde Beklamel-norm in IV.6.
965 Zie VII.8.
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(f) indien een bank meer dan voldoende zekerheid heeft, wordt de
maximalisering van de opbrengst niet gegarandeerd;

(g) indien banken onvoldoende zekerheden hebben, zullen zij ook na
verkrijging van wetenschap van feitelijke insolventie trachten hun
(zekerheids-)positie te versterken en de schuld te verlagen;

(h) banken kunnen, bijvoorbeeld indien zij een faciliteit hebben gegeven die in
omvang afhankelijk is van de prestaties van de debiteur, een eigen belang
hebben bij voortzetting van de feitelijk insolvente en verlieslatende
onderneming.

Deze vanuit het belang van de bank natuurlijke tendensen behoeven een
normatieve begrenzing, die niet kan worden overgelaten aan de contractsvrijheid
van financiers. Die contractsvrijheid dient zich vooral te beperken tot de vraag
welk bedrag de bank bij aanvang bereid is te financieren tegen welke op dat
moment ook te verstrekken zekerheden. En ook dan moeten grenzen,66 worden
gesteld aan de maximale omvang in verband met de solvabiliteit. Wanneer die
grenzen worden overschreden zal het overmatige deel van de financiering als
risicodragend moeten worden aangemerkt.961

Het gegeven dat de financier net als andere crediteuren risico's loopt, is
onvoldoende aanleiding om te mogen aannemen dat het door zekerheden
beperkte, en ook overigens gecalculeerde risico er in concrete gevallen vanzelf
toe leidt dat het discontinuiteitsrisico afdoende wordt beperkt en niet wordt
vergroot of dat daarmee de - ten behoeve van de legitimering vereiste -
positieve rentabiliteit voldoende vaststaat.968 Evenmin is daarmee gegeven dat de
financier na verkrijging van wetenschap van dreigende insolventie zijn positie
ten koste van anderen mag verbeteren.

IX.3.2 Redding van de onderneming
Wordt een noodlijdende onderneming gered van de ondergang dan zal iedereen blij zijn, de bank,
de andere betrokkenen, werknemers, crediteuren, toeleveranciers en afnemers. Dit Hollywood-
scenario geeft voeding aan de tot het laatste moment bestaande hoop en werkt als een fuik voor de
gedachte dat het doel elk middel heiligt Bij die hoop worden de risico's en consequenties

969

gemakkelijk   op de achtergrond geplaatst.   In dit onderzoek   zijn de risico' s en effecten   van   de
verschillende middelen echter juist nader onderzocht.

970
Hierbij is gebleken dat de beheersing van de risico's die naar crediteuren worden

verplaatst. vraagt om een wijze van financiering waarbij grenzen worden gesteld aan de liquiditeit
en  de  financiering met vreemd vermogen  (L  9  ( 1-s).I  - s.LM  -  V) en navenante eisen  aan het eigen
vermogen. Bij de verlieslatende onderneming werden in verband met de Pauliana-norm in zekere
zin nog zwaardere eisen aan het eigen vermogen gesteld, indien de verstrekking van nadere
zekerheden of de vermindering van risicodragend vermogen op de agenda staat. 971

966 Zie IV.6.
967 Zie IV.9.2.
968 Zie ook IV.5 e.v.
969

Vergelijk Ophof (1997).
97() Zie hoofdstuk IV.
971 Zie VI.4.4 en VI.4.5.
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Uit eerder getrokken conclusies volgt dat voor een verlieslatende onderneming
die al een maximale financiering met vreemd vermogen heeft aangetrokken en
toch behoefte heeft aan meer middelen, de redding moet worden gevonden in
financiering met vooral risicodragend vermogen. Dat geld kan wel door een
bank ter beschikking worden gesteld, maar dan via bijvoorbeeld de moeder-
onderneming of aandeelhouders. De verplaatsing van het discontinuYteitsrisico
van de noodlijdende onderneming door voortschrijdende verliezen vindt haar
grens in de minimaal vereiste solvabiliteit. Redt de onderneming het vervolgens,
dan zal het benodigde risicodragende vermogen het risico 'overleefd' hebben en
kan dit, zodra de solvabiliteit voldoende is, ook weer worden uitgekeerd. Of en
in hoeverre dat ook verstandig is, hangt af van het algemener te voeren beleid en
het risicoprofiel van de onderneming.

Bij de noodlijdende onderneming is het zeer wel mogelijk dat de waarde van een aandeel minder is
dan de nominale waarde. Bezien vanuit het belang van de vennootschap is het niet rationeel dat
aandelen niet beneden nominale waarde uitgegeven mogen worden. De vennootschap zal het niet
gaan om de waarde per aandeel, maar om het vermogen dat kan worden aangetrokken.

Wanneer zittende of nieuw aan te trekken aandeelhouders niet bereid of in staat
zijn om de middelen tijdig risicodragend ter beschikking te stellen, dan resteert

gedwongen liquidatie. Die liquidatie kan wel een 'doorstart' in een andere
entiteit ten gevolge hebben. Dan ontstaat er een andere dynamiek, ook voor de
financiering, zoals hieronder zal worden behandeld.

Indien zich een plotseling en onvoorzienbaar tekort in liquiditeit of
solvabiliteit voordoet, kan het gezien het belang van de mogelijke redding van
de onderneming toch gepast zijn om een terme de grace toe te staan bij
toepassing van de Beklamel- of verlengde Beklamel-norm (strekkende tot
eventuele vermindering van lening), teneinde de onderneming en betrokkenen in
staat te stellen een analyse te maken en met spoed passende maatregelen te
treffen voor de sanering of doorstart van de onderneming.wz Alleen al het
aantrekken van risicodragend kapitaal zal enig tijd vragen. Uiteindelijk kunnen

de belangen van crediteuren, werkgelegenheid en continuiteit hiermee ook
gediend zijn. Het belang van de terme de grace zd hieronder nog duidelijker
worden.

IX.3.3 De voorbereide doorstart door een activa transactie

Gaat een onderneming failliet, dan wordt haar vermogen op dat moment voor
zover mogelijk gefixeerd en is het discontinuiteitsrisico daarmee ook
gerealiseerd. Het vermogen van de onderneming behoort als het ware niet meer
aan de onderneming zelf toe, maar het verhaalsactief strekt ter verdeling onder

het passief. De fixatie van het vermogen door faillissement betekent ook dat het
discontinuiteitsrisico daarna niet meer kan worden verplaatst, maar al definitief
verplaatst is. Beperking van de financiering door de verlengde Beklamel-norm is
dus ook niet meer aan de orde, het gaat nog slechts over het liquidatiebelang.

972
Idem m.2.2.2.
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Dat neemt niet weg dat het voor de door te starten onderneming soms zeer
moeilijk kan zijn om een financiering te verkrijgen, met name indien de
financier daar zelf geen belang meer bij heeft.9,3

Dit onderzoek gaat niet over de financiering nd faillissement. Niettemin een enkele opmerking bij
het onderwerp van doorfinanciering na faillissement en surseance. Bij voorgenomen
wetswijzigingen van de afgelopen decennia speelde telkens de vraag of een verplichting tot
doorfinanciering van de bank moest worden opgenomen. In die discussies974 is naar mijn mening
verloren gegaan dat het in principe niet op de weg van de curator ligt op basis van de bestaande
kredietovereenkomst voort te pan. Hij zou een nieuwe overeenkomst moeten afsluiten.
Voortzetting van alleen het bestaande krediet pleegt juist per saldo geen aanvulling van liquide
middelen op te leveren. Verder is essentieel dat nu juist een scheiding wordt aangebracht tussen de
bestaande schuld met bestaande zekerheden en de nieuwe schuld met nieuwe zekerheden. Zo niet.
dan zullen de kredietschuld en daarbij op dat moment behorende zekerheden niet gefixeerd worden
en zal daarmee de gelijkheid van crediteuren doorkruist kunnen worden, bijvoorbeeld doordat nog
te verstrekken zekerheden ook zullen gaan dienen ter dekking van de oude schuld. Voorts zal het
nieuwe krediet moeten worden aangewend voor vooralgi5 de 'nieuwe' schulden. Tot slot zij
opgemerkt dat de financiele positie op basis waarvan na surseance of faillissement gefinancierd kan
worden, geheel anders is dan daarvoor. De fixatie heeft tot gevolg dat de balans van de boedel niet
overeenkomt met die van de failliet. De faillissementsschuldeisers zijn als het ware aandeelhouders
geworden en komen bij de verplichtingen niet meer voor. Het actief bestaat uit het resterende
verhaalsactief (na uitwinning door separatisten). Of financiering van de boedel verantwoord is.
dient te worden beoordeeld aan de hand van andere gegevens dan de balans van de failliet zelf.
Daarbij zullen de beschikbare zekerheden een rol spelen. Maar belangrijker nog is of en in hoeverre
een positieve rentabiliteit verwacht mag worden. Positieve rentabiliteit betekent dan dat de
verhoging van de liquidatiewaarde van het vrije verhaalsactief door (tijdelijke) voortzetting van de
ondememing groter zal zijn dan het saldo van de kosten van voortzetting.

Terug naar de in het schemergebied voorbereide doorstart. Ook al is het discontinuneits-
risico een feit omdat er sprake is van verhaalsinsolventie, daarmee staat de omvang van de
verhaalsinsolventie nog niet vast. Dat is afhankelijk van de liquidatie zelf. De omvang van het
risico kan meestal het beste worden beperkt door - zo mogelijk - onderhandse

verk07 van deactiva in onderling verband. going c·oncern, waardoor ook een deel van de goodwur 6
van de

onderneming geliquideerd kan worden. Belangen van continurteit en werkgelegenheid kunnen zo
ook gediend worden. Ook zal het zo mogelijk zijn een deel van het 'liquidatiepassief te vermijden,
doordat verplichtingen door de koper worden overgenomen (de ingevolge 39 en 40 F maar deels
gefixeerde verplichtingen uit arbeidscontracten en huur, en de overname van andere verplichtingen
die anders tot schadeclaims (37a F) zouden leiden). Tenslotte kan ook de financier belang hebben
bij de aldus te bereiken maximale opbrengst van zekerheidsactief.

De (eventueel gedeeltelijke)  door een activa-transactie te realiseren doorstart
kan verschillende doelen dienen: (a) maximalisatie van de waarde van het actief;
(b) minimalisatie van het passief; (c) bevordering van werkgelegenheid; (d)
bevordering van continurteit.

De praktijk leert dat de kans op slagen van een doorstart bevorderd wordt door een goede
voorbereiding vaar faillissement. Bij het veel gehoorde argument dat dit niet goed mogelijk is in

973 Zie IX.3.1.
974 Zie onder andere Van Mierlo  ( 1994). Rank-Berenschot  ( 1995). Vriesendorp ( 1996b)  en

Winter (1998).
975

De opvatting van de Hoge Raad over dwangcrediteuren maakt (helaas) de fixatie niet
geheel mogelijk (HR 20-3- 1981.  NJ  1981. 640 (Veluwse Nutsbedrijven) en HR  16-10-
1998. NJ 1998. 896 (Van der Hel q.q./Edon).

976 Zie ook Verstijlen (2(X)la), p. 249 e.v.
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surseance, zijn kanttekeningen te plaatsen. Het argument wordt vooral gebruikt door diegenen die
er belang bij hebben het proces zelf in de hand te houden.

Het argument van de 'stille' voorbereiding wordt deels wel gevoed door de rechtspositie
van dwangcrediteuren die zich zeker na faillissement of surseance zullen roeren als waren zij
'nieuwe' crediteuren. De fixatie van het vermogen wordt in zoverre illusoir gemaakt. Dat danken
we aan de, naar mijn mening, onjuiste beslissingen van de Hoge Raad die ook na verzet in de
literatuur en samenleving, en ondanks de gewijzigde opvatting van de wetgever in de WSNP is
voortgezet. Inmiddels is dit tenminste voor energieleveranties door de wetgever ongedaan977

gemaakt in 37b F.
Ter voorbereiding moeten potentiele kopers gevonden worden, liefst door gebruik te

maken van een transparante markt die de prijs ten goede zal komen. Potentiele kopers moeten zich
op korte termijn een goed beeld kunnen vormen van datgene wat te koop is. Dat moet dus vooraf zo
goed mogelijk geinventariseerd worden. Ook de mogelijkheden om de onderneming winstgevend te
laten zijn. moeten bij voorkeur vooraf geanalyseerd worden. Kopers zullen de financiering moeten
regelen. Na faillissement zal de curator veelal slechts gedurende een beperkte tijd de goodwill van
de onderneming in stand kunnen laten.

Met de Beklamel-norm en de verlengde Beklamel-norm zijn in verband met de
verplaatsing van het discontinuiteitsrisico naar crediteuren heldere grenzen
gesteld aan de omvang van de financiering en de plicht de onderneming te
staken en surseance of faillissement aan te vragen na verkrijging van
wetenschap van feitelijke insolventie. Uit die normen volgt dat de
voorbereidingen tijdig moeten geschieden, voordat feitelijke insolventie intreedt.

De praktijk leert echter dat de voorbereidingen van een doorstart veelal laat, zo niet te laat.
geschieden. Psychologisch zal een rol spelen dat bestuurders pas laat het deficit willen erkennen en
hoop op de toekomst willen houden. Praktisch zal ook meespelen dat de grenzen van de Beklamel-
norm - althans tot voor kort - en de verlengde Beklamel-norm geen gemeengoed zijn.

Van Amsterdam (2004) heeft een onderzoek ingesteld naar de bankpraktijk en al dan niet
geslaagde saneringen, waaronder de doorstart in een andere rechtspersoon. Hij is daar positief over.
Helaas is uit zijn onderzoek niet op te maken of en zo ja, waardoor de bemoeienis van de bank
nodig was en welke voordelen dit opleverde. Ook is niet duidelijk welke bijdragen de bank
concreet aan het saneringsproces leverde. Laat staan dat duidelijk is in welk stadium de bank zich
in het licht van de Beklamel-norm hiermee bemoeide en of dit in strijd was met de verlengde
Beklamel-norm. De bijdrage van de bank kan bijvoorbeeld ook hebben volstaan met de keuze van
de nog door voortzetting van de financiering te ondersteunen bedrijven en het wekken van
vertrouwen bij derden.

Waar ook een te late voorbereiding nog steeds de eerder vermelde doelen kan
dienen, is het de vraag in hoeverre het wenselijk is betrokkenen op een te late
voorbereiding af te rekenen. In feite werpt het liquidatiebelang zijn schaduw
vooruit, omdat de voorbereiding van de doorstart bevorderlijk is voor dat
belang.

Of en in hoeverre er door een te late voorbereiding nadeel ontstaat, is
afhankelijk van het te kiezen perspectief. Uitgaande van de Beklamel- en
verlengde Beklamel-norm is het niet meer gepast om voortschrijdende verliezen
en verminderingen van verhaalsvermogen voor rekening van crediteuren te
brengen. Uitgaande van het liquidatiebelang van crediteuren hebben zij hier
eventueel per saldo echter wel baat bij,  en ook overigens worden belangen  van

977 Hetzelfde geldt voor de zogenaamde oneigenlijke boedelschulden waar de Hoge Raad
met eenzelfde - ook fel bekritiseerde - volharding het fixatiebeginsel doorkruist.
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werkgelegenheid en continuYteit hier mogelijk door gediend. Het dilemma stelt
ons voor keuzes die meer politiek dan juridisch van aard zijn. Mijn voorkeur zou
uitgaan naar het handhaven van de Beklamel-norm en de verlengde Beklamel-
norm als harde en duidelijke principes die hun schaduw vooruitwerpen in
combinatie met de bevordering van de werking van de surseance.

Hoewel ik oog heb voor het belang van de voorbereide doorstart, zelfs als die te laat plaatsvindt,
zullen oplossingen die niet verlangen dat een doorstart tijdig voor feitelijke insolventie wordt
voorbereid tot een te onduidelijk beeld leiden dat 'doormodderen"78 in de hand werkt. Andere
oplossingen roepen wat mij betreft te veel moeilijke vragen op als: gaat het om de verwachting dat
een voor te bereiden doorstart succes zal hebben of om het slagen van de doorstart? Wanneer is
zo' n verwachting gerechtvaardigd? Welk liquidatievoordeel is werkelijk  toe te schrijven   aan  de
voorbereiding? Wat wordt de positie van nieuwe crediteuren in verhouding tot oude crediteuren?
Had nadeel door een andere of snellere wijze van voorbereiding voorkomen kunnen worden? Is al
het toegebrachte nadeel rationeel in verband te brengen met de voorbereide doorstart?979

Alleen in die gevallen dat een plotseling onvoorzienbaar tekort in Iiquiditeit of
solvabiliteit ontstaat, is naar mijn mening een ternie de grace gepast bij
toepassing van de Beklamel- of de verlengde Beklamel-norm om de
onderneming en betrokkenen in staat te stellen tot een analyse te komen en met
spoed passende maatregelen te treffen (zie ook III.2.2.2).

IX.3.4 Beperkte mogelijkheden tot opzegging van het krediet
De vraag wanneer kredietverlening dient te worden beeindigd, heeft als
spiegelbeeld de vraag tot wanneer krediet moet worden voortgezet omdat anders
feitelijke insolventie zou ontstaan. Uit de jurisprudentie met betrekking tot de
opzegging van kredieten is op te maken dat een bank met inachtneming van de
kredietovereenkomst in beginsel de overeenkomst eenzijdig kan en mag
beeindigen. Toch wordt vrij algemeen aangenomen'8° dat de debiteur erop mag
vertrouwen dat de relatie niet bij het minste of geringste wordt beeindigd. Uit
het onderzoek van Bakkerus,81 blijkt dat de opzeggingsbevoegdheid van de bank
beperkt is als de kredietnemer erop mocht vertrouwen dat slechts om
zwaarwegende redenen op korte termijn zou worden beeindigd, of omdat het
belang van de kredietnemer en werkgelegenheid door bdindiging op korte
termijn onevenredig zouden worden geschaad in verhouding tot het belang van
de bank bij beeindiging. Schending van een verplichting tot voortzetting van het
krediet kan leiden tot aansprakelijkheid op grond van 6:74 of 6:162 BW:

Het belang van de financier om onmiddellijk te kunnen opzeggen ter beperking van de eigen
risico's staat tegenover het belang van de onderneming bij continuiteit. Het doel van de

978
Zie Raaijmakers (2003) en het het Rapport van de MDW-werkgroep.

979 Voor een beschrijving van voorbereide doorstartfaillissementen,  zie Van Eeghen  ( 1996),                        1
p. 93, Van Eeghen (1997), p. 1665 en Joossen (1998).

980 Zie onder andere ook Kuitenbrouwer  ( 1988), Slagter  (1993),  Van Sint Truiden  ( 1996).
Vergelijk ook: Spigt en Hoff (1992).

981                                                                                                                                           1
Bakkerus (2000)

982 Zie voor een uitgebreid overzicht van lagere jurisprudentie: Bakkerus (2000) en Van Sint
Truiden ( 1996).
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kredietovereenkomst, de overbrugging van een liquiditeitstekort ten behoeve van de continuiteit,
staat haaks op de opzeggingsbevoegdheid, tenzij feitelijke insolventie een feit is. Hier komt de
'dubbelzinnigheid' van de kredietovereenkomst tot uiting, doordat het gaat om een 'kortlopende
verplichting' die enerzijds contractueel tot opzegging op korte termijn kan leiden en anderzijds juist
bestemd is om langduriger een liquiditeitstekort af te dekken, zodat van continuiteit mag worden
uitgegaan. De financier vervangt voor een deel de financiering door de aandeelhouders.'83 Het
spanningsveld doet zich natuurlijk vooral voelen in geval van dreigende insolventie, omdat juist
dan de overgang naar een andere financier zeer moeilijk is en het lot van de onderneming dus
feitelijk in handen van de bestaande financier komt te liggen. Intrekking van het krediet bij slechts
dreigende insolventie staat haaks op het verzekeringskarakter van het krediet.984 De centrale rol van
de financier heeft twee kanten: het krediet mag enerzijds bij de eerste dreiging van insolventie niet
zomaar vanwege het eigen belang van de financier opgezegd worden, omdat rekening moet worden
gehouden met het belang van continuYteit (inclusief de belangen die crediteuren daarbij hebben) en
werkgelegenheid. Anderzijds moet het krediet worden opgezegd bij gebleken feitelijke insolventie.
omdat daarna de benadeling van andere crediteuren vaststaat. De financier zal onderzoek naar de
feitelijke insolventie moeten instellen, althans de omvang van zijn financiering moeten afstemmen
op de conform de verlengde Beklamel-norm te stellen eisen. Hij moet openstaan voor de door
bestuurders en/of aandeelhouders aan te dragen mogelijkheden om insolventie te voorkomen.

De aard en functie van de kredietovereenkomst zou als uitgangspunt met zich
moeten brengen dat bij dreigende insolventie all&n, dat wil zeggen voordat de
mogelijkheden van behoud van continuiteit zijn onderzocht, de opzegbaarheid
op korte termijn juist niet gegeven is. Daarbij wordt het krachtenveld niet alleen
bepaald door de bank en zijn debiteur, maar ook door de aandeelhouders,
crediteuren, werknemers en vaste relaties van de debiteur. Tot een soortgelijke
opvatting is Vos985 gekomen.

Volgens Vos is de 'grote bedreiging' en 'de kern van de problematiek te overleven bij financiele
moeilijkheden' 'de dagelijkse opvraagbaarheid   van het bankkrediet'.   Deze zou 'plaats moeten
maken voor stringente voorwaarden waaronder het door kredietinstellingen verleende krediet kan
worden opgevraagd'. Voor tussentijdse (niet-consensuele) beeindiging ziet hij slechts ruimte in drie
gevallen: (1) als de continuiteit hierdoor niet in gevaar komt, althans als van de bank in redelijkheid
niet gevergd kan worden het krediet voort te zetten: (2) bij faillissement (niet: surseance), (3) als de
vertrouwensrelatie zodanig is verstoord dat van de bank niet gevergd kan worden de relatie voort te
zetten. Met zijn uitvoerige analyse die tot beperkte opzeggingsmogelijkheden moet leiden ben ik
het in grote lijnen eens. Ik acht het echter onjuist dat de bank ook na feitelijke insolventie gehouden
zou kunnen zijn het krediet voort te zetten. Integendeel, lijkt mij. Ook meen ik dat juist aan de
omvang van de financiering beperkingen gesteld moeten wor(len en dat de financiering van de
onderneming in moeilijkheden juist sterk afhankelijk zal moeten worden van extra bijdragen in
risicodragend kapitaal.

Op het uitgangspunt dat de financier het krediet niet bij dreigende insolventie
all66n mag opzeggen zullen onder omstandigheden uitzonderingen bestaan.986 Te

987denken valt aan gebleken onbetrouwbaarheid van het bestuur en soms

983 Zie V.5.3 en IX.2.4.
984 Zie IX.2.2.
985

Vos (2003), met name p. 419 e.v.
986 Zie voor de problematiek van doorfinanciering na surseance, die andere dimensies kent,

onder andere Van Mierlo (1994), Rank-Berenschot (1995), Vriesendorp (1996b) en
Winter (1998).

987 Vergelijk de richtlijnen voor de accountantscontrole RAC 270 (frauderichtlijn). Bij
onbetrouwbaarheid van het bestuur komt de betrouwbaarheid van elke informatie aan het
wankelen. Zie bijvoorbeeld ook de Beleidsregel Betrouwbaarheidstoetsing
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aandeelhouders, het niet verstrekken van de bij de overeenkomst al afgesproken
zekerheden, de onmogelijkheid om op kortere termijn relevante informatie te
krijgen voor de oordeelsvorming met betrekking tot de financiele positie en de
ontwikkeling daarvan, onwil of relatieve onmacht van bestuurders en/of
aandeelhouders om concrete en realistische plannen voor de redding
bespreekbaar te maken, voorspelbare en onafwendbare feitelijke insolventie
e.d.m

Betrouwbaarheid dient niet te worden verward met de kwaliteit van het management. Uit het
onderzoek van Van Amsterdam (2004) volgt dat het oordeel over de kwaliteit van het management
door de bankmedewerker van Bijzonder Beheer in sterke mate bepalend zou zijn voor de reddings-
kansen. ook als dat oordeel niet juist of willekeurig is.

989

Neemt men de belangen van de financier tot uitgangspunt, dan ontstaat het scherpste
dilemma als feitelijke insolventie nog niet is ingetreden - of is vastgesteld - maar de zekerheden
ondertussen opdrogen bij voortzetting van het krediet. Het belang van de financier enerzijds en de
belangen van de mogelijke redding van de onderneming, de continul'teit en werkgelegenheid en van
crediteuren anderzijds hoeven dan niet parallel te lopen en zijn moeilijk met elkaar vergelijkbaar.
Dit dilemma wordt in IX. 3.5 besproken.

Voorts kan een dilemma ontstaan indien de financier in strijd met de verlengde
Beklamel-norm een bovenmatige financiering ter beschikking heeft gesteld.
Moet die dan in het zicht van een mogelijke insolventie alsnog worden beperkt
of zelfs opgezegd of moet deze beschikbaar blijven? Hier zal een onderscheid
gemaakt moeten worden tussen: 1) de bewust verstrekte te hoge lening, en 2) de

lening die conform de verlengde Beklamel-norm moet worden verminderd,
omdat blijkt dat de waarde van de investeringen verminderd is.M In het tweede

geval zal het de financier eerder moeten vrijstaan om te eisen dat

aandeelhouders het overmatige deel van de financiering risicodragend
overnemen, althans zal hij zijn financiering op redelijke termijn navenant
moeten kunnen verminderen. Normaal gesproken zal er in dit geval ook al
sprake zijn van feitelijke insolventie.* Maar in het eerste geval is het kwaad al
met medewerking van de financier geschied en kan hij medeverantwoordelijk
worden gehouden voor de gevolgen van intrekking of beperking als die de
feitelijke insolventie onmiddellijk over de onderneming afroept. Het staat de
financier dan niet zonder meer vrij de financiering in te trekken, tenminste
zolang de feitelijke insolventie niet vaststaat.ez De financier zal op zijn eigen
blaren moeten zitten totdat de dreigende insolventie is afgewend, althans totdat
hij de aandeelhouders tenminste genoeg tijd heeft gegeven met alternatieve

(Staatscourant 19 april 2004, nr. 74) in verband met mogelijk criminele activiteiten van
de onderneming of haar betrokkenen. Deze regelgeving die breekt met de onschuld-
presumptie, kan overigens zeer onbevredigend uitpakken, met name indien bijvoorbeeld
Justitie zelf verantwoordelijk is voor het (bewust) uitlekken van een onderzoek.

98M In ongeveer gelijke zin Vos (2003).
989

Zie algemener IV.4 en Adriaanse en Kuijl (2005).
99() Zie IV.7.1.
991 Zie IV.6.5.
992 Staat de feitelijke insolventie weI vast. dan zal ook een nog niet gebruikte kredietruimte

niet  meer ter beschikking moeten worden gesteld.  Vergelijk  HR  10-11-1995,  le  kamer.
nr 15.788 (C 94/210) (A.N.V.R. c.s./CLBN), als besproken in III.4.3.
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financiering te komen. Juist om dit soort problemen zoveel mogelijk te
voorkomen werd de eis gesteld"1 dat ook voor de winstgevende onderneming de
verlengde Beklamel-norm moet gelden.

In veel financieringsovereenkomsten worden uitdrukkelijk eisen gesteld
aan de solvabiliteit van de onderneming. Die eisen liggen meestal hoger dan de
op grond van de verlengde Beklamel-norm gehanteerde grenzen voor
'onvoldoende' solvabiliteit.w' Wil een bank hierop jegens de debiteur een beroep
kunnen doen ter beeindiging van de overeenkomst, dan zal ook de omvang van
de financiering op de door hemzelf gestelde solvabiliteitseis 's' moeten zijn
ingesteld.995 Als dat zo is, zal zodra de solvabiliteit minder wordt dan verlangd,
ook feitelijke insolventie ontstaan en inderdaad opzegging geboden zijn. Door
de ontwikkelde verlengde Beklamel-norm snijdt het mes van de solvabiliteitseis
aan twee kanten: het stelt beperkingen aan zowel de debiteur als de financier.

IX.3.5 Voortzetting krediet onder het opdrogen van zekerheden?
Heeft een financier vanaf het begin te weinig zekerheden bedongen voor een
lening, dan onderscheidt hij zich niet van andere crediteuren en zal hij zich
daarbij na verkregen wetenschap van dreigende insolventie moeten neerleggen.
Wanneer de zekerheden echter niet een min of meer vaste waarde hebben, is dat
oordeel minder hard te vellen. Dat zal vooral het geval kunnen zijn indien de
zekerheden bestaan uit verpande vorderingen.

Een moeilijk dilemma is de vraag of de financier die na dreigende insolventie zijn zekerheden ziet
opdrogen, nog wel gehouden is de financiering voort te zetten totdat duidelijk is dat feilelijke
insolventie is ingetreden of niet meer kan worden afgewend. Kijken we gasoleerd naar het belang
van de financier en de inhoud van de kredietovereenkomst met onmiddellijke opzegbaarheid, dan
zou het antwoord moeten zijn dat dan opgezegd mag worden.  Hier staat tegenover dat het krediet
juist dient om te voorzien in een tekort aan eigen middelen dat anders tot een liquiditeitstekort zou
leiden en dat de opzegging de feitelijke insolventie ten gevolge zal hebben. Als de voorrang van de
separatist geoorloofd is vanwege de bevordering van het investeringsklimaat en het uitgangspunt
van continuiteit (in plaats van verhaalssolventie), zou de separatist dan mogen weglopen als juist de
continuiteit op het spel staat? De financier krijgt als verzekeraar al een vergoeding voor het door
hem afgedekte risico. Dat risico wordt mede bepaald aan de hand van de vraag in hoeverre997

zekerheden ook een zekere opbrengst opleveren (loss Given Default). Op de mogelijke casuistiek
is niet in al zijn varianten eenvoudig vat te krijgen. Er kunnen met name bijzondere
omstandigheden zijn die het krachtenveld sterk bepalen, zoals de onbetrouwbaarheid of
onwilligheid van bestuurders, de niet tijdige beschikbaarheid van de relevante gegevens of de onwil
van aandeelhouders om op langere termijn te voorzien in een behoorlijke financieringsstructuur.998

Maar in algemene zin is er wei meer te zeggen over de positie van de financier en het opdrogen van
de zekerheden.

Bij de benadering van de vraag of de financier op korte termijn mag opzeggen, wordt de
contractsvrijheid en daarmee de overeengekomen opzeggingsbevoegdheid meestal als uitgangspunt
genomenm. Met dat uitgangspunt blijkt in de jurisprudentie dat de bevoegdheid veelal wordt

993 Zie VI.4.4.
994 Zie IV.6.4 en IV.6.5.
995 Zie IV.6.
996 In die zin ook Spigt en Hoff ( 1992)
997 Zie IV.2.4 en V.6.
998

Zie IX.3.4.
999 Vergelijk Bakkerus (2000) en Vos (2003).
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beperkt omdat de kredietnemer erop mocht vertrouwen dat slechts om zwaarwegende redenen op
korte termijn zou worden beeindigd of omdat het belang van de kredietnemer en werkgelegenheid
door beeindiging op korte termijn onevenredig zou worden geschaad in verhouding tot het belang
dat de bank bij beeindiging heeft. Meer algemeen kan worden gezegd dat juist de contractsvrijheid
een zeer gelimiteerd argument oplevert omdat er belangen van derden, zoals crediteuren en
werknemers, gemoeid zijn met de handhaving van de continuiteit. Om die reden heb ik'ovo het
uitgangspunt - met diverse mogelijke uitzonderingen - vanaf de andere kant geformuleerd: de
functie die het krediet vervult brengt met zich dat niet zomaar op korte termijn opgezegd mag
worden. Kijken we naar de belangen van de kredietnemer, zijn werknemers, crediteuren, afnemers
en toeleveranciers in het algemeen. dan is het enerzijds wenselijk dat zo snel mogelijk na feitelijke
insolventie het krediet wordt opgezegd, maar geldt anderzijds dat zolang redding daarvddr nog een
redelijk perspectief heeft, het krediet niet opgezegd wordt omdat dat dan de doodsteek is. Juist
omdat het krediet beoogt te voorzien in een liquiditeitstekort, moeten de opzeggingsmogelijkheden
op korte termijn beperkt zijn.

Ter bevordering van een gunstig investeringsklimaat bestaat voor de financier van
vreemd vermogen de mogelijkheid om zekerheden te bedingen. In zekere zin is het essentieel dat
hij dat doet en dat hij dat ook goed en tijdig doet. Want het moet juist voorkomen worden dat hij,
als het een keer spannend wordt, onmiddellijk de stekker eruit trekt. Uiteindelijk is dat de
verantwoordelijkheid van de financier, die niet voor niets de mogelijkheid heeft bij het sluiten van
de financieringsovereenkomst zekerheden te bedingen en aanspraak te maken op voorrang,
waardoor hij zich aan de gelijkheid onttrekt. Het is aan de financier zijn zekerheidspositie en
risico's vooraf te bepalen en te verdisconteren in de kredietovereenkomst.

In het kader van een deugdelijke reddingsactie moet de financier uiteraard weI
de mogelijkheid hebben zijn positie ten opzichte van de kredietnemer opnieuw
en deugdelijk'°°' te bepalen.

Niet zelden zal de financier bij het sluiten van de kredietovereenkomst zorgen voor een relatieve
overvloed aan zekerheid. Het opdrogen is meestal het gevolg van verliezen, het ontstaan van
minder debiteuren dan crediteuren. De daaruit voortvloeiende vermindering van de liquiditeits-
positie kan dit effect versterken: kosten moeten worden beperkt en de omzet vermindert, waardoor
voorraden en debiteuren ook verminderen. Normaal gesproken wordt dit zichtbaar op de
pandlijsten en zal de financier dus kunnen zien dat de zekerheden opdrogen. Ook kondigt de
liquiditeitskrapte zich veelal aan door betalingsopdrachten die niet binnen de kredietlimiet kunnen
worden uitgevoerd. Soms zullen jaarcijfers of tussentijdse cijfers die aan de financier gegeven
moeten worden de verliezen ook duidelijk maken, soms zal de financier het moeten zien aankomen
doordat hij op de hoogte is van economische problemen in een branche. De zorgvuldige financier
zal veelal tijdig de tekenen lezen die kunnen wijzen op het opdrogen van de zekerheid en dan ook
aan de bel kunnen trekken om de onderneming maatregelen te laten treffen om de feitelijke
insolventie tijdig  af te wenden.   In   IX. 1.1   bleek  dat de financier/separatist  door  de   aard   van   de
kredietverlening een centrale rol speelt  bij de verplaatsing  van de risico' s  naar de crediteuren  en
tegelijkertijd de spin in het web van solventie en insolventie is. Die dubbelfunctie brengt
noodzakelijkerwijs met zich mee dat hoge eisen aan de zorgvuldigheid van de financier gesteld
mogen worden en dat hij, als het aankomt op de afwending van de insolventie, ook rekening zal
moeten houden met de belangen van de onderneming, continuiteit, werkgelegenheid en haar
crediteuren. Daar komt bij dat de financier bij de hantering van de tarieven al rekening houdt met
het insolventierisico. Bankieren is steeds meer gaan lijken op verzekeren.

In het totaaibeeld   van de verdeling van risico' s speelt   ook   een   rol dat voordat   de
zekerheden van de financier gaan opdrogen in de meeste gevallen het resterende verhaalsactief
voor de andere crediteuren al grotendeels is opgedroogd. Het gaat niet alleen  om de financier die

1002
zijn risico's heeft verzekerd, maar om risico's die alle crediteuren aangaan.

1000 Zie IX.3.4.
1001 De voorwaarden waaraan dan voldaan  zal moet worden, worden  in IX.3.2 behandeld.
1002

Zie ook VII.8.
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De financier die een lening verstrekt, kan en moet op dat moment aan de hand
van de dan bestaande situatie bepalen wat de risico's zijn en welke vergoeding
en zekerheden hij daarvoor verlangt. Het gegeven dat de risico's zich nadien
kunnen wijzigen houdt niet zonder meer in dat de overeenkomst mag worden
opgezegd, zolang althans de (verlengde) Beklamel-norm niet wordt
overschreden. De kredietovereenkomst is nu eenmaal een soort verzekerings-
overeenkomst, waarbij de verzekeraar de paraplu niet mag intrekken op het
moment dat het gaat regenen. De risico's van de financier worden bepaald

1()03

door de Exposure at Default, Loss Given Default en Probability of Default. 4

De omvang van de lening bepaalt de Exposure at Default. De financier bepaalt
mede op basis van de omvang van de leningen in hoeverre met de lening
verliezen gefinancierd kunnen worden alvorens feitelijke insolventie zal
intreden. De verliezen kunnen van invloed zijn op de Loss Given Default in
verband met het opdrogen van zekerheden. Vooraf hoeft niet vast te staan in
hoeverre de verliezen zich exact zullen vertalen in een per saldo verminderde
waarde van de zekerheden. Maar vooraf staat wel vast in hoeverre te financieren
verliezen zich kunnen vertalen in een vermindering van zekerheden. De omvang
van de lening in combinatie met de aard van de zekerheden maakt de Loss Given
Default op voorhand min of meer voorspelbaar. En de financier maakt door de
omvang van de lening de vermindering van de waarde zelf mogelijk.

Dat kan anders zijn indien daarna een andere bank nog aanvullende leningen verstrekt die een
verdergaande verliesfinanciering mogelijk maakt. Wanneer de nieuwe bank echter vooraf
solvabiliteitseisen stelt, dan blijft die mogelijkheid beperkt. De oorspronkelijke bank zal overigens
ook de eerste 'keus' hebben bij de zekerheden.

Tussentijdse wijzigingen in de Probability of Default zijn, althans individueel
bezien, wezenlijk onvoorspelbaar. Maar dat risico wordt nu juist als het ware
verzekerd. Op basis van de grote getallen is de bank ook in staat hiervoor een
passende vergoeding te krijgen.

Dit alles brengt mij tot het wenselijke uitgangspunt dat het opdrogen
van de zekerheden allddn niet voldoende zou moeten zijn om de financier de
onmiddellijke opzegging van het krediet toe te staan. Omgekeerd legitimeert het
ook niet de uitbreiding van zekerheden na verkrijging van wetenschap van
dreigende insolventie, als niet ook de dreiging afdoende wordt weggenomen. 1005

Op grond van de verlengde Beklamel-norm zal, zodra de financier
kennis krijgt van een vermindering van de waarde van de investeringen,1° 6 wel
een navenante vermindering van de omvang van de lening mogelijk moeten zijn.
Dat mag niet leiden tot een onmiddellijke gedeeltelijke opzegging die ook
onmiddellijk tot feitelijke insolventie zou leiden. De bank zal de debiteur eerst
tijdig voor het blok moeten zetten om de solvabiliteit zodanig te verbeteren dat

I(*)3 Zie IX.2.2.
1 ()04 Zie voor de drie risicofactoren EAD (Exposure at Default), LGD (Loss Given Default)

en PD (Probability of Default): IV.2.2 en IV.2.4.
1005

Zie VI.4.3 en IX.4.3.2.
1006 Zie de investeringen 'I' in de formule voor maximale financiering door leningen in

IV.6.1.
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voldaan wordt aan de verlengde Beklamel-norm en de eisen aan de maximale
financiering.'°°'  Voor die kortere periode  zal de financier ook niet aangesproken
kunnen worden onder de verlengde Beklamel-norm.

IX.4 Nadeel in het licht van de Pauliana-norm

IX.4.1 Vermindering van voor verhaal vatbaar vermogen
In hoofdstuk VII zijn de diverse vormen van concreet nadeel in het kader van de Pauliana-norm in
kaart gebracht, waaronder het nadeel ten gevolge van betalingen. In hoofdstuk VIII is betoogd dat
het nadeel door betalingen na dreigende insolventie evenzeer onder de Pauliana-norm zou moeten
worden gebracht ( verwerping    van    47    en    53    F).    Niet het moment    van het sluiten    van    de
overeenkomst. maar het moment waarop het nadeel wordt toegebracht zou doorslaggevend moeten
zijn. De financier kan als wederpartij bij uitstek in het kader van zekerheden of andere te ontvangen

betalingen betrokken zijn bij de benadeling door een vermindering van verhaalsvermogen. Zoals
gezegd leidt kredietverlening tot crediteurenvervanging. Die crediteurenvervanging heeft voor1(*)8

de op enig moment bestaande crediteuren een grote impact. Niet alleen wordt het de onderneming
mogelijk gemaakt haar activa met andere dan eigen middelen te financieren. Bovendien kan de10 »

financier zich, anders dan de door hem betaalde crediteuren. bij voorrang verhalen op de
zekerheidsactiva. Het effect daarvan is dat de andere crediteuren na insolventie geen of nauwelijks
verhaal meer vinden.

Het uitgangspunt dat in het kader van de Pauliana-norm bij benadeling door
betalingen niet gekeken moet worden naar het moment van het sluiten van de
overeenkomst maar naar het moment waarop het nadeel is toegebracht, behoeft
bij de positie van de financier nadere beschouwing. Dat geldt met name bij het
krediet waarbij huidige en toekomstige vorderingen en voorraden (stil) worden
verpand.

Uit de toelichting bij 47 F blijkt dat de wetgever er destijds belang aan hechtte dat tijdens de1(Il 0

kredietverlening nieuwe zekerheden moeten kunnen worden gevestigd die niet door de Pauliana
kunnen warden aangetast behoudens in de gevallen van 47 F. Onder oud BW moesten toekomstige
vorderingen telkens opnieuw    bij    op te maken akte fiduciair gecedeerd worden.""    De
zakenrechtelijke overdracht vond derhalve telkens door een nieuwe rechtshandeling plaats. In dat
systeem vervulde 47 F een functie. omdat daardoor de wetenschap van benadeling in 42 F niet van
toepassing was op al die afzonderlijke overdrachten. Onder oud recht zou zonder 47 F elke
overdracht afzonderlijk moeten worden beoordeeld naar de op dat moment bestaande wetenschap
van benadeling. Onder huidig recht geldt dat nog steeds voor de stille verpanding van
dubbeltoekomstige vorderingen. Hieronder zal echter blijken dat die overdrachten van vordering -
of thans stille verpanding - bezien vanuit een dynamisch perspectief niet tot nadeel hoeven te
leiden. Ook om een andere reden zou het onwenselijk zijn als de geldigheid van die fiduciaire
cessie, of thans stille verpanding, van voorheen toekomstige vorderingen in het licht van slechts
dreigende insolventie ter discussie zou kunnen worden gesteld. Want als de bank er wegens de
dreigende insolventie serieus rekening mee zou moeten houden dat de te verkrijgen zekerheden
aangetast zouden kunnen worden. zou de bank ook de mogelijkheid moeten hebben dan direct tot
opzegging van het krediet te komen. Dat zou onwenselijke gevolgen hebben. omdat de continuiteit

1(*)7 Zie IV.6.
100*

Zie IX.2.3.
1 (j09 Zie IV.5.
1(11(J

Zie Vill.7.
1011

Vergelijk bijvoorbeeld de casus in X.6 (Steinz q.q./Amro).
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1012

k
al direct bij dreigende insolventie feitelijk zou komen te vervallen. Verpanding van toekomstige
vorderingen is thans op grotere schaal op voorhand mogelijk. De mogeliikheden tot Stille
verpanding van toekomstige vorderingen zijn na Mulder q.q./Rabobank Alphen verruimd. Maar15!3

dubbeltoekomstige vorderingen kunnen nog steeds niet op voorhand stil verpand worden. Daartoe
moeten nog steeds telkens nieuwe aktes worden opgesteld en geregistreerd. Deze nieuwe
verpandingen in de loop van de kredietovereenkomst leiden in beginsel echter niet tot nadeel.

Zolang er geen sprake is van feitelijke insolventie speelt bij het doorlopende proces van stille
verpandingen de wetenschap van benadeling derhalve geen rol. Niet onderkend lijkt te zijn dat een
voortschrijdende verpanding van daarvoor toekomstige vorderingen na het intreden van feitelijke
insolventie bij wetenschap van die feitelijke insolventie wei tot toe te rekenen nadeel onder de
Beklamel-norm leidt. In Meijs q.q./Bank of Tokyo staat de Hoge Raad het materieel toe dat de1014

bank nieuwe zekerheden blijft ontvangen na verkrijging van wetenschap van feitelijke insolventie
en nadat de bank zelf al niet meer aan zijn verplichting tot kredietverlening voldeed. Die materiele
uitkomst is onverdedigbaar.

Het doorlopende proces van te ontvangen betalingen op verpande vorderingen
en stille verpanding van nieuwe vorderingen binnen de marges van de
kredietruimte hoeft dynamisch gezien per saldo niet tot relevant nadeel te leiden,
zoals in het volgende onderdeel zal worden aangetoond.

IX.4.2 De dynamische effecten van kredietverlening
Uit het rekening-courantkrediet worden telkens nieuwe betalingen gedaan aan
de crediteuren van de aspirant-failliet. De schulden aan de financier die daarmee
ontstaan, worden telkens onder bestaande en toekomstige zekerheden gebracht.
En ondertussen worden weer betalingen op de bankrekening van de aspirant-
failliet gedaan waarmee de schuld wordt afgelost en zekerheden tenietgaan
(verkochte voorraden en debiteuren die betalen). Het effect is dat de financier de
tot nadeel leidende betalingen aan de crediteuren iedere keer mogelijk maakt,
waardoor de schuld zich ook telkens vernieuwt. Zou je geYsoleerd kijken naar de
verstrekking van vernieuwde zekerheid (voorheen nog toekomstige vorderingen
of voorraad) en de door het krediet mogelijk gemaakte betaling aan crediteuren,
dan zou je kunnen zeggen dat elk van deze leidt tot vermindering van verhaals-
actief en dus tot nadeel. Je zou dan ook kunnen beweren dat elk van die
benadelingen bij op dat moment bestaande wetenschap van dreigende
insolventie onder de Pauliana-norm ongedaan gemaakt zou moeten kunnen
worden. Maar die benadering is te beperkt. Zij gaat eraan voorbij dat
ondertussen telkens weer geld ter beschikking wordt gesteld en het de
onderneming mogelijk wordt gemaakt tegenover te betalen kosten nieuwe activa
te creeren. Bij de gevolgen van de voortzetting van een krediet zal dus gekeken
moeten worden naar de eventueel nadeel toebrengende effecten in hun
onderlinge samenhang en door de tijd heen.

Zo' n beperkte toerekening onder de Pauliana-norm is overigens ook wenselijk, omdat anders  de
financier na verkrijging van wetenschap van dreigende insolventie feitelijk al genoodzaakt zou zijn

1012 Zie ook IX.3.4 en IX.3.5.
1013 HR 20-9-2002. NJ 2004. 182 (Mulder q.q./Rabobank Alphen a/d Rijn). Zie ook

uitgebreider X.8 sub (ix).
1014

Zie HR 29-6-2001, NJ 2001,662; en uitgebreid X.8.
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het krediet op te zeggen omdat hij geen zekerheden meer in ontvangst zou mogen nemen. Dan zou
alleen al de dreiging van insolventie de feitelijke insolventie onmiddellijk over de onderneming
afroepen.

In dit proces is telkens sprake van vermeerderingen en verminderingen van
verhaalsvermogen.

De effecten zal ik in twee gesimplificeerde voorbeelden illustreren:

Voorbeeld  1: een onderneming speelt precies quitte, dus de diverse inkopen en kosten leiden tot een
even grote en continue opbrengst. Nadeel in de vorm van vermindering van eigen vermogen doet
zich dus niet voor. Er is een krediet voor 50 en alle activa strekken tot zekerheid van de bank. De
huidige en toekomstige debiteuren en de voorraad worden stil verpand en de betalingen door
debiteuren lopen over de bankrekening bij de financier. De beginbalans is:

1

debiteuren 50 eigen vermogen -5()
overige activa 50 crediteuren 100

bank                  50

Voor crediteuren is 50% beschikbaar. Een debiteur betaalt 10:

2.

debiteuren 40 eigen vermogen -50

overige activa 50 crediteuren 100

bank                  40

Voor crediteuren is nog steeds beschikbaar 50%. De bank betaalt vervolgens ten behoeve van een
crediteur 10:

3.

debiteuren 40 eigen vermogen -50

overige activa 50 crediteuren                   90
bank                  50

Voor crediteuren resteert 44%. Maar ondertussen wordt ten laste van kosten   10 een nieuw actief
van 10 vervaardigd:

4.

debiteuren 40 eigen vermogen -50

overige activa 60 crediteuren 100

bank                  50

Crediteuren krijgen  weer 50%  en  als de onderneming het actief weer verkoopt  voor  10.  dan  zijn  we
weer terug bij balans 1.

Over het geheel genomen leidt in deze casus de ontvangst van de betaling door de bank,
de betaling door de bank ten behoeve van de schuldenaar en het tenietgaan van de verpanding van
de betalende debiteur en de verpanding van de nieuwe debiteur niet tot een benadeling van
crediteuren. Er is wel een geisokerd moment dat statisch bezien als een benadeling is aan te
merken, direct na betaling door de bank (balans 3).

De casus kent wei de premisse dat geen verlies wordt geleden. Wordt weI verlies
geleden. dan zal het verhaalsactief vooral voor de gewone crediteuren natuurlijk verminderen.
Alleen voor zover in verband daarmee ook minder zekerheden ter beschikking komen (bijvoorbeeld
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minder te verpanden debiteuren), zal dat ook invloed hebben op de financier die eerder voldoende
zekerheden had.

Voor een goed begrip moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de
eventueel optredende verliezen. nadeel door vermindering van eigen vermogen en de vermindering
van verhaalsvermogen. De financier is als wederpartij (onder de Pauliana-norm) niet
verantwoordelijk voor in ander verband door de onderneming te boeken verlies. De financier mag
in slechte tijden zelfs niet zomaar zijn krediet intrekken. want daarmee zou hij de eventueel nog
mogelijke redding om zeep helpen. Dan kan de financier natuurlijk ook niet aangesproken worden

op de incidentele vermindering van verhaalsvermogen na dreigende insolventie die maar even
optreedt (balans 3). In het totale proces door de tijd heen, leidt het proces van betalingen en
verpandingen per saldo niet tot een vermindering van verhaalsvermogen.

Voorbeeld 2, waarbij voor het gemak nadeel door verliezen weer is uitgesloten. Debiteuren en
voorraden zijn stil verpand. De begin balans van AF is:

1

voorraad 400 eigen vermogen -1000

debiteuren 500 bank 1500

liquide middelen 100 crediteuren 500

Na uitwinning door de bank  voor 900 resteert voor crediteuren  100  :  (500 + 600)  = 9%.

AF koopt voorraad voor  100 die wordt geleverd:

2.

voorraad 500 eigen vermogen -1000

debiteuren 500 bank 1500

liquide middelen 100 crediteuren 600

Na  uitwinning  door  de  bank  voor 1000 resteert voor crediteuren  100  :  (600  +  500)  =  9%,  maar  de
bank is beter af ten koste van de nieuwe crediteur. Als aan de nieuwe crediteur het verschafte
voordeel (eventueel eigendomsvoorbehoud of recht van reclame) wordt teruggegeven, ontstaat

1015weer balans  1.

AF betaalt de nieuwe crediteur in het geval (a) via de bank en in geval (b) uit de eigen kas:

3a.
voorraad 500 eigen vermogen -1000

debiteuren 500 bank 1600

liquide middelen 100 crediteuren 500

Na  uitwinning door de bank  voor 1000 resteert  100  :  (500 + 600) = 9%.

3b.

voorraad 500 eigen vermogen -1000

debiteuren 500 bank 1500

liquide middelen 0 crediteuren 500

Na uitwinning door de bank voor 1000 resteert 0 : (500 + 500) = 0%.

AF verkoopt de ingekochte voorraad voor  100:

1015 Zie VII.6.
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4a.
voorraad 400 eigen vermogen -1000
debiteuren 600 bank 1600

liquide middelen 100 crediteuren 500

Na uitwinning door de bank voor 1000 resteert 100 : (500 + 600) = 9%.

4b.

voorraad 400 eigen vermogen -1000
debiteuren 600 bank 1500
liquide middelen 0 crediteuren 500

Na uitwinning door de bank voor 1000 resteert 0 : (500 + 500) = 0%.

De debiteur betaalt  100 bij de bank:

5a.
voorraad 400 eigen vermogen -1000

debiteuren 500 bank 1500

liquide middelen 100 crediteuren 500

Na uitwinning door de bank voor 900 resteert  100 :  (500 + 600) = 9%.

5b.

voorraad 400 eigen vermogen -1000

debiteuren 500 bank 1400

liquide middelen 0 crediteuren 500

Na uitwinning door de bank voor 900 resteert 0 : (500 + 500) = 0%.

Volgen we de balansen a) tot het eind, dan vindt er geen benadeling van crediteuren plaats, net als
in het eerste voorbeeld.

In dit voorbeeld zijn er twee belangrijke momenten waarbij verschuivingen in de risico's
plaatsvinden: balans 2, de nieuwe onbetaald gebleven crediteur heeft het verhaalsactief
vermeerderd, en balans 3a en 3b. De betaling door AF zelf voor actief dat later tot zekerheid van de
bank strekt, veroorzaakt nadeel.

Algemener kan gezegd worden dat de vernieuwing van zekerheden (toekomstige
debiteuren, voorraden en inventaris) alleen dan niet tot nadeel (niet bestaande uit verlies van de
transacties zelf) leidt, als ook de crediteuren die aan het ontstaan van die activa bijdragen door de
financier betaald worden. Ervan uitgaande dat de financier die geen geobjectiveerde wetenschap
van feitelijke insolventie heeft, ook niet aansprakelijk is te houden voor de door de onderneming
zelf te veroorzaken verliezen, dan geldt dat als de financier zijn schuld door betalingen aan derden
telkens vet·nieuwt met tenminste het bedrag dat hij aan zekerheden krijgt, nadeel in de vorm van
een toe te rekenen vermindering van verhaalsvermogen per saldo niet aan de orde is.

De voorbeelden dienen ter illustratie van het algemenere gegeven dat uiteindelijk  (a)
wijzigingen in de zekerheden zelf of (b) de waarde van de zekerheden en (c) de hoogte van de
schuld tezamen bepalend zijn voor de vraag of een per saldo relevante vermindering van
verhaalsvermogen plaatsheeft.

Betalingen op stil verpande vorderingen aan de financier leiden tot nieuwe
kredietruimte die weer afgedekt mag worden door verpanding van nieuw te
ontstane vorderingen. In dynamisch perspectief is er dan geen sprake van
nadeel. Dit heeft een keerzijde. Betalingen door de aspirant-failliet aan 'oude'
crediteuren leiden, ook als de betalingen uit een krediet worden gedaan, tot
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onder de Pauliana-norm relevant nadeel bestaande uit een vermindering van
verhaalsvermogen. De betaalde crediteuren kunnen hierop aangesproken
worden.

De functie die de financier van een krediet vervult is - zolang er geen sprake is van schending van
de Beklamel-norm - neutraal voor het verhaalsvermogen zodat de verminderingen direct aan de
betaalde crediteuren kunnen worden toegerekend.

In het algemeen geldt dat de financier betrokken kan zijn bij nadeel door vermindering
van verhaalsvermogen voor andere crediteuren, als de financiering niet tot algehele betaling van
alle verstrekte nieuwe zekerheden diende. Dat kan zo zijn bij de vestiging van de zekerheid. Maar
die situatie kan ook ontstaan gedurende de looptijd van een lening, omdat zowel het geleende
bedrag als de te vernieuwen zekerheden kunnen veranderen.

Concrete benadelingen in het licht van de Pauliana-norm kunnen zich, bezien
vanuit dynamisch perspectief, bij kredietverlening voordoen als in de loop der
tijd:
(i)  de schuld (kredietlimiet) aan de bank vergroot wordt terwijl er voldoende

zekerheden zijn (er resteert dan minder 'vrij' actief voor crediteuren);'016
(ii)  'nieuwe' (niet: vernieuwde) zekerheden worden verstrekt bij gelijkblijvend

krediet; 1017

(iii) nieuwe zekerheden worden verstrekt bij uitbreiding  van het krediet
(overbruggingskrediet),.1018

(iv) door toedoen van de financier relatief meer zekerheden ter beschikking
komen voor een daarvoor niet geheel door zekerheden afgedekte schuld;

(v) een deel van de bankschuld wordt afgelost en oorspronkelijk onvoldoende
zekerheden daardoor meer dekking bieden. Dit kan zich voordoen door (a)
aflossing door betaling door de aspirant-failliet zelf, (b) bevriezing van het
krediet onder voortzetting van (toekomstige) verpandingen, of (c) betalingen
door debiteuren op vorderingen op de bankrekening die niet tot zekerheid
strekten (Amro/Curatoren THB 1019 en Mulder q.q./CLBN'020).1021

Aan toerekening van het hier beschreven nadeel staat thans veelal 47 F en de daaruit volgens de
Hoge Raad voortvloeiende beperkingen (zie o.a. Gispen q.q./IFN en Van Dooren q.q./ABN Amro
I) in de weg (zie voor mijn verzet tegen 47 F: hoofdstuk VIH). De belangrijkste voorvechters van
het behoud van 47 F zijn ook de banken. Het is inderdaad zo dat door het aangenomen systeem van
42 en 47 F juist zij structureel van dit artikel profiteren omdat benadelingen - behoudens de
uitzonderingen in 47 F en Amro/Curatoren THB - beoordeeld zouden moeten worden naar het
irrationele moment van het ontstaan van de verplichting - meestal de kredietovereenkomst - in
plaats van naar het toedoen dat tot nadeel leidt. 1022

Eerder1023 kwam ik tot de conclusie dat de

contractueel te bedingen voorrang juist door zijn legitimering beperkingen kent bij het beroep op de
contractsvrijheid nadat de gunstige toekomstperspectieven zijn verdwenen. Voor een deel is het
verzet van de banken tegen het schrappen van 47 F overigens wel begrijpelijk maar daarmee nog

1016 Zie IX.4.3.1.
1017 Zie IX.4.3.2.
1018

Zie IX.4.3.3.
1019

HR 6-10-1988, NJ 1989,449 (Amro/Curatoren THB).
1020

HR 17-2-1995, NJ 1996, 471(Mulder q.q./CLBN).
1021 Zie IX.4.3.5.
1022

Zie VIII.3, VIII.4.7.2 en VIII.6.
1023

Zie V.6.
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niet juist. Bij de vraag of de verstrekking van voorheen toekomstige zekerheden (pandlijsten) of
betalingen op stil verpande vorderingen na verkrijging van wetenschap van (slechts) dreigende
insolventie tot toe te rekenen nadeel leiden, mogen de dynarnische effecten van de kredietveriening
v66r feitelijke insolventie niet buiten beschouwing worden gelaten. Dat wordt impliciet bevestigd
in Mulder q.q./CLBN. De reden dat zulke betalingen niet aantastbaar moeten zijn is niet dat niet

1024

aan de wetenschapseisen voor toerekening wordt voldaan, maar dat er geen sprake is van relevant
nadeel. In het volgende onderdeel wordt bij de omvang van elk van de hierboven genoemde
vormen van nadeel stilgestaan.

IX.4.3 Omvang van het toe te rekenen nadeel bij schending van de
Pauliana-norm

IX.4.3.1 De schuld aan de bank wordt vergroot terwijl er voldoende
zekerheden zijn (verhoging kredietlimiet)

Als de financier de kredietlimiet na verkrijging van wetenschap van dreigende
insolventie verhoogt en hiervan ook gebruik wordt gemaakt, terwijl die grotere
schuld hierdoor ook onder de dekking van zekerheden komt te vallen, zal
daardoor minder 'vrij' actief ter verdeling onder de faillissementscrediteuren
resteren. Om het nadeel ongedaan te maken dient de financier het bedrag dat
overeenkomt met de verhoging van het gebruikte krediet - voor zover gedekt
door zekerheden - terug te betalen en zal hij ter zake een faillissementsvordering
kunnen indienen (analoge toepassing 51 F). Zijn er aldus ook betalingen gedaan
op preferente schulden, dan komt de financier voor zover ter zake een gelijke
preferentie toe.

Een voorbeeld ter illustratie. De balans van AF volgens liquidatiewaarde ziet er vlak voor
uitbreiding van de kredietfaciliteit, na verkrijging van wetenschap van dreigende insolventie als
Volgt Uit:

vaste activa 100 eigen vermogen -100

vlottende activa 400 preferente crediteuren 150

concurrente crediteuren 150

bank 300

Alle vlottende activa strekken tot zekerheid van de bank, die er als separatist uit zou springen. De
liquidatiebalans na uitwinning door de bank ziet er als volgt uit:

vaste activa 100 eigen vermogen -100

vlottende activa 100 preferente crediteuren 150

concurrente crediteuren 150

bank                         0

Preferente crediteuren zouden ook geheel betaald kunnen worden, maar de concurrenten zouden
50/150 = 67% krijgen.

De bank verhoogt vervolgens het krediet tot 400 en betaalt daarmee voor 25 preferenten en 75
concurrenten

1024 Zie ook X.8.
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vaste activa 100 eigen vermogen -100

vlottende activa 400 preferente crediteuren 125

concurrente crediteuren                75
i

bank 400

De bank springt  er als separatist nog steeds  uit. De resterende preferenten krijgen 100/125  =  80%
en concurrenten niets meer. Om het nadeel ongedaan te maken en dus terug te keren naar de
oorspronkelijke liquidatiebalans moet de bank 100 betalen aan de boedel en krijgt hij een preferente
faillissementsschuld van 25 en een concurrente faillissementsschuld van 75.

IX.4.3.2 Nieuwe zekerheden bij gelijkblijvend krediet (anders: Eneca?)

Het lijkt vanzelfsprekend dat verstrekking van nieuwe zekerheden na verkrijging
van wetenschap van dreigende insolventie toe te rekenen nadeel met zich brengt.
Er resteert daarna - tenminste voor zover die nieuwe zekerheid ook zal dienen
tot verhaal van de separatist - minder verhaalsactief dat onder de crediteuren
kan worden verdeeld. Niettemin werd op grond van de meest gangbare uitleg
van het Eneca-arrest'025 veelal aangenomen dat dit niet zo is.

Er zijn twee verschillende interpretaties van het arrest mogelijk die in X.3 (Eneca-arrest) uitgebreid
besproken worden. In dit onderdeel wordt uitgegaan van de meest gangbare, dat de Hoge Raad net
als het Hof bedoelt dat er door betalingen uit een krediet 'gunstige gevolgen' kunnen voortvloeien

1026voor crediteuren. Ook de conclusie van de AG Bakels bij Diepstraten/Gilhuis q.q. gaat hiervan
uit en neemt daarmee de bescherming van de financier tot (irrationeel) uitgangspunt. De andere
uitleg, dat de 'gunstige gevolgen' moeten slaan op hypothetische toekomstverwachtingen voor de
redding van de onderneming, lijkt mij cassatietechnisch beter verdedigbaar.

Waar de rechtspraak mee lijkt te hebben geworsteld is de vraag hoe met betalingen uit
het krediet na nadere zekerheidverstrekking moet worden omgegaan. Levert dat wellicht ook
voordeel op, omdat daarmee crediteuren betaald worden? Die gedachte is een dwaalspoor, zoals
inmiddels uitdrukkelijk is onderkend in Van Dooren q.q./ABN Amro II.

1()27

Een  voorbeeld: de schuldenaar heeft activa ter waarde  van 600 waarvan  voor  100  tot
zekerheid aan de bank strekken. Er zijn handelscrediteuren voor 900 en de bankschuld bedraagt
200:

vrij actief 500 eigen vermogen -500
belast actief 100 handelscrediteuren 900

bank 200

Bij   faillissement   zou   de bank eerst 100 uitwinnen  en   nog een restantschuld   van 100 hebben.
Faillissementscrediteuren inclusief bank voor totaal 900 + 100 = 1000, zouden krijgen 500 :  1000 =
50%. Per saldo zou de bank krijgen  150 van 200 = 75%.

Maar faillissement volgt pas als eerst nadere zekerheden aan de bank worden verstrekt
voor 400 en de bank ten behoeve van de schuldenaar voor 400 ook crediteuren betaalt, zodat nog
voor 900 - 400 = 500 crediteuren resteert.

vrij actief 100 eigen vermogen -500

belast actief 500 handelscrediteuren 500

bank 600

1025
HR 10-12-1976, NJ 1977, 617 (Eneca).

1026
HR 19-10-2001, NJ 2001, 654 (Diepstraten/Gilhuis q.q.).

1027
HR 8-7-2005, NJ 2005,457 (Van Dooren q.q./ABN Amro II); zie ook (X. 16).
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De  bank   wint de zekerheden   voor   500   uit en heeft een restantschuld   van 100. Faillissements-
crediteuren inclusief bank voor 500 + 100 = 600 krijgen 100 : 600 = 16,6%. De bank krijgt per
saldo 416,6 : 500 = 83,3%. Het is duidelijk: crediteuren zijn aanzienlijk slechter af en de bank is
beter af.

In dit voorbeeld volg ik dan nog de gedachtegang van Bakels dat er meer middelen ter
beschikking zijn gekomen, en wel even veel als de waarde van de nader verstrekte zekerheden.
Maar bij Eneca was het hoogstwaarschijnlijk nog erger. De kredietlimiet werd namelijk niet
verhoogd met het bedrag van de ter beschikking gestelde zekerheden, maar het bevroren krediet
(dat door betalingen van debiteuren wei steeds meer zal zijn afgelost) werd weer opengesteld.
Wellicht ziet Bakels ook over het hoofd dat als een krediet wordt voortgezet en daarbij verpande
vorderingen worden geind, telkens nieuwe vorderingen worden verpand en de schuld en de
zekerheid zich steeds vernieuwen, er geen voordeel voor crediteuren ontstaat.

Uit het Eneca-arrest kan - in de hier besproken interpretatie en conform het Hof -
worden opgemaakt dat als er nieuwe zekerheid wordt gegeven en er door de bank ook daarna
betalingen voor de aspirant-failliet zijn gedaan en/of de kredietlimiet is verhoogd, dit bepalend zou
zijn voor de vraag of er sprake is van nadeel. Zo simpel is het niet. Daarvoor is ruwweg

1028

bepalend of er minder verhaalsvermogen resteert in verhouding tot de (nog) bestaande crediteuren
(niet-separatisten). In het Eneca-arrest overweegt de Hoge Raad: 'wanneer het verrichten van een
met de Pauliana aangevocliten handeling door de schuldenaar een noodzakelijke voorwaarde is
poor een gedraging van degene met wie of te wiens behoeve de behandeling werd verricht, mogen
de voor andere schuldeisers gunstige gevolgen van de gedragingen van de wederpartij van de
schuidenaar niet  buiten beschouwing warden  gelaten  bij  de  beantwoording van de  vraag of zij  door
de handeling van de schuldenaar benadeeld zijn'. in abstracto is er niets mis met de regel, het gaat
om de concrete toepassing. Bij het voordeel heeft het Hof het over het weer openstellen van het
eerder bevroren krediet, waaruit weer betalingen gedaan werden. Ervan uitgaande dat de Hoge
Raad met de 'gunstige gevolgen' zou verwijzen naar de verrichte betalingen, zou hij over het hoofd
hebben gezien dat als er sprake is van verhaalsinsolventie - de noodzaak om te delen omdat er te
weinig is - zogenaamd voordeel (verrichte betalingen; maar ook: het saldo van verrichte en
ontvangen betalingen) en nadeel (zekerheid)    zich    niet 1:1 verhouden. De essentie    van    de
benadeling door vermindering van verhaalsvermogen is nu juist dat er rekening mee moet worden
gehouden dat er na faillissement en bij 'delen' niet helemaal betaald zal kunnen worden.

De mede op grond van dit arrest verdedigde opvatting dat nadere zekerheden die worden
verstrekt onder 20 Algemene Bankvoorwaarden niet tot een relevante benadeling leiden, is naar
mijn mening onjuist omdat de contractsvrijheid niet toestaat voor zichzelf rechten te bedingen als
men   die   - na verkrijging van wetenschap van dreigende insolventie  -   niet meer heeft. 1029   De
legitimering voor de te bedingen voorrang is dan komen te vervallen. 1030

De interpretatie van het Eneca-arrest dat kredietverlening tegen zekerheden 'gunstige
gevolgen' zou kunnen hebben, is lange tijd voor zoete koek aangenomen. Dat heeft grote
consequenties gehad voor de aangenomen rechtspositie van financiers. Vrijwel onopgemerkt is
gebleven dat Bakkerus als eerste heeft opgemerkt dat het arrest dan een misslag moet zijn

1031

geweest. Gaat het om een gelijkblijvende schuld (kredietlimiet) waarbij alsnog meer zekerheden
gesteld worden, dan moet de oplossing zijn dat die toename van uit te winnen zekerheden tot een
toe te rekenen nadeel moet leiden. Dat nadeel bestaat uit (de waarde van) de nieuwe zekerheid.
Deze moet worden teruggegeven df, als al uitgewonnen is, moet de gerealiseerde waarde worden
teruggegeven onder het herleven van de in verband met de uitwinning afgeboekte schuld.

Of de Hoge Raad met de 'gunstige gevolgen' wel verwees naar het effect van de
betalingen, is echter maar de vraag. Cassatietechnisch is er reden om aan te nemen dat de Hoge
Raad daarmee, anders dan het Hof, doelde op de verwachting dat het toedoen tot de redding van de
onderneming kon leiden.'032

1028

Op de invloed van de rangorde wordt in IX.4.3.3 nader ingegaan.
1029 Zie VII.8.
1030 Zie V.6.
1031 Bakkerus. Zie ook de noot van Abendroth in JOR 2004,85 en Frieling (2004).
1 (}32

Idem Polak 1978 en Frieling 2004. zie X.3 (Eneca-arrest).
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De hardnekkige onjuiste betekenis die aan het Eneca-arrest is gegeven, blijkt ook uit de
conclusie van de AG Strikwerda in 2005 bij Van Dooren q.q./ABN Amro II, waarbij nog steeds de
visie van AG Bakels (Diepstraten/Gilhuis q.q.) wordt gevolgd.

Inmiddels is in Van Dooren q.q./ABN Amro II,011 duidelijk geworden dat de
Hoge Raad onderkent dat nieuwe zekerheid in principe wel tot nadeel leidt.

De Hoge Raad overweest 'Een schuldenaar die ten laste van een hem verleend bankkrediet een
ran zijn schuldeisers voldoet, bewerkstelligt een verhoging van zijn schuld aan de bank ten bedrage
van de aan die schuldeiser betaaide geldsom. indien de bank het kredietplafond rerhoogt tegen
aam·ullende zekerheidstelling en de schuldenaar vervolgens de prijgekomen kredietruimte gebruikt
poor de voldoening van een deel ran zijn schuldeisers, brengt dat dan ook in diens totale
schuldentast geen wij:iging. De bank heeft evenwel op de opbrengst van de in aanvullende
zekerheid verbonden zaken voorrang verkregen boven de resterende schuldeisers, terwijl de
votdane schuldeisers slechts concurrent waren. De resterende schuldeisers krijgen door een en
ander derhalve in plaats van met concurrente medeschuldeisers te maken met de bank als preferent
medeschuldeiser. Een dergelijke verschuiring in verhaaispositie zat, behoudens het Keval dat de
bank de aanvullende zekerheid niet behoeft aan te spreken tot verhaal van haar vordering, nadeel
zoor de resterende schuldeisers meebrengen, ongeacht roor welk bedrag er schuideisers dankzij de
verhoging van het kredietplafond zijn voldaan.'

Kortom: bij verstrekking van nieuwe zekerheden - niet vernieuwing van
zekerheden - zal er altijd sprake zijn van nadeel en is het de vraag of op dat
moment wetenschap van dreigende insolventie bestond.

IX.4.3.3 Nieuwe zekerheden bij uitbreiding krediet
(overbruggingskrediet)

Dat ook de verstrekking van nieuwe zekerheden in het kader van een uitbreiding
van het krediet na verkrijging van wetenschap van dreigende insolventie in de
praktijk tot relevant nadeel leidt, bleek al in IX.4.3.2 en het daar gegeven
voorbeeld.

Bij kredietverlening ter invulling van de benodigde liquiditeit gaat het in essentie om crediteuren-
vervanging. Gaat het echter om een lening die strekt tot verwerving van nieuw actief dat anders niet
zou zijn aangekocht  in het normale bedrijfsproces,  dan  kan  zo' n lening tot gevolg hebben  dat  het
verhaalsactief toeneemt en er daardoor geen nadeel is. In de praktijk zal zich dit vrijwel nooit
voordoen omdat de waarde van te verstrekken zekerheden in verhouding tot de lening in de praktijk
altijd hoger zal zijn dan de verhouding tussen het totaal van de te verifieren vorderingen en het te
verdelen vrij actief (na betaling van boedelschulden). Waar de vermeerdering van actief bij gewone
kredietverlening niet of nauwelijks speelt, wordt dit aspect verder buiten beschouwing gelaten.

Omdat de financier van een (verhoogd) krediet, net als andere crediteuren, het
niet door zekerheden gedekte deel van de schuld - ook voor zover die het gevolg
is van de verhoging van het krediet - als faillissementsschuld kan laten
verifieren, leidt elk aanvullende zekerheid tot nadeel. In beginsel geldt dan ook
dat de nieuwe zekerheid onder de Pauliana-norm tot evenzoveel nadeel leidt.

De onder de Pauliana-norm toe te rekenen gevolgen moeten worden onderscheiden van de onder de
Beklamel-norm toe te rekenen gevolgen. Onder de Pauliana-norm kan de betaling aan de financier

1033
HR 8-7-2005, NJ 2005,457 (Van Dooren q.q./ABN Amro II). zie ook (X. 16).

331



Hoofdstuk IX

door middel van zekerheidsverschaffing aan de financier worden toegerekend. Doet de aspirant-
failliet betalingen aan derden, dan is dat onder de Pauliana-norm niet aan de financier toe te
rekenen. Na schending van de Beklamel-norm kunnen zulke verminderingen van
verhaalsvermogen wel algemeen aan de financier als betrokkene worden toegerekend. Gaat het
daarbij om betalingen aan 'oude' crediteuren, die via het krediet lopen, dan hoeven de gevolgen
daarvan niet meer ongedaan gemaakt te worden. want de 'oude' schuld heeft zich dan bij de
financier vernieuwd. Betreft dit betalingen na schending van de norm op 'oude' preferente
schulden,  dan  is goed verdedigbaar  dat bij analoge toepassing  van  51   lid  3  F de, onder  de
Beklamel-norm aangesproken, financier ook ter zake aanspraak kan maken op preferentie

1()34

teneinde de algemene fixatie van het vermogen te bewerkstelligen. Verder bleek eerder dat als1035

de financier wordt aangesproken op de Beklamel-norm en hij na schending betalingen aan 'nieuwe
crediteuren ten behoeve van de aspirant-failliet heeft gedaan. hem ter zake een boedelschuld
toekomt.

· 1036Door Fneling is wei betoogd dat nieuwe zekerheid niet tot nadeel hoeft te leiden, als
er bijvoorbeeld alleen uitkeringen aan de hoogst preferenten, fiscus en bedrijfsvereniging gedaan
(zouden) kunnen worden en er door de financier alleen betalingen aan hen zouden zijn gedaan en
wei pro ram parte van hun vordering op de aspirant-failliet. Deze opvatting miskent dat juist ook in
verband met rangorde (en boedelschulden) moet worden uitgegaan van de fixatie van het

1037

vermogen. Het zeer uitzonderlijke voorbeeld van Frieling bewijst dit eigenlijk al. Bij de
schending van de Pauliana-norm door de financier gaat het niet om de gevolgen van betalingen
door de aspirant-failliet aan derden, al dan niet via het krediet van de financier, maar om de
betaling bij voorrang aan de financier door zekerheidsverschaffing.

Het overbruggingskrediet zal vanzelf ook moeten voldoen aan de eisen van de
(verlengde) Beklamel-norm of ter beschikking moeten worden gesteld via de
aandeelhouder.

Het is verleidelijk om aan te nemen dat een financier tijdens dreigende insolventie een
overbruggingskrediet moet kunnen geven om de feitelijke insolventie voorlopig af te wenden en
ondertussen te bezien of de onderneming gered kan worden. Uitgaande van de financier lijkt het
dan toch redelijk dat hij voor die extra faciliteit extra zekerheid moet kunnen krijgen. Die
verleiding leidt echter niet tot juiste oplossingen.

In het kader van de verlengde Beklamel-norm (hoofdstuk IV) zagen we dat er voor de
onderneming in moeilijkheden meestal weinig ruimte meer zal zijn voor additionele financiering.
Als de waarde van het vaste actief onvoldoende is, moet risicodragend vermogen ter beschikking
worden gesteld omdat anders het discontinuiteitsrisico onevenwichtig verplaatst wordt naar de
crediteuren. De financieringsmogelijkheden, zelfs zonder aanvullende zekerheden, zullen dus
veelal beperkt moeten zijn, tenzij het gaat om financiering door de aandeelhouders die vervolgens
het geleende bedrag risicodragend inbrengen. In hetzelfde hoofdstuk werd in VI.4.3 en VI.4.4 in
verband met de Pauliana-norm betoogd dat bij vergroting van de financiering en/of zekerheden de
volgende eisen aan de financier mogen worden gesteld:
-     hij als betrokkene weet of ervan uit mag gaan dat de solvabiliteit niet 'onvoldoende' is en/of

geen leningen worden verstrekt, of dat de laatstelijk verstrekte lening niet wordt gehandhaafd.
waardoor de totale financiering L groter    is    dan ( 1-s).I-s.LM-V:    's'    is de grens    voor
'onvoldoende' solvabiliteit en is te stellen op minimaal: 20% voor producenten, industrie,
bouwnijverheid; 15% voor groothandel, transport. detailhandel: 10% voor dienstverlening,
vrije beroeps-beoefenaren en  10% voor overige (verlengde Beklamel-norm);

-     hij als betrokkene niet als wederpartij betrokken is bij relevant nadeel onder de Pauliana-norm
terwijl de solvabiliteit daarbij 'onvoldoende' is/wordt: althans als de onderneming

10.34 Zie VIi.3.2, VII.4.2.1 en het voorbeeld in IX.4.3.2.
1035 Zie VII.2.3.3, V11.7.7 en IX. 1.1.3.
1(}36

Frieling  (2004)  in  zijn  noot  bij Hof Arnhem  23  juli  2002  en 16 december  2003,  JOR
2004,85 m.nt. R.J. Abendroth (ABN Amro/Van Dooren q.q.).

1037 Zie VII.3, Vergelijk ook de opvatting van Van Andel (2006) besproken in VII.7.6.
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verliesgevend is of als er sprake is van een structureel negatieve kasstroom uit de
bedrijfsresultaten, terwijl de solvabiliteit daarbij niet 'voldoende' is/wordt, hetgeen neerkomt
op minimaal: 30% voor producenten. industrie e.d., 25% voor  groothandel e.d.: 15% voor
dienstverlenende bedrijven en 25% voor anderen (Pauliana-norm).

Nieuwe zekerheid leidt. zoals gezegd, in de praktijk altijd tot benadeling. Het beoogde uitstel van
de feitelijke insolventie door een overbruggingskrediet is een schijnoplossing, want ondertussen
worden zonder dat de oplossing er is. de doorlopende verliezen door het ontstaan van nieuwe
verplichtingen wei voor risico van de crediteuren, en met name de nieuwe crediteuren gebracht.

1038

Gaat het om een plotseling. onvoorspelbaar optredend liquiditeitstekort. dan bestaat er voor het
dilemma dat het enige tijd kan kosten om risicodragend kapitaal te verkrijgen een deugdelijke
tijdelijke oplossing: de surseance van betaling.

Door de surseance vermindert het liquiditeitstekort doordat concurrente schulden in
principe geen kortlopende schulden meer zijn. Door de fixatie wordt tevens bereikt dat nieuwe

..         1039crediteuren een aparte status als boedelcrediteur krilgen. Bijkomend voordeel is dat niet alleen
de schuldenaar en de financier zich een oordeel over de haalbaarheid van een te realiseren
reddingsplan zullen vormen, maar ook een daartoe aangestelde bewindvoerder.

In dit systeem ligt de opvatting van de Hoge Raad over dwangcrediteuren nog wel
104()

dwars, zie Veluwse Nutsbedrijven en Van der Hel q.q./Edon. Het is mijns inziens niet alleen
dogmatisch onjuist om niet uit te gaan van de fixatie en gelijkheid van crediteuren. ook
maatschappelijk lijkt de opvatting niet als een praktisch rechtvaardige te worden ervaren, zie
bijvoorbeeld de WSNP en de wijziging van de Faillissementswet (37b F).

IX.4.3.4 Relatief meer zekerheden door toedoen

Het goederenrecht gaat uit van een gesloten systeem en daarbinnen is de
bepaalbaarheid van de zekerheden essentieel. Het hypotheekrecht op een huis
laat zich goed bepalen. Door het toestaan van toekomstige zekerheden is de
bepaalbaarheid moeilijker. Bij verpanding van bijvoorbeeld bestaande en
toekomstige debiteuren ligt dat lastig. Meestal zullen die zien op de uit de
administratie blijkende handelsdebiteuren. Maar bij dreigende insolventie kan de
financier verder onderzoek doen en bijvoorbeeld tot de conclusie komen dat er
ook nog een vordering op de fiscus is, een vordering wegens onrechtmatige daad
die niet met handelstransacties samenhangt op een derde e.d. en deze alsnog op
de pandlijst laten plaatsen. Ook kan hij ervoor laten zorgen dat voorraden die
onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, versneld verwerkt worden. j()4 1

Het is mogelijk de voorheen gebruikelijke verstrekking van zekerheden
zodanig te beinvloeden dat de positie van de separatist wordt versterkt ten koste
van andere crediteuren. De invloed van de financier wordt meestal veroorzaakt
door hetzij borgtochten van bestuurders, hetzij gemeenschappelijke belangen
met bestuurders/aandeelhouders bij een doorstart. Die versterking in het zicht
van de dreigende insolventie wordt niet gelegitimeerd door dezelfde reden als

1038 Zie VII.6.
1039

Vergelijk Beklamel-norm.
1040

HR 20-3-1981, NJ 1981,640 (Veluwse Nutsbedrijven) en HR 16-10-1998, NJ 1998, 896

(Van der Hel q.q./Edon). Zie ook Vriesendorp (1999c).
1 (141

Vergelijk Van Eeghen  ( 1996)  en Van Eeghen  ( 1997)  en  de daar beschreven doorstart-
praktijk. Mijn oordeel is inmiddels aanzienlijk strenger geworden, met name doordat ik
tot de conclusie ben gekomen dat de scheiding tussen 'oude' en 'nieuwe' crediteuren
essentieel is en omdat de redding ook te verwezenlijken is door hetzij surseance, hetzij
gepaste schadeloosstelling van eventueel benadeelde crediteuren.
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waarom contractueel te bedingen voorrang wordt toegestaan. Past dit toedoen1042

niet in de pogingen tot redding van de onderneming, het behoud van actief of de
bescherming van belangen van crediteuren, dan zal het uitoefenen van invloed
op de omvang van de zekerheden mijns inziens onder omstandigheden ook
onrechtmatig kunnen zijn, net zoals het verkrijgen van nieuwe zekerheden
onrechtmatig is.

1043

IX.4.3.5 Een deel van de bankschuld wordt afgelost, waardoor
oorspronkelijk onvoldoende zekerheden meer dekking bieden

Dit kan zich voordoen door:
(a)  aflossing door de debiteur zelf;
(b) bevriezing van het krediet onder voortzetting van verpanding van nieuwe

zekerheden;

(c)  betalingen door debiteuren op vorderingen die niet tot zekerheid strekten op
de bankrekening (Amro/Curatoren THB en Mulder q.q./CLBN).'°44

Ad (a) De aflossing behoeft na hoofdstuk VIII en de verwerping van 47 F geen
nadere bespreking, met dien verstande dat de aflossing natuurlijk alleen tot
nadeel leidt als de separatist daarvoor door uitwinning van de zekerheden nog
geen volledige betaling had kunnen krijgen.

Ad (b) Als de kredietlimiet feitelijk wordt verlaagd, meestal door
bevriezing van het krediet, maar toekomstige zekerheden verpand blijven
worden en er onvoldoende dekking door zekerheden is, zullen crediteuren
benadeeld worden. Het gaat dan met name om de nieuwe crediteuren die niet
meer uit de kredietfaciliteit betaald kunnen worden. Uitgaande van de fixatie zal
de financier de vermindering aan de boedel ter beschikking moeten stellen om
daarmee de nadien ontstane crediteuren (deels) bij voorrang, volgens rangorde,
te kunnen betalen.

Aan de hand van een voorbeeld zal ik dit laten zien. Ik begin bij de volgende balans volgens
liquidatiewaarde van AF:

vrij actief 200 eigen vermogen -200

gesecureerd actief 600 bank 700

crediteuren 300
totaal 800 800

Uitkeringspercentage (excl. boedeischulden en preferenties) (200/400=) 50%

Stel dat er wel sprake is van geobjectiveerde wetenschap van dreigende maar nog niet feitelijke
insolventie bij de financier/separatist. Ondanks de bestaande kredietlimiet worden niet alle
betalingsopdrachten meer uitgevoerd, waardoor de bankschuld vermindert tot 600. Om de
benadeling door verliezen gemakshalve even buiten beschouwing te laten, ga ik ervan uit dat

1042 Zie V.6.
1043

Vergelijk ook HR 16-1-1987, NJ 1987, 528 (Steinz q.q./Amro): zie uitgebreid X.6.
1( 14

HR 6-10-1988, NJ 1989, 449 (Amro/Curatoren THB) en HR 17-2-1995, NJ 1996, 471

(Mulder q.q./CLBN). Zie ook X.8.
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tegelijkertijd inkopen worden gedaan voor 200 en verkopen voor 200, verlies 0 is. en dat de
betalingen van debiteuren die verpand zijn aan de bank, synchroon lopen met de verkoop zodat het
actief per saldo gelijk blijft. Daarna ziet de balans er als volgt uit:

vrij actief 200 eigen vermogen -200

gesecureerd actief 600 bank 600

crediteuren 400
totaal 800 800

Uitkeringspercentage (excl. boedelschulden en preferenties) 50 %

De bank springt er nu geheel uit en de crediteuren zijn in zijn algemeenheid niet slechter af. Maar
de niet-gesecureerde bankschuld voor 100 is als het ware verplaatst naar de onbetaald gebleven
nieuwe crediteuren, die bepaald wel slechter af zijn. Voor hen gold bij het aangaan van de
overeenkomst nog niet dat zij maar aanspraak konden maken op een deel van de te ontstane schuld.
Het ligt voor de hand dat voor het herstel van de oude situatie in ieder geval de bankschuld weer op
700 moet komen en dat dus 100 moet worden afgedragen. Maar daarmee is de balans niet geheel
hersteld, want die zou er dan als volgt uit komen te zien:

vrij actief 200 eigen vermogen -200

gesecureerd actief 600 bank 700

benadeling vordering 100 crediteuren 400
totaal 900 900

Uitkeringspercentage (excl. boedelschulden en preferenties) (300/500=) 60 %

Voor het herstel   naar  de oude situatie is nodig  dat het nieuwe actief  van   100, de benadelings-
vordering, als boedelschuld wordt uitgekeerd aan de nieuwe crediteuren, die ook voordeel aan de
boedel hebben gebracht voor 200. De balans ziet er dan als volgt uit:

vrij actief 200 eigen vermogen -200

gesecureerd actief 600 bank 700

crediteuren 300

totaal 800 800

Uitkeringspercentage (excl. boedelschulden en preferenties) (200/400=) 50 %

Ook hier zien we dus dat nieuwe crediteuren binnen de gelijkheid ongelijk zijn.

Ad (c) Verder kan aflossing het gevolg zijn van de betalingen door debiteuren
van de aspirant-failliet op de bankrekening. Volgens Amro/Curatoren THB mag
de bank na verkrijging van wetenschap van dreigende insolventie inderdaad niet
meer verrekenen. Maar voor zover het om verpande vorderingen gaat, zal er
geen sprake zijn van nadeel. Dat gegeven is onderkend in Mulder q.q./CLBN. 1045

In deze uitspraak wordt impliciet rekening gehouden met de (slechts)
dynamische gevolgen van de kredietverlening.

Hierin werd o.a. beslist: de bank mag ook tijdens faillissement mededeling van de verpanding doen
(57 F) en als gevolg daarvan gaat de bevoegdheid tot inning over op de bank; op betalingen ter
voldoening van stil verpande vorderingen op de rekening van de failliet bij de bank mag de bank
zich door verrekening verhalen, ook als deze plaatsvonden in de periode dat de bank wist dat het
faillissement was te verwachten of tijdens faillissement.

1()$5
HR 17-2-1995, NJ 1996, 471 (Mulder q.q./CLBN), zie ook X.8.
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Meer algemeen geldt dat betalingen die het gevolg zijn van uitwinning of het
prijsgeven van niet aan te tasten zekerheden, niet tot relevant nadeel leiden. De
volgens de Hoge Raad kennelijk vereiste techniek kan daarbij wel belemmerend
werken. 1 0/6

IX.5 Conclusies

Een groot deel van de conclusies is al in de hoofdstukken III, IV, VI en VII
getrokken, maar kunnen in het licht van de in dit hoofdstuk besproken positie
van de financier/separatist nader worden uitgewerkt. De financier kan bij de
benadeling van crediteuren op drie wijzen betrokken zijn:
(a) als betrokkene die het door voortzetting van zijn leningen (mede) mogelijk

maakt dat de feitelijk insolvente onderneming wordt voortgezet terwijl
crediteuren worden benadeeld door het ontstaan van nieuwe verplichtingen
of het doen van betalingen (Beklamel-norm);

(b) als betrokkene die het door de omvang van de financiering mogelijk maakt
dat voortschrijdende verliezen gefinancierd worden terwijl hij weet of moet
weten dat de onderneming een onvoldoende solvabiliteit heeft (verlengde
Beklamel-norm);

(c)  als wederpartij bij de financieringsovereenkomst, in welke hoedanigheid hij
diverse vormen van betalingen krijgt (bijvoorbeeld aflossingen, betalingen
door derden op de bankrekening, nieuwe zekerheden) en de
verhaalsmogelijkheden per saldo uitholt (Pauliana-norm).

Uitgewerkt leidt dit tot de volgende regels:
Ad (a): (Beklamel-norm voor financier): De financier/separatist van een
rekening-courantkrediet, die als zodanig een overwegende invloed op de
voortzetting of staking van de onderneming heeft, mag als betrokkene niet
meewerken aan de voortzetting van die onderneming door continuering van het
krediet als hij weet of moet weten dat deze feitelijk insolvent is en overigens
verhaalsinsolventie is ingetreden.

Het nadeel dat de betrokkene na verkrijging van wetenschap van
feitelijke insolventie onder de Beklamel-norm kan worden toegerekend, bestaat
Uit:

(i) de verminderingen van eigen vermogen veroorzaakt door exploitatie-
verliezen (en bij praktische uitzondering vergroting van het saldo van de
liquidatieverliezen);

(ii) de verminderingen van verhaalsvermogen bestaande uit betalingen - inclu-
sief verstrekking van nieuwe uit te winnen zekerheden - op 'oude'
schulden, d.w.z. schulden die zijn ontstaan voordat men op de hoogte was
van de feitelijke insolventie, maar die nog niet zijn betaald. De betrokkene
verkrijgt tegenover terugbetaling de oude vorderingen inclusief eventuele
preferentie als te verifieren vordering.

1()46 Zie HR 19-11-2004. NJ 2005, 199 (ING/Gunning q.q.) en HR 23-4-1999, NJ 2000,158
('Wollie' of Rabo/van Gorp) als besproken in: VIII.6.2.
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Ad (b): (verlengde Beklamel-norm voor financier): De financier mag niet
meewerken aan het verstrekken of handhaven van een lening indien en voor
zover de totale financiering met vreemd vermogen volgens te objectiveren
wetenschap van de financier groter is dan (1-s).I - s.LM - V. De grens voor
'onvoldoende' solvabiliteit 's' is praktisch ten minste te stellen op: 20% voor
producenten, industrie, bouwnijverheid; 15% voor groothandel, transport, detail-
handel;    10% voor dienstverlening, vrije beroepsbeoefenaren   en    10%   voor
overige. Voor zover de laatstelijk verstrekte lening(en) de financiering van
verliezen heeft mogelijk gemaakt tot beneden het door de solvabiliteitseis (s)
verlangde niveau, moet(en) deze als risicodragend kapitaal worden aangemerkt.

Indien de financier mede betrokken is bij schending van de verlengde
Beklamel-norm, is het nadeel ongedaan te maken door het overmatige deel van
het laatstelijk verstrekte vreemd vermogen als risicodragend kapitaal aan te
merken en niet te laten verifieren.

Ad (a) en (b): (Uitzondering op onmiddellijke toepassing van de Beklamel-norm
of verlengde Beklamel-norm): In gevallen van een plotseling en onvoorzienbaar
tekort in liquiditeit of solvabiliteit is een terme de grace gepast bij toepassing
van de Beklamel-norm of verlengde Beklamel-norm teneinde de onderneming
en haar betrokkenen in staat te stellen een analyse te maken en met spoed de
nodige maatregelen te treffen ter sanering of doorstart van de onderneming.

Ad (c) (Pauliana-norm voor financier): De financier/separatist kan ook als
wederpartij worden aangesproken op nadeel dat voortvloeit uit de uitvoering van
de financieringsovereenkomst na verkrijging van wetenschap van dreigende
insolventie. Wetenschap van dreigende insolventie moet bij de financier ook
worden aangenomen als de solvabiliteit niet 'voldoende' is, dat wil zeggen
minimaal 30% voor producenten, industrie e.d.; 25% voor groothandel e.d.; 15%
voor dienstverlenende bedrijven en 25% voor anderen.

De financier kan als wederpartij onder de Pauliana-norm betrokken zijn bij toe
te rekenen nadeel als:
(i)       de schuld aan de bank vergroot wordt terwijl er voldoende zekerheden

zijn,
(ii)        er nieuwe zekerheden worden verstrekt bij gelijkblijvend krediet;
(iii) er nieuwe zekerheden worden verstrekt bij uitbreiding van het krediet

(overbruggingskrediet) terwijl de waarde van die zekerheden in
verhouding tot de vermeerdering van de gebruikte kredietlimiet hoger
zal zijn dan de verhouding tussen het totaal van de te verifieren
vorderingen en het te verdelen vrij actief na boedelschulden;

(iv) door toedoen van de financier relatief meer zekerheden ter beschikking
komen voor een daarv66r niet geheel door zekerheden afgedekte
schuld;
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(v)  een deel van de bankschuld wordt afgelost en oorspronkelijk
onvoldoende zekerheden daardoor meer dekking bieden. Dit kan zich
voordoen door:
a) aflossing door betaling door de aspirant-failliet zelf;
b) bevriezing van het krediet onder voortzetting van (toekomstige)

verpandingen;
c) betalingen door debiteuren op vorderingen op de bankrekening die

niet tot zekerheid strekken.

Deze verschillende vormen van nadeel moeten als volgt ongedaan gemaakt
worden:
Ad (i) Financiering en vergroting van de schuld bij voldoende zekerheden: om
het nadeel ongedaan te maken dient de financier het bedrag dat overeenkomt
met de verhoging van het gebruikte krediet - voor zover gedekt door zekerheden
- terug te betalen en zal hij ter zake een faillissementsschuld kunnen indienen
(analoge toepassing van 51 F). Zijn er aldus ook betalingen gedaan op preferente
schulden dan komt de financier voor zover ter zake een gelijke preferentie toe.

Ad (ii) Financiering en nieuwe zekerheden bij gelijkblijvend krediet: het nadeel
bestaat uit (de waarde van) de nieuwe zekerheid. Deze moet df worden
teruggegeven df. als al uitgewonnen is, moet de gerealiseerde waarde worden
teruggegeven onder het herleven van de in verband met de uitwinning
afgeboekte schuld als faillissementsschuld.

Ad (iii) Financiering en nieuwe zekerheden bij verhoging krediet: de nieuwe
zekerheden leiden onder de Pauliana-norm tot evenzoveel nadeel. De (waarde
van de) zekerheid moet worden teruggegeven.

Ad (iv) Financiering en onrechtmatig toedoen dat tot relatief meer zekerheden
leidt: onder omstandigheden zal het uitoefenen van invloed op de omvang van te
verkrijgen (toekomstige) zekerheden onrechtmatig kunnen zijn, als het toedoen
niet past in de pogingen tot redding van de onderneming, het behoud van actief
of de bescherming van belangen van crediteuren. De meerdere zekerheid (of de
waarde daarvan) moet worden tel'uggegeven.

Ad (v) (a) Financiering en aflossing: als en voor zover de separatist niet al door
uitwinning van de zekerheden volledige betaling had kunnen krijgen, strekt de
atlossing tot vermindering van verhaalsactief. De aflossing moet worden
terugbetaald tegenover het herleven van de schuld als faillissementsschuld.

Ad (v) (b) Financiering en bevriezing/vermindering krediet: als de kredietlimiet
feitelijk wordt verlaagd, maar toekomstige zekerheden verpand blijven worden
en er onvoldoende dekking door zekerheden is, zullen crediteuren benadeeld

worden. Het gaat dan met name over de nieuwe crediteuren die niet meer uit de
kredietfaciliteit betaald kunnen worden. Uitgaande van de fixatie zal de
financier de vermindering aan de boedel ter beschikking moeten stellen voor
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zover er oorspronkelijk geen dekking door zekerheden van de oorspronkelijke
schuld was, waarbij het door de financier betaalde faillissementsschuld zal
worden.  Het  aan de boedel te betalen nadeel zal primair dienen te worden
verdeeld onder de na bevriezing ontstane crediteuren met inachtneming van
rangorde.

Ad (v) (c) Financiering en aflossing door betalingen op de bankrekening:
conform Amro/Curatoren THB mag de bank na verkrijging van wetenschap van
dreigende insolventie niet meer verrekenen. Maar voor zover het om verpande
vorderingen gaat, zal er geen sprake zijn van nadeel (Mulder q.q./CLBN). Heeft
de betaling ook neveneffecten voor de debiteur - zoals vermindering van
verplichtingen als borg - dan kan de curator ook de debiteur die betaalde na
verkrijging van wetenschap van benadeling aanspreken, waarbij in de
verhouding debiteur-bank met de uitkomst van deze benadelingsvordering
rekening dient te worden gehouden.

Met het oog op bovenstaande regels is gebleken dat de financier niet belemmerd
hoeft te zijn om mee te werken aan een reddingsplan voor de onderneming en de

daarbij behorende herfinanciering.
De verplichting om bij wetenschap van feitelijke insolventie de

leningen onmiddellijk te beeindigen kan alsnog ongedaan gemaakt worden door
een reddingsplan. Ook de eventuele aansprakelijkheid onder de Pauliana-norm
kan door een reddingsplan ongedaan gemaakt worden. Zo'n reddingsplan zal -
ook na intreden van dreigende insolventie - aan een aantal eisen moeten
voldoen.

Betrokkenen kunnen, als betrokkene onder de Beklamel-norm en/of de
verlengde Beklamel-norm, en/of als wederpartij onder de Pauliana-norm,
verantwoordelijk worden gehouden voor het toe te rekenen nadeel dat in het
kader van die normen relevant is. In het kader van de verlening, voortzetting of
wijziging van een krediet en/of zekerheden zal voor de financier daarom

gelijktijdig moeten worden voldaan aan de volgende eisen; dat
(i) hij als betrokkene weet of ervan uit mag gaan dat er geen chronisch

liquiditeitstekort bestaat (Beklamel-norm: LM > kls);
(ii) hij als betrokkene weet of ervan mag uitgaan dat er een reele liquiditeits-

begroting bestaat of op te maken is, waarbij voor tenminste 66n jaar
voorzien wordt in voorzienbare tekorten, inclusief financieringslasten
(2:384 lid 3 BW, RAC 570 par. 18, IAS 1 alinea 24, Rapport Commissie
Winter) (Beklamel-norm);

(iii) hij als betrokkene ervan  uit  mag  gaan  dat er binnen realistische
bedrijfsplannen op termijn uitzicht op een positieve rentabiliteit bestaat

(algemene legitimering verplaatsing discontinuiteitsrisico);
(iv) hij als betrokkene weet of ervan uit mag gaan dat de solvabiliteit niet

'onvoldoende' is en/of geen leningen worden verstrekt, of dat de laatstelijk
verstrekte lening niet wordt gehandhaafd, waardoor de totale financiering L
groter is dan (1-s).I-s.LM-V; 's' is de grens voor 'onvoldoende' solvabiliteit
en is te stellen op minimaal: 20% voor producenten, industrie,
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bouwnijverheid; 15% voor groothandel, transport, detailhandel; 10% voor
dienstverlening, vrije beroepsbeoefenaren en 10% voor overige (verlengde
Beklamel-norm);

(v) hij als betrokkene niet als wederpartij betrokken is bij relevant nadeel onder
de Pauliana-norm terwijl de solvabiliteit daarbij 'onvoldoende' is/wordt;
althans als de onderneming verliesgevend is of als er sprake is van een
structureel negatieve kasstroom uit de bedrijfsresultaten, terwijl de
solvabiliteit daarbij niet 'voldoende' is/wordt, hetgeen neerkomt op
minimaal: 30% voor producenten, industrie e.d.; 25% voor groothandel e.d.;
15% voor dienstverlenende bedrijven en 25% voor anderen (Pauliana-
norm).

Dit alles overziende kunnen de uitkomsten van het onderzoek voor de bestaande
praktijk van financiers nogal ingrijpend zijn. Hoewel het in de verwachting ligt
dat dat aanleiding zal geven tot het uiten van bezwaren, zijn er belangrijke
lichtpunten. De gevolgen zullen juist meevallen als de banken ervoor zorgen dat:
(i)  hun zekerheden bij aanvang goed geregeld zijn;
(ii) er in aanvang voldoende kredietruimte is om schommelingen in de

liquiditeit te kunnen opvangen,w'
(iii) de omvang van de financiering niet hoger is dan toegestaan in verband met

de solvabiliteit:
(iv) de financiering wordt gestaakt na feitelijke insolventie.

Financiele problemen die voortvloeien uit negatieve kasstromen en daarmee
samenhangende verliezen zullen dan als vanzelf aan het licht komen. Problemen
die voortvloeien uit de verminderde waarde van investeringen - bijvoorbeeld
verlieslatende dochterondernemingen - zullen nog wel vragen om een vinger
aan de pols. Dat zal althans vooral het geval zijn als zulke verliezen van
dochters niet direct leiden tot negatieve kasstromen van de moeder. 10,8 Banken
zullen over het geheel beter in staat moeten zijn hun financieringsrisico adequaat
af te dekken. De onderneming zal meestal vanzelf gedwongen zijn tijdig de
nodige maatregelen te treffen. Voor sterk groeiende ondernemingen zal de

1( 17 De maximale ruimte kan in beginsel worden vastgesteld aan de hand van het verschil
tussen de bij kredietverlening vereiste 'voldoende' solvabiliteit en de voor feitelijke
insolventie vereiste 'onvoldoende' solvabiliteit, zie IV.6.1, IV.6.4 en IV.6.5.

1048 Zie ook IV.7.1.
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(wenselijke) noodzaak bestaan de groei mede met eigen vermogen te1049

financieren. Niettemin zal ook de omvang van de bankfinanciering van tijd tot
tijd aangepast moeten worden.

1049 Zie Higgins (1997a en b).
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X. Wenselijk recht toegepast op casus uit de
jurisprudentie

Er wordt teveel abstract gedingest
( Loesje)

Als sluitstuk van het onderzoek :ullen de casus van  een aantal geselecteerde
uitspraken die de Hoge Raad hebben gehaaid in detail worden weergegeven en
besproken in het  licht van hiervoor ontwikkelde  conclusies  ('concl.') en criteria.
Die conclusies zullen in hoofdstuk XII geordend en genummerd warden
weergegeven. Het gaat oin in de afge[open decennia gewezen standaardarresten
die geacht moeten worden liet geldend recht te bestrijken. Het doel daarvan is
meerledig. Toepassing van de ontwikkelde wenselijke regels op de casus geeft
een concrete en verifieerbare betekenis. Eventuele verschillen met geldend recht
en de oorzaak van de verschillen worden concreter duidelijk. De bril1050 die in

dit onderzoek ontwikkeld is maakt ook duidelijk dat vee[al de voor een oordeel
(naar wenselijk recht) relevante feiten in uitspraken of stellingen van partijen
ontbreken. De beoordeling treedt met die bril soms buiten een bespreking van.
de ingestelde vorderingen; de in cassatie voorgelegde vragen, en de wijze van
onderbouwing van stellingen door partijen en de daaruit door de rechter
gedestilleerde, vastgestelde, feiten. Ontbrekende, volgens dit onderzoek
relevante, feiten worden waar mogelijk gededuceerd. Althans de
waarschijnlijkheid daarvan wordt vastgesteld. Hoewel dit hoofdstuk niet tot een
objectieve verifieerbaarheid van de uitkomsten van het onderzoek kan leiden,

1051

is het wel een proef op de som of de gehanteerde uitgangspunten en de
uitwerking in de praktijk (meer) bevredigend zijn. Concrete toepassing van de
uitkomsten van het onderzoek maken het beter verifieerbaar of het onderzoek
ook tot een nader begrip van de probleemstelling leidt en of de uitkomsten meer
algemeen toepasbaar zijn. Als het goed is wordt concreet duidelijk dat het
onderzoek geen open deuren intrapt, maar tot een structurete, en niet zelden
wezenlijk andere, en praktisch bruikbare, kijk op de periode voor faillissement
leidt. Overigens komt aldus slechts een deet van de in hoofdstuk XII
geformuleerde conclusies aan bod.

X.1 Plan van behandeling

De keuze van de arresten is ingegeven door het oogmerk om de betekenis van de
uitkomsten van het onderzoek in de praktijk te verduidelijken. Daarmee is deze
keuze voor een belangrijk deel - maar niet altijd - gebaseerd op het gegeven dat
juist deze aanleiding geven tot een andere visie naar wenselijk recht. De arresten
hebben allemaal in meerdere of wat mindere mate belang gehad voor de
rechtsontwikkeling. De bespreking beoogt nadrukkelijk niet een soort annotatie
te zijn. Het is een handvat voor toepassing van wenselijk recht en het duiden van

1050 Zie XI.2.
H)51 Zie ook I.3.3 en XI.5.
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overeenkomsten en verschillen met geldend recht. Waar ook op de arresten zelf
wordt ingegaan, zullen de achterliggende oorzaken voor de verschillen tussen
wenselijk en geldend recht concreet duidelijk worden. De arresten worden
chronologisch behandeld, met dien verstande dat als op een zaak meermalen
door de Hoge Raad is beslist de datum van de eerste beslissing tot uitgangspunt
wordt genomen.

Telkens wordt eerst de casus weergegeven. Vervolgens worden de relevante overwegingen van de
Hoge Raad. waar nodig ook de overwegingen van het Hof en een samenvatting van de relevante
cassatiemiddelen vermeld. Getracht is. ook bij de feiten, dichtbij de beschikbare teksten te blijven.
Daarna wordt telkens ingegaan op:
- de relevante vragen en regels naar wenselijk recht:
- de naar wenselijk recht relevante feiten en financiele positie:
- de einduitkomsten naar wenselijk recht: en
- een evaluatie van de in dat kader relevante overwegingen van de Hoge Raad.

In X.21 zal tot slot een globaal, en op onderwerp geselecteerd, overzicht worden
gegeven van de belangrijkste kritiek op de uitkomsten van de te bespreken
jurisprudentie.

Dat neemt niet weg dat lang niet alle te bespreken jurisprudentie tot fundamentele kritiek. of andere
uitkomsten onder toepassing van wenselijk recht, leiden.

Hoewel ernaar gestreefd is dicht bij de arresten te blijven, zijn keuzes gemaakt
en is ten behoeve van de leesbaarheid en het begrip van de analyse bij de
weergave van de casus soms een ordening aangebracht die niet geheel in de door
de Hoge Raad vastgestelde feiten te vinden is.

Daarbij is soms noodzakelijkerwijs gebruik gemaakt van de door het Hof vermelde feiten, in de
conclusie van de AG genoemde feiten. of in de rechtsoverwegingen vermelde feiten of
kwalificaties die op feiten duiden. De arresten die behandeld worden zijn: Erba 1 en II (X.2), Eneca
(X.3).Osby (X.4), Keulen/BLG (X.5), Steinz q.4./Amro (X.6). Loeffen q.q./Bank Mees en Hope I
en 11 (X.7), Anirc,/Curatoren THB (X.8), Nimox/Van den End q.q. (X.9), Montana I en II (X. 10),
Kin/Emmerig q.q. (X.11), Kuijsters/Gaalman (X.12). Gispen q.q./IFN (X. 13). Van Essen

q.q./Aalbrecht. Looman (X. 14). Verkerk/Tiethoff q.q. (X.15). Van Dooren q.q./ABN Amro (X. 16).
Bakker q.q./Katko (X. 17). Meijs q.q./Bank of Tokyo (X. 18). Sobi/Hurks II (X. 19) en
Cikam/Siemon q.q. (X.20).

Het zal opvallen dat veelal de concrete financiele gegevens die nodig zijn voor
toepassing van het ontwikkelde wenselijke recht niet voorhanden zijn. Soms
omdat ze niet gesteld zijn. Maar in andere gevallen omdat de rechter ze
kennelijk niet relevant vond en niet bij de feiten heeft vastgesteld. Daar zal soms
zo goed mogelijk een slag naar gedaan worden om aan te kunnen geven hoe het
wenselijke recht vermoedelijk zou hebben uitgepakt.

X.2 Erba I en II

(HR 28-6-1957, NJ 1957, 514; HR 20-3-1959, NJ 1959, 581).
Casus: De Vries van Buuren was een groot en goed bekendstaand bedrijf in de textielhandel. met in
1952 een omzet   van   meer   dan t. 10.000.00(). in september   1951    had   het een krediet   van
f. 4.000.000.     In    september 1951 bleek    dat De Vries van Buuren. gelijk vele andere
textielhandelaren, onder invloed van de Korea-hausse te veel goederen tegen te hoge prijzen had
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ingekocht. Door de ingetreden crisis in de textielhandel en daarmee gepaard gaande prijsdaling zou

zij op die goederenvoorraad aanzienlijke verliezen lijden. Per 31 juli 1951 was in de cijfers nog een
verlies  over dat (half-)jaar  van f. 860.000 opgenomen.   Op 29 september   1951   trok  de  bank   het
krediet in met de bereidheid opnieuw krediet toe te staan onder nadere voorwaarden. te weten
cessie bestaande en toekomstige vorderingen, fiduciaire overdracht bestaande en toekomstige
goederen, achterstelling vordering van de heer De Vries van Buuren voor f. 505.000 bij de
vordering van de bank. De door de onderneming zelf te verstrekken zekerheden waren een
vernieuwing van reeds eerder gestelde zekerheden. Aldus geschiedde. Begin 1952 bleek  dat  het
verlies over 1951, na herwaardering van de goederenvoorraad. rond de f. 1.850.000 bedroeg, terwijl
er nog een eigen vermogen  van  ca. f. 900.000 resteerde.  Op 6 februari 1952 schreef de  bank  een

soortgelijke brief  als   die   van 29 september 1951, waarbij het krediet werd ingetrokken   met   de
bereidheid tot kredietverlening voor f. 3.650.000 mits nog hypothecaire zekerheid in de vorm van
een eerste krediet hypotheek   ad f. 1.250.000 zou worden verleend en voorts de aandelen   in
deelnemingen zouden worden verpand en een aandeel in een geldlening tot zekerheid zou worden
overgedragen. Aldus geschiedde ook. Fabrikanten, verenigd in de NTC hadden tezamen met de
bank medewerking verleend aan de reddingsoperatie. De Vries van Buuren was in staat haar bedrijf
voort te zetten totdat     op     22      mei      1953      de     NTC de niet-betaalde goederen onder
eigendomsvoorbehoud terugeiste en de bank daarin aanleiding zag alle betalingen stop te zetten.
Leverancier Erba vroeg het faillissement    aan.   Op    10   juni    1953    werd voorlopige surseance
aangevraagd. In oktober 1954 eindigde de surseance met de homologatie van een akkoord.

Erba,  eiseres  in de vordering tegenover  de  bank,  had in november, december   1952  en
januari 1953 textielgoederen verkocht en  geleverd aan De Vries van Buuren  voor ruim f 57.000 met
het beding van contante betaling. welke betaling echter niet plaatsvond. Na surseance bleken de

105.goederen of te zijn doorverkocht of tot zekerheid aan de bank fiduciair te zijn overgedragen.   - -

Hoge Raad 1:  '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 verder omstandigheden

van het ge'eat - ook omstandigheden als door het  Hof vermeld -, beschouwd in onderling verband
en samenhang, kunnen meebrengen, dat de credietgever. zo hij niet de gegeven transactie zeive 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 hem aansprakelijk zal kunnen
zijn;

0. dat met name een bank, die een door haar aan een koopman rerstrekt omvangrijk crediet
wegens diens ongunstigen financifien toestand heeft opgezegd en die vervolgens het crediet tot
ongeveer even groot bedrag opnieuw verleent, nadat op haar wens de schuldenaar :ijn activa
volledig of nagenoeg volledig aan haar tot zekerheid in eigendom heeft overgedragen of anderszins
verbonden. daaronder begrepen de in de toekomst te venverven goederen. - zo. dat de koopman
aan nieuwe schuldeisers, die hem na het sluiten van bedoelde crediettransactie met de ban.k voor
hun leveranties nog crediet Keven. practisch Keen verhaal meer biedt, terwijl hij naar buiten den
schijn van credietwaardigheid behoudt -  dan onrechtmatig zou handelen, indien komt vast te
staan, dat de bank in het gegeven geval, in verband met het nader overeengekomene omirent den
omvang ran crediet en zekerheidsstelling en het verloop van :aken nadien, heeft geweten, althans
heeft kunnen voorzien. dat bij stopzetting van het hernieuwde crediet de nieuve leveranciers.
indien zij dan nog niet betaaid waren, zouden worden benadeeld wegens gebrek aan verhaal en de
bank desniettemin 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 Keven, tenzij de bank dit
alsnog doet'

Na terugverwijzing oordeelt het Hof o.a.   'dat - gegeven de belangrijke plaats, die de Vries van
Buuren sedert tientallen van jaren in de Nederlandse textielwereld innam, de langdurige relatie

1052 Onder oud BW prevaleerde het fiduciaire eigendomsrecht boven het eigendoms-
voorbehoud.
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met de Bank en het vertrouwen, dat de Bank op grond van haar ervaring in de leiding der Firma
mocht stellen, gegeven ook de bijzondere omstandigheden, met name het onjuist gebleken beleid
tijdens de  Korea hausse, die de verliezen bij de Vries van Buuren veroorzaakt hadden en welke niet
onherstelbaar behoefden te zijn: en gegeven de balanscijfers per 31 dec. 1951, welke door Erba
niet zijn betwist en welke toen nog aantoonden de aanwezigheid van een vermogen van rond
f. 900.000 - het Hof van oordeel is dat,  hoezeer dan ook bij de  Bank emstige ongerustheid bleek te
bestaan over de dekking van het hoge door haar reeds verstrekte crediet, haar nochtans niet het
verwijt  mag  treffen,  dat  zij  destijds,  ruim  11/4 jaar  v(idr  het faillissement van  de  Vries  van  Buuren
werd aangefraagd, door de gewraakte transactie van 6 febr. 1952 een onrechtmatige daad ten

opzichte van de schuldeisers van meergenoemde vennootschap,  bestaande of toekomstige. pleegde' ;
'(..)  (dat) het onbetaaW bli)'ven daarvan' (de eerste leveranties  van  Erba) 'een waarschuwing  in'
Chield)·, C..) 'Onder deze omstandigheden nam Erba door het niet reclameren der op 2 jan. 1953
geleverde   goederen,   om  welke   reden   ook,   binnen   de   in   art.    1191    B.W.   gestelde   termijn   van   30

dagen een belangrijk risico op zich. Tegen een dergelijke reclame had de Bank zich moeilijk
kunnen verzetten, hebbende zij tenslotte toch ook erkend het zoorbehoud van eigendom door
verschillende leveranciers ten aanzien der door hen geleverde goederen gemaakt; dat nochtans de
Bank.  door  het  rich  doen  verstrekken  ener  zo  alomvattende  zekerheid  als  in febr.  1952  geschiedde
voor in wezen reeds verleende credieten een zware verantwoordelijkheid op zich nam tegenover
toekomstige, terzake onkundige crediteuren van de Vries van Buuren en in dat licht bezien de
weigering om mede k werken tot de teruggave der door Erba geleverde en op 30 mei  1953 nog niet
doorverkochte goederen was een onrechtmatige d£tad van de Bank tegenover Erba, dat de Bank de
deswege door Erba geleden schade aan haar zal hebben te vergoeden:' Alleen Erba stelde cassatie

in. Het tweede middel is gericht tegen het oordeel van het Hof over de vraag, of de Bank een
onrechtmatige daad had begaan reeds door het hernieuwen van het crediet en het maken van een
nieuw beding tot zekerheid daarvan op 6 febr. 1952. Het derde middel klaagt, dat het Hof niet heeft
onderzocht, of een onrechtmatige daad van de Bank was gelegen in het niet zorgen, dat de prijs van
het door Erba geleverde werd voldaan.

Hoge Raad Il: '(...) 0. nopens middel Il: '(...) dat uit het door het Hof ovenvogene blijkt dat het
zich verenigt met de stelling van de  Bank, dat begin  1952, ruim  1% jaar v66r haar faillissement
door Erba werd aangeiraagd, enerzijds de jinanciele positie van de Vries van Buuren met het oog
op de geleden verliezen wei zorg baarde, doch anderzijds haar kapitaal nog geenszins was
verloren, zodat bij regelmatige voortgang van haar bedrijf - waartoe juist het door de Bank
voortgezette crediet strekte - benadeling Van de crediteuren niet beltoefde te worden verwacht. dat
daarmede  dus  het Hof verwerpt Erba's stelling dat er zoor integrate roldoening van de crediteuren
een wonder had moeten geschieden; dat mitsdien onderdeel a van het middel feitelijken grondslag
mist. en onderdeel b eveneens faalt. vermits uit het door het Hof overwogene niet blijkt dat het Hof
met betrekking tot de vraag, wat de Bank destijds wist of moest voorzien. een onjuiste maatstaf
heeD aangelegd, tent'ijl voorts 's Hofs vaststelling. dat de financitle toestand van de Vries van
Buuren begin 1952 bij de Bank ernstige ongerustheid deed ontstaan t. a.v. de dekking ran haar

crediet. geenszins onverenigbaar behoeD te zijn met zijn oordeel dat niettemin benadeling van de
crediteuren destijds nog niet behoefde  te worden verwacht:'
'(...) dat ook midde! 111 te vergeefs wordt voorgesteld: dat toch blijkens het hien,68r omtrent de
strekking   van   's   Hogen   Raads   arrest   van   28   Juni    1959   overwogene   de   stellingen   van   Erba
aangaande hetgeen waartoe de Bank, het crediet stopzettende, jegens haar verplicht zou kunnen
w<}rden geacht, slechts ten toets behoefden te komen, en bij tekortschieten van de Bank te dien
aanzien aan haar slechts een onrechimatige daad zou kunnen worden verweten, indien de
financitle situatie van de Vries van Buuren ten tijde van de hernieuwing van het crediet en de
daarbij tot stand gebrachte eigendomsoverdracht tot zekerheid zou worden bevonden 26 te zijn als
zij door Erba was voorgesteld:'
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Bespreking:

X.2.1 Relevante vragen volgens wenselijk recht

(i)        De eisen in concl. 61 leiden tot de volgende meest prangende vragen: 1)
(Beklamel-norm) wanneer werd De Vries van Buren feitelijk insolvent
en wanneer moest de bank dat weten? Welke verliezen werden daarna
geleden, en welke verminderingen van verhaalsvermogen en welke
eventuele additionele liquidatieverliezen werden daarna gecreeerd? 2)
(verlengde Beklamel-norm) Was de omvang van de lening in september
1951 of februari 1952, kenbaar voor de bank, groter dan (1-s).I - s.LM -
V, waarbij s = 15%? Was het kenbaar voor de bank dat de solvabiliteit
al voor het intreden van feitelijke insolventie 'onvoldoende' was
(kleiner dan 15%)? 3) (Pauliana-norm) Was bij de verstrekking van de
zekerheid in februari 1952 de onderneming verliesgevend en was de
solvabiliteit voldoende, groter dan 25%, althans indien de onderneming
niet verliesgevend was, kleiner dan  15%?

X.2.2 Relevante feiten en financiiile positie

X.2.2.1     September 1951

(ii)     Solvabiliteit. De onderneming was in 1951 sterk verliesgevend en de
bank was daarvan kennelijk op de hoogte. Bij de vernieuwing van het
krediet in september 1951 werd uitgegaan van de hal(jaarcijfers als bij
de bank bekende wetenschap. Terugrekenend was het eigen vermogen
per   30   juni 1951 volgens de halfjaarcijfers nog circa (900.000   +
1.850.000 - 860.000 =) f. 1.890.000. Een vordering van f. 505.000 werd
achtergesteld, maar alleen bij de bank. Deze lening versterkte daarmee
niet het garantievermogen. Ware de achterstelling wel algemeen
geweest dan was het garantievermogen eind september ca. f. 2.5
miljoen. Het balanstotaal is niet exact bekend. 1053

Ultimo   1951   moet  dat

geweest zijn (uitgaande van de passiefzijde) 900.000 (eigen vermogen)
+ 505.000 lening + 4.000.000 (krediet) + alle overige schulden. Om iets
concreets en zinvols te kunnen zeggen, schat ik het balanstotaal op zo'n
10 miljoen. 1054

De solvabiliteit als quotient van eigen vermogen en het
balanstotaal was in dat geval zo'n 20 % en dus niet 'onvoldoende' (in
de zin van de verlengde Beklamel-norm). De benodigde gegevens

1053 Voor de rechter waren middels de (half-)jaarcijfers de gegevens wel beschikbaar ter
bepaling van de globale liquiditeitspositie en beoordeling van de financieringsstructuur.

1054 Voor de verliezen was er een eigen vermogen van ca. f. 2.750.000 en een krediet van f. 4
mio. Op grond van gebruikelijke balansverhoudingen zullen de overige passiva zo'n f. 3
mio zijn geweest. In hoeverre de afwaardering van voorraden daarna tot een balans-

verkorting zal hebben geleid is afhankelijk van de vraag in hoeverre crediteuren nog uit
beschikbare liquide middelen betaald konden worden. Zo ja, dan zal het balanstotaal
vermoedelijk lager zijn geweest dan mijn schatting. Ik vermoed echter dat de privt-
lening al noodzakelijk was om in de benodigde liquiditeit te kunnen voorzien.
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ontbreken om te kunnen vaststellen of het krediet groter of kleiner was
dan: (1-s).I - s.LM - V (verlengde Beklamel-norm).

(iii) Liquiditeit. Ook hier beschikken we niet over alle benodigde exacte

gegevens. We kennen het eigen vermogen van ca. f. 1.890.000, de
langlopende lening van f. 505.000 en de kredietfaciliteit van 4 miljoen
(totaal ca. f. 6,5 miljoen), zodat indien de waarde van de investeringen
(na afwaardering voorraden) bekend was, de liquiditeitspositie globaal
zou kunnen worden bepaald. De achterstelling van de vordering van
f. 505.000 die daarmee waarschijnlijk langlopend  werd,  zal  een
positieve invloed op de liquiditeit hebben gehad. De historie doet niet
direct vermoeden dat er toen al sprake was van een liquiditeitstekort.
Overtreding van alleen de Beklamel-norm in september   1951    lijkt
onwaarschijnlijk. Vermoedelijk meende men nog ook in de benodigde
liquiditeit voor het komende jaar te kunnen voorzien na de achter-
stelling en verkoop van de afgewaardeerde voorraden.

(iv) Pauliana-norm. De opzegging en de vernieuwing van het krediet
zouden, althans in het licht van 42 F, aanleiding kunnen zijn uit te gaan
van een onverplichte rechtshandeling in het licht van dreigende
insolventie. De onderneming was verlieslatend en de solvabiliteit was
niet 'voldoende' (25%). Waar echter door de onderneming zelve geen
nieuwe zekerheden werden verstrekt - vermoedelijk was alleen de
achterstelling van de lening additioneel - leidde de vernieuwing van het
krediet niet tot benadeling omdat het verhaalsvermogen niet werd
verminderd.

(v) Uitkomst: uitgangspunt was kennelijk dat de toekomstige rentabiliteit
weer positief kon worden gemaakt; mogelijk was de lening wel te groot
in verband met de verlengde Beklamel-norm; waarschijnlijk geen
overtreding van de Beklamel-norm; geen nadeel als toe te rekenen
volgens de Pauliana-norm.

X.2.2.2    Begin 1952
(Vi) Solvabiliteit. Bij de transactie in februari 1952 werd uitgegaan van de

bekendheid met de cijfers per ultimo 1951. De voorraden zijn dan
verder afgewaardeerd. De eigen vermogenspositie is f. 900.000. Indien
nog steeds uitgegaan wordt van een balanstotaal van circa f. 10 miljoen
is de solvabiliteit circa 9%. Deze is dan zowel 'onvoldoende' in de zin
van de verlengde Beklamel-norm als niet 'voldoende' in de zin van de
Pauliana-norm. Nog steeds ontbreken de benodigde gegevens om te
kunnen vaststellen of de lening (inclusief de niet algemeen
achtergestelde lening) in verband met de verlengde Beklamel-norm niet
te groot was. Vermoedelijk was dit wel het geval nu de onderneming
met een solvabiliteit van 9% in plaats van 15% nog enige tijd kon
overleven. De onvoldoende solvabiliteit betekent in ieder geval dat er of
een te grote lening moet zijn geweest in de zin van de verlengde
Beklamel-norm, of dat er al sprake was van feitelijke insolventie in de
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zin van de Beklamel-norm. Het kan zo zijn geweest dat de verlaging
van het krediet te maken had met de vermindering van de investeringen
(I) door de verminderde waarde van voorraden, maar of daarmee de

financiering werd aangepast op basis van de eis L S (1-s).I - s.LM - V is
maar de vraag. Waar de solvabiliteit zelf niet werd verbeterd en
'onvoldoende' was, moet er wel sprake zijn geweest van onvoldoende
liquiditeit of solvabiliteit.

(Vii) Liquiditeit. De benodigde exacte gegevens voor de bepaling van de
liquiditeitspositie ontbreken. Een aantal invloeden is wel bekend.
Allereerst het additionele verlies (vooral verdere afwaardering
voorraden) van ca. f. 1 miljoen dat tot een stagnatie van kasstromen
moet hebben geleid. Vervolgens de opzegging en vernieuwing van het
krediet die leidt tot een vermindering van krediet en liquiditeitspositie
met f. 350.000. De medewerking van een aantal leveranciers zal
vermoedelijk tijdelijk positief hebben gewerkt. Vermoedelijk hield dat
in dat er tijdelijk een langere betalingstermijn werd toegestaan. Deze
medewerking doet vermoeden dat er al voorafgaand aan de opzegging
en vernieuwing van het krediet een liquiditeitstekort bestond.
Onduidelijk is tevens of er nog wel een reele liquiditeitsbegroting voor
de toekomst te maken was die positief zou zijn.

(Viii) Pauliana-norm. De onderneming was verliesgevend en de solvabiliteit
was niet 'voldoende'. Wetenschap van benadeling mag derhalve
worden aangenomen. Ervan uitgaande dat de zekerheden uiteindelijk tot
verhaal hebben gediend ten behoeve van de bank, is er ook zeker sprake

van benadeling zelf. De aanzienlijke additionele zekerheden hebben
zonder twijfel geleid tot benadeling van crediteuren omdat het verhaals-
vermogen zeer aanzienlijk werd beperkt. Daarenboven zal de beperking
van de kredietschuld waarvoor de zekerheden dienden tot nadeel
hebben geleid omdat er voor de lagere schuld relatief meer zekerheden
beschikbaar waren. 1055

(ix) Uitkomst: schending van 6f de Beklamel-norm Of de verlengde
Beklamel-norm; benadeling in de zin van de Pauliana-norm door
beperking van het krediet en nieuwe zekerheden bij wetenschap van
dreigende insolventie (verlies en niet voldoende solvabiliteit).

X.2.2.3      Periode na februari 1952

(x)  Het is aannemelijk dat de feitelijke insolventie al lang voor
faillissement is ingetreden. Kennelijk was dat in ieder geval het geval
rond 22 mei 1953 (het Hof noemt 30 mei) toen leveranciers de goederen
onder eigendomsvoorbehoud terugvorderden, maar waarschijnlijk
bestond die al lang voordien gezien het feit dat Erba in november 1951
al niet kon worden betaald. Vermoedelijk had de bank derhalve het
krediet, ter bescherming van de crediteuren, al veel eerder moeten

1055 Zie concl. 50,55,58; IX.4.3.2 en IX.4.3.5.
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opzeggen dan eind mei 1953. Waar de liquiditeitspositie kennelijk in
1952 is verslechterd mag er ook gevoegelijk van worden uitgegaan dat
verliezen zich ondertussen hebben opgestapeld en dat dit bank niet had
mogen ontgaan. Wellicht was dit de bank inmiddels geen zorg meer
omdat hij na februari meer dan voldoende zekerheden had voor het
verlaagde krediet?

(Xi) Uitkomst: vermoedelijk was de lening van de bank in februari, zowel
voor als na wijziging van het krediet, al te groot (verlengde Beklamel-
norm) en is deze ook nog voortgezet nadat ook die lening niet meer in
het liquiditeitstekort kon voorzien (Beklamel-norm). Of en in hoeverre
de Beklamel-norm tot bescherming van Erba als crediteur zou strekken,
hangt af van de exacte tijdstippen van wetenschap van feitelijke
insolventie en de leveranties. Daarnaast was er al in februari sprake van
benadeling in de zin van de Pauliana-norm.

X.2.3 Evaluatie overwegingen Hoge Raad

(Xii) Rudimentaire aanzet voor verschillende normen.
Mede uitgaande van de schatting van het balanstotaal wijken de
wenselijke uitkomsten af van die van die van de Hoge Raad. Niettemin
verdienen Erba I, en later Osby, bewondering. De arresten zijn
revolutionaire stappen geweest in het denken over   de

verantwoordelijkheid van de financier. Erba I gaat voor die tijd ver met
de overweging: 'dat de credietgever, zo hij niet de gegeven transactie
zelve had behoren na te laten, dan toch daama bij de witvoering
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 hem
aansprakelijk zal kunnen zijn' en de introductie van de 'schijn van

credietwaardigheid' als grondslag voor de mogelijke aansprakelijkheid.
De criteria en gevolgen zijn in de arresten nog niet duidelijk uitgewerkt.
Een aanzet voor het verschil tussen de Pauliana-norm, de Beklamel-
norm en de verlengde Beklamel-norm is rudimentair aanwezig. Er
wordt voorbijgaan aan beperkingen die uit 42 en 47 F zouden kunnen
voortvloeien. Een zeker bewustzijn voor het verschil tussen de
Pauliana-norm en de Beklamel-norm (nieuwe crediteuren) wordt
duidelijk. De arresten passen deels wel 1056 en deels niet'057 in later

ingeslagen wegen. Historisch gezien is het opmerkelijk dat Erba I en
Osby in de jurisprudentie niet tot veel meer uitspraken en
rechtsontwikkeling hebben geleid. De reden daarvoor kan niet zijn dat

1056
HR 9-5-1986, NJ 1986, 792 (Keulen/BLG), HR 8-1 1-1991, NJ 1992, 174 (Nimox/Van
den End q.q.), HR  30-5-1997,  NJ  1997, 663 (Van Essen q.q./Aalbrecht, Looman);  HR
12-6-1998, NJ 1998,727 (Coral/Stalt), HR 21-12-2001, NJ 2005,96 (Sobi/Hurks Il); HR
7-3-2003, JOR 2003,102 (Cikam/Siemon q.q.).

1057
Eneca, Gispen q.q./IFN; Van Dooren q.q./ABN Amro en Meijs q.q./Bank of Tokyo, zie
IX. 1.2.1.
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I de problematiek van de verantwoorde financiering zich slechts zelden
zou voordoen. De arresten hebben een donkere kamer geopend. Maar
het lichtknopje is nog niet voor alle lampen gevonden. Erba II speelt
daarin een niet erg gelukkige rol, zoals hieronder zal blijken. Dat geldt
ook voor het nog te bespreken cryptische Eneca-arrest.

(Xiii) Strijd tussen Erba I en II.
Uit de overwegingen van Hof en Hoge Raad in Erba II kan worden
opgemaakt  dat  zij (ook) menen  dat  er in februari 1952 sprake  was  van
wetenschap van dreigende insolventie. De Hoge raad overweegt
immers. 'dat begin 1952, ruim 144 jaar vddr haar faillissement door
Erba werd aangevraagd, enerzijds de jinancifle positie van de Vries

van Buuren met het oog op de geleden verliezen wei zorg baarde'. De
Hoge Raad verbindt daaraan niet de conclusie dat het toegebrachte
nadeel ongedaan moet worden gemaakt. Hij vervolgt: 'doch anderzijds
haar kapitaal nog geenszins was verloren, zodat bij regelmatige
voongang van haar bednif - waartoe juist het door de Bank
voortgezette crediet strekte - benadeling van de crediteuren niet
behoefde  te  worden  verwacht' . Waaraan die verwachting voor de
toekomst moet voldoen, wordt niet gezegd en daarmee is de uitkomst
wat vrijblijvend in het licht van de bestaande zorgen. Tenminste het feit
dat  de  bank het krediet (verlaagd !) voortzette tegen meer zekerheden
mag toch niet de reden zijn om die verwachting ook aan te nemen. Dan
zou elke voortzetting van een krediet per definitie verantwoord zijn. 1058

Het deel van de overweging 'waartoe juist het door de Bank

voortgezette crediet strekte' is in die zin niet erg gelukkig. Zeker niet
als we bedenken dat de financier geen bijdrage leverde aan het
saneringsproces door bijvoorbeeld bijstorting door aandeelhouders te
verlangen, maar zijn krediet juist verminderde en meer zekerheden
vroeg. In dezelfde overweging wordt nog wel aangeknoopt bij het'
kapitaal' (bedoeld wordt eigen vermogen!) dat 'nog geenszins was

verloren'.    Ook   dat is verwarrend. In de eerste plaats omdat dat
vermogen niets zegt over het vermogen na liquidatie. Er kan weI
degelijk al sprake zijn van verhaalinsolventie. Vervolgens zegt dat
vermogen weinig over de gerechtvaardigde verwachtingen voor de
toekomstige rentabiliteit waaraan wel wordt gerefereerd. En ten slotte
was dit vermogen inmiddels waarschijnlijk gereduceerd tot een niveau
dat de solvabiliteit niet alleen niet voldoende maar zelfs onvoldoende
was (zie (vi)). Uiteindelijk gaat de Hoge Raad er in het tweede arrest
aan voorbij dat het krediet de financiering van verdere verliezen op
onverantwoorde wijze mogelijk maakte terwijl de onderneming al sterk
verliesgevend was (verlengde Beklamel-norm) en mogelijk zelfs al
feitelijk insolvent was. Ook besteedt de Hoge Raad er geen aandacht
aan dat de bank zijn positie juist verbeterde ten koste van andere
crediteuren wegens de kennelijk door hem onderkende risico's en dat in

1058 Anders: Erba I: zie ook IX.3.1.
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dat kader de te stellen eisen zouden moeten overeenkomen met de
afwezigheid van wetenschap van dreigende insolventie (Pauliana-
norm).

(Xiv) Vaststelling feiten door het Hof.

Na verwijzing was het Hof er weI van uitgegaan dat de bank uit had
mogen gaan van een toekomstige positieve rentabiliteit. De manier
waarop het Hof dat deed maakt duidelijk hoe hachelijk het is je daarop
te baseren als criterium voor risicoverdeling in verband met
toekomstverwachtingen. Het Hof nam aan dat de verminderde
financiele positie het gevolg was van 'onjuist gebleken beleid tijdens de
Korea-hausse die de verliezen bij de Vries van Buuren veroorzaakt
hadden  en welke  niet  onherstelbaar  behoefden  te  zijn' . Het Hof gaat uit
van een eenmalige calamiteit die zou kunnen worden overwonnen
zolang de liquiditeitspositie van de onderneming voldoende zou zijn na
deze calamiteit. Of deze feitelijke vaststelling van het Hof juist is, is
maar de vraag.   Na  de  in het eerste halfjaar 1951 geboekte verliezen
blijkt in het tweede halfjaar kennelijk dat de waarde van de voorraden
nog een keer aanzienlijk moet worden bijgesteld, hetgeen leidde tot een
nog veel groter verlies. Ook na 1951 moeten er nadere verliezen zijn
geleden die het liquiditeitstekort moeten hebben verscherpt en tot het
faillissement hebben geleid. In december   1952   was de onderneming
kennelijk al niet meer in staat Erba te betalen. Achteraf bezien was de
vaststelling van het Hof dus hoogstwaarschijnlijk feitelijk onjuist. De
vraag die het Hof zich had moeten stellen volgens Erba II is echter iets
subtieler, namelijk wat moest de bank venvachten met betrekking tot de
ontwikkeling na februari 1952. De moeilijke voorspelbaarheid van
toekomstige rentabiliteit maakt dat een vrijblijvende positieve
verwachting nooit htt criterium kan zijn, zoals in hoofdstuk IV
uitvoerig is betoogd. Het moet gaan over de risico's en de verplaatsing
daarvan en de vraag, als het erop aankomt of aandeelhouders bereid zijn
in voldoende aanvullend risicodragend vermogen te voorzien. In casu
bleek de bank slechts bereid tegen meer zekerheden minder te
financieren. Het Hot na verwijzing, en de Hoge Raad in Erba II zijn
dus bankvriendelijk. Zij vragen om moeilijkheden door het de bank toe
te   staan zijn eigen risico' s te beperken maar tegelijkertijd  uit  te  gaan
van gunstige verwachtingen. Op de noodzaak tot formulering van eisen
bij de 'venvachting' werd al in IV.8 in breder verband ingegaan.

(XV) Gebeurtenissen na kredietverlening.
Hoewel - zoals hieronder uiteen zal worden gezet

1059 - uit Erba I

duidelijk blijkt dat de omstandigheden die tot onrechtmatigheid kunnen
leiden, kunnen zijn gelegen na kredietvernieuwing, blijkt uit de
behandeling van middel III in Erba Il dat de beoordeling van de
benadeling van crediteuren dient te geschieden aan de hand van
verwachtingen 'ten tijde van de hernieuwing van het crediet en de

1059
Zie (xvii).
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daarbij  tot  stand  gebrachte  eigendomsoverdracht  tot  zekerheid' . De
twee arresten bijten elkaar op dit punt en in feite wreekt zich dat de, nog
te bespreken, intuitie in het eerste arrest er niet toe heeft geleid een
onderscheid te maken tussen enerzijds de (verlengde) Beklamel-norm
en anderzijds de Pauliana-norm. De (verlengde) Beklamel-norm kan op
de betrokkene worden toegepast na verkregen wetenschap van feitelijke
insolventie of onvoldoende solvabiliteit. De Pauliana-norm geldt al na
verkregen wetenschap van dreigende insolventie voor de transactie
tussen de bank en de aspirant-failliet die tot nadeel leidt als niet
tegelijkertijd de dreiging van het faillissement wordt weggenomen.

1060

Eenzelfde - niet helder - onderscheid speelt ook in het nog te bespreken
Eneca-arrest en in mindere mate het Osby-arrest.

(Xvi) Geen cassatie door de bank.
Terzijde zij opgemerkt dat het Hof gezien de veroordeling van de bank
die wel volgt toch een zekere verantwoordelijkheid van de bank had
aangenomen na de tweede kredietverlening. Waar die

verantwoordelijkheid precies op is gegrondvest is niet duidelijk. Met
name is niet duidelijk waarom de normschending tot vergoeding van de
waarde van nog onverkochte voorraad per 30 mei 1953 moet leiden. Dit
komt ook in Erba II niet meer aan de orde omdat de bank geen cassatie

had ingesteld. Het door de Hoge Raad in Erba II geformuleerde
criterium doet vermoeden dat de Hoge Raad het toen niet met het Hof
eens was.

(xvii)    Gebeurtenissen na kredietverlening (2).
Terug naar Erba I. Het arrest refereert aan twee niet duidelijk
omschreven normen voor de mogelijke aansprakelijkheid voor de bank:
niet nader gedefinieerde omstandigheden waaronder zij 'de gegeven
transactie zelve had behoren na te laten: en een norm die met zich
brengt dat de bank 'met de belangen van derden in zekere mate zal
moeten rekening houden of doen houden'. Bij de verdere invulling van
de tweede norm blijkt dat de Hoge Raad met name denkt aan het
ontstaan van nieuwe crediteuren 'na het         sluiten        van        (...)
crediettransacties' tegen overdracht tot zekerheid van nagenoeg alle
activa. Criterium is het (kunnen) weten 'dat bij stopzetting van het
hernietiwde cre(Ret de nieuwe leveranciers, indien zij dan nog niet
betaald waren, zouden worden benadeeld wegens gebrek aan verhaal
en de bank desniettemin 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, ten:ij de bank dit alsnog doet' .
Dit betekent dat er omstandigheden 'na het sluiten van de
crediettransactie' kunnen zijn en 'het verloop  van   zaken  nadien;   die
nopen tot staking van het krediet dan wel betaling van de nieuwe
crediteuren.

1{)60 De conclusie van AG Langemeijer legt Erba I ook uit in het licht van de Pauliana-norm
en de wetenschap die ten tijde van de kredietvernieuwing bestond.
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(xviii)   De (verlengde) Beklamel-norm avant la lettre.
De twee normen zien dus eigenlijk op dezelfde omstandigheden. Als de
omstandigheden zich voor kredietverlening of kredietvernieuwing
voordoen moet de transactie zelve achterwege blijven. Treden zij later
op dan moet het krediet worden gestaakt of de schade, die bestaat uit
verliezen en vermindering van verhaalsvermogen door daarna
verstrekte zekerheden, worden vergoed. De intuYtie van de Hoge Raad
lijkt grotendeels overeen te komen met de uitkomsten van dit onderzoek
met betrekking tot de Beklamel-norm en de verlengde Beklamel-norm.
Daaruit bleek dat niet verder gefinancierd mag worden als er sprake is
van wetenschap van feitelijke insolventie. Bij schending van de
Beklamel-norm ontstaat een aansprakelijkheid in verband met het
ontstaan van nieuwe crediteuren. De verlengde Beklamel-norm brengt
met zich dat er een grens is aan uitstel van feitelijke insolventie door
niet-risicodragende financiering van verliezen.'061 Wordt deze grens
overschreden dan zal de financiering in verband met de overschrijding
van solvabiliteitseisen in zoverre als risicodragend moeten worden
aangemerkt en zal deze moeten dienen ter afdekking van verliezen die
daarna geboekt worden. In feite formuleert de Hoge Raad in Erba I in
zekere zin de (verlengde) Beklamel-norm avant la lettre. Hij komt er
nog niet uit welke schade nu relevant is, de onbetaald gebleven
vordering en/of de geleverde goederen. In dit onderzoek bleek het bij de
Beklamel-norm uiteindelijk te draaien om het door nieuwe transacties
per saldo gerealiseerde verlies en bij de verlengde Beklamel-norm om
het effect van het financieren van verliezen.

(Xix) Schijn van kredietwaardigheid.

In de motivering van de (verlengde) Beklamel-norm avant la lettre
heeft de Hoge Raad het over 'den schijn van credietwaardigheid' en het
voorzien dat crediteuren niet betaald kunnen worden 'bij stopzetting
van het hernieuwde credief  . Dat laatste lijkt wat vreemd. Bij een
onmiddellijke opzegging van een aanzienlijk krediet ontstaat vrijwel
altijd feitelijke insolventie en de op enig moment ontstane noodzaak tot
opzegging kan zelf geen reden zijn voor toerekening van de gevolgen
van de oorzaak. de feitelijke insolventie. Uiteindelijk verplaatst het
discontinuiteitsrisico zich grotendeels gelegitimeerd naar die
crediteuren van wie de verplichtingen zijn ontstaan v66r feitelijke
insolventie maar die daarnd moesten worden betaald.'062 Wat de Hoge
Raad mij lijkt te bedoelen. is dat het gaat om het moment waarop de
bank moet voorzien dat het krediet niet meer gehandhaafd mag worden,
omdat feitelijke insolventie zich voordoet, of dat de bank moet inzien
dat hij in onverantwoorde mate verliezen aan het financieren is. Vanaf
dat moment wordt definitief een valse schijn van kredietwaardigheid
gewekt. In de motivering lijkt het criterium van feitelijke insolventie

1061 Zie ook VI.6 en VII.6.
1062 Zie Vl.6.
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voor de Beklamel-norm, althans de onverantwoorde omvang van
financiering volgens de verlengde Beklamel-norm, als intuitie te zijn
verscholen.

(XX) Pauliana-norm.

Als de Hoge Raad het heeft over crediteuren die 'zouden worden
benadeeld wegens gebrek aan verhaal' lijkt gerefereerd te worden aan
de actio Pauliana (42F), hoewel de vordering was gebaseerd op
onrechtmatige daad. Maar de wetenschap van benadeling ten tijde van
de rechtshandeling (verschaffing van zekerheid) komt niet aan de orde
in Erba I, sterker nog, de nadruk ligt op gebeurtenissen nadien. Bij de
onrechtmatigheidvraag trekt de Hoge Raad zich dus niets aan van het
stelsel  van  42-47   F.'061  Maar  had   de  Hoge   Raad niet eenvoudig  met
behulp van 42 F de gevolgen van de zekerheidstelling ongedaan kunnen
maken? Naar de letter van 42 F ging het om een voordien niet
bestaande verplichting (nieuw krediet; 47 F niet van toepassing) en
bestond daaraan voorafgaand wetenschap van benadeling. 42 F biedt
niet zonder meer de juiste oplossing. Bij een reddingsactie moet niet
gekeken worden naar de voorafgaande situatie, maar naar de gecreeerde
situatie. Slechts in zoverre is Erba II juist als het spreekt van het
' oordeel dat niettemin benadeling van de crediteuren destijds nog niet
behoefde te worden verwachf . III Erba I wordt de Pauliana-norm buiten
beschouwing gelaten, maar de zekerheid werd wel degelijk opnieuw
verstrekt toen de dreigende insolventie bekend was en niet door nadere
maatregelen werd weggenomen. Het ging om een onverplichte
rechtshandeling in de zin van 42 F. In september 1952 was dit niettemin
niet relevant. Toen ging het alleen om vernieuwing van al bestaande
zekerheden voor zover gegeven door de onderneming zelf en was er per
saldo geen sprake van nadeel. In februari   1953  ging  het wel degelijk
ook over nieuwe zekerheden. Naar mijn mening heeft de Hoge Raad
over het hoofd gezien dat de Pauliana-norm (3:277 BW) evenzeer geldt
voor de bank die als wederpartij zekerheden ontvangt. Die norm vergt
een andere wetenschap dan de wel door de Hoge Raad gebruikte
Beklamel-norm.

(Xxi) Eigen schuld.
In de arresten, en met name het arrest van het Hof na terugverwijzing,
wordt ruimte gemaakt voor een beperking van de aansprakelijkheid van
de bank in verband met de eigen schuld van de crediteur. Het moge zo
zijn dat onder extreme omstandigheden - volstrekte roekeloosheid
omdat ook de crediteur bij uitzondering op de hoogte was van de
feitelijke insolventie - dit denkbaar is. Dat zou in dit specifieke geval
hebben kunnen gelden voor de crediteuren die in februari meewerkten
aan uitstel van betaling terwijl ze wisten dat de liquiditeitspositie mede
door de bank steeds slechter werd. Door uitstel van betaling toe te staan

voorkwamen zij dan zelf mogelijk bewust de liquiditeitsinsolventie.

1063
Vergelijk Van Dooren q.q./ABN Amro I, X. 16.
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Indien deze crediteuren daarbij goed en volledig waren geinformeerd
over de financiele situatie en de plannen en mogelijkheden dit recht te
trekken moeten deze specifieke crediteuren op de eigen blaren zitten.
Maar in zijn algemeenheid vergelijkt het Hof appels met peren. De
financier kan als betrokkene worden aangesproken op de
geobjectiveerde wetenschap van feitelijke insolventie, zowel omdat hij
daarvan wetenschap kan en moet hebben als omdat hij een
overwegende invloed heeft op het zich al dan niet voordoen van
feitelijke insolventie. De gewone wederpartij kan soms een wetenschap
van dreigende insolventie worden toegedicht, maar van feitelijke
insolventie zal zij dat wel haast nooit (kunnen) hebben en zij heeft
daarop ook geen invloed. Binnen het krachtenveld van de
risicoverdeling, vormen de functie van vreemd vermogen, dat
voortschrijdende verliezen kan financieren, en het feitelijk aan de
financier toebedeelde contractuele voorrangsrecht, het essentiele
verschil tussen zorgvuldigheid die de financier in acht dient te nemen
en de - slechts naar verkeersopvattingen toe te rekenen - norm die voor
de gewone wederpartij geldt.'064

(xxii)    Regres en hoofdelijkheid.
Tot slot zij opgemerkt dat de eventuele verwijten onder de Beklamel-
norm niet alleen betrekking kunnen hebben op de bank maar ook op de
bestuurders en soms op aandeelhouders van de later gefailleerde
onderneming.

X.3 Eneca-arrest

(HR 10-12-1976, NJ 1977, 617).
Casus: Het Hof ging uit van de volgende feiten: BACM 'financierde de aannemersactiviteiten van
Eneca voor merendeels Antilliaanse en Surinaamse overheden door geldleningen, borgstellingen
voor bankcredieten en door het stellen van zogenaamde prepayment bonds en performance bonds.
Als zekerheid voor de uit deze overeenkomst resulterende vorderingen ran BACM op Eneca heeft
Eneca al haar vorderingen op haar principalen uit door BACM gefinancierde
aannemingscontracten gecedeerd aan haar lok£tie bankiers Maduro & Curiel's Bank NV in
Curafao en Vervuurts Bank NV in Suriname, welke bankiers de uit dien hoofde ontvangen gelden
op  een   rekening   plaatsen  waarover  BACM   kon   beschikken.   Einde   1973   geraakte   Eneca   in   grote
jinanciele moeilijkheden ten gevolge 1,an een loon- en prijsescalatie van absoluut onvoorzienbare
omvang. Naar aanleiding daarvan overwoog BACM de jinancieringsovereenkomst met Eneca ie
befindigen hetgeen BACM terecht kon doen door de grote financiile moeilijkheden waarin Eneca
was geraakt' (..) 'Hoezeer terecht is bovendien gebleken uit het (..) feit dat de geverifieerde
vordering van BACM in het faillissement van Eneca f. 5 255 867,39 bedraagt waarvan' (..) 'slechts
een fractie verhaalbaar is'. Hel Hof stelde verder vast: 'De Antilliaanse overheid oefende druk uit
op  BACM om de financiering van Eneca niet te  befindigen, daar deze  be#indiging zou resulteren in
de ondergang van Eneca hetgeen ernstige economische en maatschappelijke consequenties :ou
hebben. BACM en Eneca drongen bij de Antilliaanse overheid aan op herziening van de
aannemingssommen. versnelling van betatingen op contracten en andere maatregelen waardoor de
liquiditeitspositie van Eneca zou worden verbeterd, waarop deze overheid geenszins afwij:end
reageerde. BACM heeft toen besloten doork gaan met financiering van Eneca's activiteiten zoals

voor:ien in de overeenkomst van 5 sept. 1972, mits Eneca het litigieuze equipment in fiduciaire

1 ()64 Zie VI.2, V.6 en VIII.7.3.
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eigendc,m aan BACM zciti overdragen, welke overdracht is geeffectueerd bij akte van 21 febr. 1974.
Daarna hebben verschillende werken van Eneca voongang geronden met het gevolg dat door
BACM Xestelde perftinnance bonds yrij kwamen althans in omrang afnamen, door de principalen
betalingen werden gedaan welke ingevolge voormelde cessies ter beschikking kwamen van BACM
en waarniede BACM schulden van Eneca heeft betaaid, en de hoogte van de borgverplichtingen
ran BACM jegens Eneca's lokale bankiers toenam. in mei 1974 heeft de Antilliaanse overheid, die
overigens ook Keen der bovenaangeduide tegemoetkomingen realiseerde. een door Eneca
aangenomen werk op Sint Maarten stil gelegd met het gevolg dat de crediteuren ran Eneca aldaar
werden gealarmeerd en het faillissenlent ran Enec·a aanvroegen'. Her geschil gaat over de vraag of
de verstrekking van de equipment tot zekerheid Paulianeus was.

Cassatiemiddelen: het Hof wees het beroep op de actio Pailliana af omdat de
verstrekking van nadere zekerheid niet onverplicht was omdat Eneca feitelijk geen keuze had.
Hiertegen richt zich het eerste cassatiemiddel, dat zal slagen. Het Hof had echter ten overvloede
overwogen: (a) dat geenszins is komen vast te staan dat de schuldeisers zijn benadeeld. daar BACM
reeds voor de fiduciaire eigendomsovergang verschuldigde betalingen op gecedeerde aannemings-
sommen tot een totaal  van  f  1   175 000, welke volgens art.  13 sub d van de overeenkomst  van  5
september 1972 allereerst dienden ter afbetaling van door BACM gewaarborgde bankcredieten, na
de fiduciaire eigendomsoverdracht heeft doen strekken tot betaling van schuldeisers van Eneca,
terwijl het zeer de vraag is of het gehele equipment een waarde heeft gelijk aan dit bedrag. (b)
Bovendien was het, al zou benadeling wei objectief vaststaan, mede gezien de gereleveerde
voorspiegelingen  van de overheid  zeer de vraag of Eneca  op 21 februari   1974 kon weten  dat  de
fiduciaire eigendomsoverdracht als conditio sine qua non voor de afwending van een onmiddellijke
deconfiture tot deze benadeling leidde. Middel III richt zich tegen het obiter dictum (b). en

behandelt de wetenschap van benadeling. Middel II richt zich tegen (a), en gaat over de benadeling
zelf.

De Hoge Raad: n.a.v. middel I: 'Het door het Hof vastgestelde feit dat de schuldenaar
aan de nieuw ontstane situatie slechts het hoofd kon bieden door de fiduciaire
eigendomsoverdracht, kan nier motiveren dat de overdracht niet een om,erplicht verrichte
handeling in de zin der wet opleve,·de. Onidat middel I slaagde moesten ook de obiter dicta en dus
de  middelen  11  en  III  aan de  orde  komen'

De Hoge  Raad overweegt n.a.v.  middel  III (de wetenschapseis):  ' Wanneer het verrichten
ran een met de Pauliana aangerochten handeling door de schuldenaar een nood:akelijke
voorwaarde is poor een gedraging van degene met wie of te wiens behoeve de behandeling werd
verricht. mogen de voor andere schuideisers gunstige gemigen ran de gedragingen \'can de
wederpartij van de schuldemar niet buiten beschouwing worden gelaten bij de beantwoording \,an
de vraag of zij door de handeling van de schuldenaar benadeeld zijn. Wat betreft de benadeling
van schuldeisers en de wetenschap daarvan bij de schuldenaar rusten stelplicht en bewijslast op de
partij die de nietigheid van de handeling inroept

Het  Hof heeft aan het slot van reclitsoverweging 7 overwogen dat, al :ou benadeling  \'an
schuideisers weI objectief vaststaan,  her  gezien de voorspiegelingen van de overheid zeer de  rraag
was of Eneca (schuldenaar) op 21 februari 1974 - datum van de overdracht - kon weten dat de
fiduciaire eigendomsmerdracht, als conditio sine qua non roor de afwending van een
oniniddellijke deconjiture, toi deze benadeling:ou leiden. Hieruit doet de Hoge Raad volgen dat
het Hof uit de feiten en omstandigheden zoals die ten processe :ijn konien rast te staan, niet de
overticiging heeD gekregen dat er bij Eneca de wetenschap van benadeling bestond als vereist voor
de door curatoren ingernepen nietigheid van de fiduciaire overdracht.'

Wegens het falen van middel III komt middel II, dat klaagt over de volgens het Hof niet
vaststaande benadeling, niet meer aan de orde.

Bespreking:

X.3.1 Relevante vragen volgens wenselijk recht

(i)     De eisen in concl. 61 leiden tot de volgende vragen: 1) (Beklamel-
norm) Wanneer werd Eneca feitelijk insolvent en wanneer moest de
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bank dat weten? Welke verliezen werden daarna geleden en welke
verminderingen van verhaalsvermogen en welke eventuele additionele
liquidatieverliezen werden daarna gecreeerd? 2) Was er in februari 1974
een positieve liquiditeitsbegroting voor het komende jaar en bestond er
uitzicht op een positieve rentabiliteit? 3) (Verlengde Beklamel-norm)
Was de omvang van de lening, kenbaar voor de bank, groter dan (1 -
s).I - s.LM -V (s = 20%)? 4) (Pauliana-norm) was bij de verstrekking
van de zekerheid in februari   1974 de onderneming verliesgevend  en
was de solvabiliteit voldoende, groter dan 30%, althans indien de
onderneming niet verliesgevend was, was de solvabiliteit niet
onvoldoende, kleiner dan 20%?

(ii)       Terzijde: de vraag of de bevriezing van het krediet in februari 1974 tot
nadeel leidde, is niet relevant omdat de bevriezing en het daaruit
voortvloeiende nadeel ongedaan gemaakt werd. 1065

X.3.2 Relevante feiten en financi le positie

X.3.2.1 Extreem risicovolle financiering
(iii) Voor een goede oordeelsvorming is het belangrijk vooraf te constateren

dat de wijze van financiering door BACM Uitermate risicovol was. Zij
nodigde uit tot voortzetting van de verliesgevende feitelijk insolvente
onderneming. Daarbij bestond uiteraard ook de verleiding om te
trachten nadere zekerheden te verkrijgen. Het krediet bestond namelijk
uit indirecte kredieten via lokale banken en het afgeven van prepayment
en performance bonds. De enige zekerheden betroffen vorderingen van
het aannemersbedrijf Eneca. Aannemers plegen mede, omdat er voor
een buitenstaander moeilijk vat is te krijgen op de resultaten in verband
met het onderhanden werk, moeilijk te financieren te zijn en plegen om
die reden hun financiering voor een belangrijk deel vorm te geven door
vooruitbetaling door opdrachtgevers. In dit geval werd kennelijk niet
alleen het daarna resterende liquiditeitstekort gefinancierd, maar
eigenlijk ook de vooruitbetalingen door opdrachtgevers, want BACM
had prepayment bonds afgegeven. Daarenboven had BACM met de
afgegeven performance bonds feitelijk het ondernemersrisico van
Eneca overgenomen, omdat als de bouwonderneming Eneca haar
onderneming moest staken door faillissement de daaruit voortvloeiende
schades (tijdsoverschrijding en gevolgen van nieuw af te sluiten
afbouwovereenkomsten) en boetes voor de stilgelegde werken geclaimd
zouden kunnen worden onder de bonds en tegelijkertijd de gecedeerde
vorderingen op opdrachtgevers in de regel niets meer waard zouden zijn
in verband met de mogelijkheden tot verrekening. Faillissement en
staking van activiteiten zou normaal gesproken desastreus voor BACM
zijn en er moet voor BACM zelfs reden zijn geweest ernstig te

1065 Zie IX.4.3.5.
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overwegen Eneca enige tijd overeind te houden alleen al om de schade
te beperken, zelfs als dat tot een verhoogd (ongedekt) krediet zou
leiden. Dat de oorspronkelijke zekerheden inderdaad bijna niets waard
waren, blijkt uit het arrest van het Hof. Slechts 'een fractie' van de

vordering was verhaald. De enorme risico's die BACM nam, maakte
haar feitelijk tot grotendeels een faillissementcrediteur in plaats van een
separatist. Maar BACM was voor de kennelijk extreem risicovolle
financiering zelf geheel verantwoordelijk. De relevantie van de
risicovolle financiering is dat geenszins uitgesloten moet worden dat
BACM een zelfstandig belang had om - zelfs als er sprake was van
feitelijke insolventie - de onderneming te laten voortzetten om haar
eigen schade te beperken. Dat BACM in dat kader ook nog extra
zekerheid kon krijgen was dan meegenomen. Dat Hof en/of Hoge Raad
ingezien hebben dat de bank zelf enorme risico's had gecreeerd die
inhoud gaven aan het belang tot voortzetting van het krediet ondanks
verliezen en mogelijk feitelijke insolventie, blijkt noch uit de tekst van
de arresten noch uit de uitkomst.

X.3.2.2      Februari 1974 en daarna

(iv) Elke concrete financiale informatie ontbreekt in de arresten van het Hof
en de Hoge Raad. We moeten het doen met kwalificaties waarvan niet
duidelijk is op welke concrete feiten die gebaseerd zijn. Uit de
vaststelling: 'Einde 1973 geraakte Eneca in grote jinanciile
moeilijkheden ten gevolge van een loon- en prijsescalatie van absolutit
onvoorzienbare omvang' mag worden opgemaakt dat Eneca sterk
verliesgevend was en dat insolventie op zijn minst dreigde. Uit het
vervolg blijkt ook dat zij met ernstige liquiditeitstekorten kampte:
'Naar aanleiding daarvan ovenvoog BACM         de

financieringsovereenkoinst met Eneca te befindigen' . Het Hof zegt dit
niet letterlijk maar het krediet werd bevroren, en na nadere
zekerheidverschaffing weer opengesteld in de oude omvang: ' BACM
heeft toen besloten door te gaan met jinanciering van Eneca's
activiteiten zoals voorzien in de overeenkomst van 5  sept.  1972'. Ook
uit de voorgenomen maatregelen, versnelde betaling en aanpassing van
aanneemsommen met de opdrachtgevers (overheid) mag worden
opgemaakt dat de onderneming een liquiditeitstekort had of op z'n
minst op korte termijn zou krijgen, en dat dit het gevolg was van grote
prijsstijgingen leidend tot verliezen op de onderhanden aangenomen
projecten. Op grond van de kwalificaties moet worden aangenomen dat
er  in  februari  1974, ten tijde  van de heropening  van het krediet tegen
nadere zekerheid, tenminste wetenschap van dreigende insolventie
bestond. Geenszins is uit te sluiten dat toen ook al wetenschap van
feitelijke insolventie bestond.

(v)    Voor de vraag of voortzetting verantwoord was omdat de redding
verwacht mocht worden, beschikken we slechts over de volgende
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informatie: de bank zelf droeg niet bij aan de verkleining van het
(dreigende) liquiditeitstekort doordat niet meer dan het oorspronkelijke
krediet weer werd opengesteld. 'BACM en Eneca drongen bij de
Antilliaanse overheid aan op herziening van de aannemingssommen,
versnelling van betatingen op contracten en andere maatrege[en
waardoor de liquiditeitspositie van Eneca zou worden verbeterd,
waarop deze overheid  geenszins  afwijzend reageerde' . Zouden deze
plannen uitgevoerd zijn dan zou versnelling van betaling op den duur
niet tot een betere en meer positieve kasstroom leiden en dus slechts op
zeer korte termijn de liquiditeit verbeteren. Verhoogde aanneem-
sommen zouden wel invloed op de uiteindelijke kasstroom en
verliesgevendheid kunnen hebben. De plannen waren kennelijk
hypothetisch van aard, niet alleen ontbrak een toezegging, kennelijk
was zelfs onduidelijk in hoeverre de overheid Eneca tegemoet zou
willen komen en of dat voldoende zou zijn om de verliezen voor de
toekomst ongedaan te maken. Gezien de 'grote jinancifle moeilijkheden
ten gevolge van een loon- en prijsescalatie van absoluut
onvoorzienbare omvang' en met name de door de bank afgegeven
garanties lijkt het naYef te zijn ervan uit te gaan dat de overheid
onverkort de verliezen van Eneca voor haar rekening wilde nemen met
de  ' geenszins afwijzende' reactie. Voortzetting van het krediet alleen
was kennelijk onvoldoende om de onderneming te redden. Hoewel
concrete informatie ontbreekt is het hoogst onwaarschijnlijk dat op 21
februari 1974 voldaan   werd  aan de eisen naar wenselijk recht.   Het  al
bestaande liquiditeitstekort werd niet weggenomen. Er bestond
waarschijnlijk geen reele liquiditeitsbegroting die voorzag in het
ongedaan maken van tekorten voor het komende jaar. Er waren
vermoedelijk geen realistische bedrijfsplannen die op termijn voorzagen
in een positieve rentabiliteit. Er was waarschijnlijk geen sprake van een          1
voldoende, althans niet onvoldoende solvabiliteit. Waar de bank ook
wetenschap van dreigende, zo niet feitelijke, insolventie had, kan hij
zich dus bij het toegebrachte nadeel door verschaffing van nadere
zekerheid niet beroepen op een reddingsactie. Dat inzicht wordt
versterkt door hetgeen werd opgemerkt over de extreem risicovolle
financiering.

(Vi) Als    niet    al in februari 1974 moest worden aangenomen     dat    er
wetenschap van feitelijke insolventie bestond - los van de gevolgen van
de tijdelijke bevriezing van het krediet - dan is het zeer aannemelijk dat
die wetenschap niet al te lang daarna moet zijn ontstaan, althans vadr
faillissement. Niet alleen moest duidelijk zijn geworden dat de overheid
feitelijk niet meewerkte aan de vermindering van zowel het
liquiditeitstekort als de verliesgevendheid, uiteindelijk waren het de
gewone crediteuren die kennelijk niet betaald werden die het
faillissement moesten aanvragen zonder dat voordien het krediet was
opgezegd. De concrete gegevens ontbreken om het tijdstip te kunnen
vaststellen en het daarna ontstane nadeel te kunnen vaststellen, maar het
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zal vooral gaan om nadien gerealiseerde verliezen en gedane betalingen
waaronder verstrekte nieuwe - niet meer toekomstige - zekerheden.

(Vii) De voortzetting van de feitelijk insolvente onderneming zal meestal
weinig invloed hebben  op de omvang  van de liquidatieverliezen.'066  Bij
een aannemersbedrijf hoeft dat niet zonder meer het geval te zijn. Als
de voortzetting in dit geval zou hebben geleid tot het voltooien van
lopende aannemingsovereenkomsten - zonder nieuwe aannemings-
overeenkomsten aan te gaan - is het zeer wel denkbaar dat althans
aanzienlijke liquidatieverliezen voorkomen zijn. Die 'gunstige
gevolgen' zullen dan in mindering gebracht moeten worden op de
overige aansprakelijkheid voor voortschrijdende verliezen. Maar let
wel, zo'n all)ouw van een aannemersbedrijf veroorzaakt ook
exploitatieverliezen omdat vaste kosten blijven doorlopen terwijl geen
nieuwe overeenkomsten meer worden aangegaan.

X.3.2.3      Nadeel door nieuwe zekerheid

(Viii) In IX.4.3.2 is mede aan de hand van een voorbeeld aangetoond dat de
verstrekking van nieuwe zekerheid onder een gelijkblijvend krediet
altijd tot nadeel leidt (tenzij de nieuwe zekerheid niet behoeft te worden
uitgewonnen wegens een overschot aan zekerheden). Als het Hof
overweegt 'dat geenszins vast is komen te staan dat de schuldeisers zijn
benadeeld',   is dat feitelijk zonder  twij fel onjuist, zoals inmiddels  ook
bevestigd in Van Dooren q.q./ABN Amro II.'067

(ix) De feitelijke vaststellingen van het Hof met betrekking tot de gevolgen
zijn ook niet erg helder geformuleerd. Wat bedoelt het Hof met de
zinsnede: 'met het gevolg dat door BACM gestelde peiformance bonds
vrij kwamen althans in omvang afnainen, door de principalen
betalingen werden gedaan welke ingevolge voormelde cessies ter
beschikking kwamen van BACM en waarmede BACM schulden van
Eneca heeft betaald, en de hoogte van de borgverplichtingen van
BACM jegens Eneca's lokale bankiers toenam'g Kennelijk nam de
hoogte van de financiering af door de betalingen op de gecedeerde
vorderingen en de afname van de bonds, of de verplichtingen onder de
bonds. Dit alles strekte tot een mogelijke beperking van de schade van
de bank (zie (iii)). In de visie van het Hof leidde (alleen) de betaling
van schuldeisers waardoor het krediet weer toenam kennelijk tot
voordeel van crediteuren dat aan het nadeel in de weg zou hebben
kunnen staan. Feitelijk vertaald ontstond door de ontvangen betalingen
weer kredietruimte. Normaal gesproken werden in dat kader ook
nieuwe vorderingen gecedeerd. Het gebruikmaken van die
kredietruimte is de 'toenanie' waar het Hof het over heeft, want alleen

1()66
Zie VII.2.3.2 en VII.9.2.6.

1067 Zie X. 16.
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het bevroren krediet werd weer opengesteld. De 'toename' was slechts
relatief ten opzichte van het eerder bevroren krediet en daarna ten

opzichte van de bankstand na elke op de rekening ontvangen betaling.
Als het Hof het heeft over de 'toenanie' is dit geen voor enig nadeel
relevant begrip omdat de toename het gevolg was van door de bank
ontvangen betalingen en voor crediteuren - afgezien van de nieuwe
zekerheid   - geen ander effect   had dan crediteurenvervanging.'Oftz   Het
Hof stelt zich dus in het kader van het nadeel de onjuiste 'vraag' (..) 'Of
het gehele equipment' (de nieuwe zekerheid) 'een waarde heeft gelijk
aan  dit  bedrag',  dat wil zeggen   de   'betaling   van   schuldeisers   van
Eneca' door de bank.

(x)  Wel is het denkbaar dat gezien de kennelijk verliesgevende
onderneming relatief steeds minder zekerheden ter beschikking
kwamen en dat dus de toch al kwestieuze dekking bij faillissement,
voor de bank relatief afnam bij gelijkblijvend krediet. Dat betekent dat
de bank bij feitelijke insolventie zou hebben mogen en zelfs moeten
beeindigen. In casu had BACM echter waarschijnlijk een zelfstandig

belang bij voortzetting, zelfs los van de vraag of nadere zekerheid werd
verstrekt en of de onderneming feitelijk insolvent was en zou blijven. 1069

X.3.3 Eindoordeel naar wenselijk recht

(Xi) (Pauliana-norm). De bestaande wetenschap van op zijn minst dreigende
insolventie ten tijde van de bevriezing van het krediet en ten tijde van
de verschaffing van nadere zekerheid, lijkt mij op grond van de
vaststellingen van het Hof vast te staan. Uitgaande van de Pauliana-
norm strekt na wetenschap van dreigende insolventie de verschaffing
van nadere zekerheden in principe tot toe te rekenen nadeel. 1070 De
(waarde van de) zekerheid moet in beginsel worden teruggegeven
tegenover het herleven van de faillissementsschuld als ware de
zekerheid niet uitgewonnen.

(Xii) (Beklamel-norm). Het is geenszins uit te sluiten dat de bank al voor
februari geobjectiveerde wetenschap van feitelijke insolventie had en
het krediet had dienen te beeindigen. Dan zal in het licht van de
voortzetting van het krediet de financier - naast bestuurders - daarna in
beginsel aangesproken kunnen worden op:
a) de verminderingen van eigen vermogen (verliezen), door

voortschrijdende exploitatieverliezen, te verminderen met de
eventuele relatieve vermindering van het saldo van de
liquidatieverliezen; en

b) de betalingen op 'oude' schulden, waaronder de verstrekking van
nadere zekerheid, waartegenover de betrokkene de oude
vorderingen ter verificatie verkrijgt.

1068 Zie IX.4.2 en IX.4.3.2.
1069 Zie (iii).
1074) Zie IX.4.3.2.
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(Xiii) (Eisen herfinanciering). Het is alleszins aannemelijk dat op 21 februari
niet aan de te stellen eisen voortvloeiende uit de Beklamel-norm en de
verlengde Beklamel-norm werd voldaan. Het is zelfs twijfelachtig of
toen wel mocht worden uitgegaan van een toekomstige positieve
rentabiliteit.

X.3.4 Evaluatie overwegingen Hoge Raad

X.3.4.1 Beperkingen inherent aan de vordering

(Xiv) Stelplicht?

De ingestelde vordering was beperkt tot het nadeel door de nadere
zekerheidverschaffing en geheel gebaseerd op 42 F. Vragen die rijzen
in het kader van de Beklamel-norm waren daardoor niet aan de orde en
ook de gestelde feiten zijn waarschijnlijk mede daarom beperkt
geweest. Dat wreekt zich in die zin dat de financier zich verschuilt
achter reddingspogingen die zien op het ontkomen aan feitelijke
insolventie, terwijl de stellingen van eiser daar niet op gericht waren.
Opvallend is in dat kader de overweging van de Hoge Raad:  'Wat
betreft de benadeling van schuldeisers en de wetenschap daarvan bij de
schuldenaar rusten stelplicht en bewijslast op de partij die de nietigheid
van de handeling inroept' . Bevredigend is dat niet, omdat wel voldaan
werd aan de eisen van 42 F, verhaalsinsolventie, wetenschap van
dreigende insolventie en nadeel. Aan de vraag of desondanks de
redding van de onderneming verwacht mocht worden, kan alleen
inhoud gegeven worden door de gedaagde, bank, die naar mijn mening
dus in principe de stel- en bewijsplicht zou moeten hebben en daar
kennelijk niet in was geslaagd. Het bewijsvermoeden in 43 F was ook
van toepassing.

(XV) Onverplichte rechtshandeling en nieuwe situatie.

Naar aanleiding van middel I beslist de Hoge Raad, vrij vertaald, dat
een feitelijke noodzaak om nieuwe zekerheden te verschaffen niet
hetzelfde is als een verplichte rechtshandeling. De aldus onverplichte
rechtshandeling moet en mag dus worden onderworpen aan de vraag of
deze werd verricht met de wetenschap van benadeling als bedoeld in 42
F. Tot zover is het arrest helder. Zij het dat dit antwoord ook de vraag
oproept of wetenschap van dreigende insolventie voorafgaand aan de
onverplichte rechtshandeling automatisch ook betekent dat voldaan
wordt aan de eisen van 42 F. Bij de herfinanciering zal het toch moeten
gaan om de daardoor dus nadien gecreeerde situatie. In die beperkte zin
is het juist dat volgens de Hoge Raad rekening moet worden gehouden
met de 'gunstige gevolgen'.

363



Hoofdstuk X

X.3.4.2 Twee interpretaties en cassatietechniek

(Xvi) Gunstige gevolgen.
Het arrest kent in de literatuur twee interpretaties. Kort gezegd zijn1071

de door de Hoge Raad genoemde 'gunstige gevolgen'  in het ene geval
het gevolg van saldering van voor- en nadeel dat in navolging van het
Hof mogelijk positief zou uitvallen. In de minder gebruikelijke tweede
uitleg gaat het bij de 'gunstige gevolgen' over de hypothetische
gevolgen van de kredietvernieuwing oftewel de verwachting dat de
onderneming gered zou worden en er daarom geen nadeel zou zijn te
verwachten. De cassatietechniek speelt bij de tweede interpretatie een
belangrijke rol, ook al kan niet met zekerheid worden vastgesteld wat
de Hoge Raad bedoelde en of die hypothetische verwachting de Hoge
Raad wel nauwkeurig voor ogen stond.

(Xvii) Nadeel.
Eerst de eerste interpretatie. Het Hof stelt zich in het kader van het
nadeel de onjuiste 'vraag' (..)  'Of het gehele equipment' (de nieuwe
zekerheid) 'een waarde  heeft  gelijk  aan  dit  bedrag:  dat wil zeggen de
'betaling van schuideisers van Eneca' door de bank. Het Hof overweegt
vervolgens 'dat   geenszins   vast   is   komen   te   staan   dat   de   schuldeisers

zijn benadeeld' Zoals hiervoor gezegd is de analyse van het Hof
onjuist. De Hoge Raad zegt dat nergens, en lijkt het aldus met het Hof
eens te zijn. Maar ook als dat zo zou zijn, rijst de vraag of de Hoge
Raad ook voor wat betreft die wetenschap niet aan de haal is gegaan
met de feitelijke constateringen van het Hof. Uit de overweging van het
Hof: 'dat, al zou benadeling van schuldeisers wel objectief vaststaan,
het gezien de voorspiegelingen van de overheid zeer de vraag was of
Eneca  (schuldenaar)  op  21  februari  1974 -  datum  van  de  overdracht -
kon weten dat de fiduciaire eigendomsoverdracht als conditio sine qua
non voor de afwending van een onmidde[lijke deconfiture tot deze
benadeling zou leiden' C..) doet de Hoge Raad volgen 'dat het Hof uit
de feiten en omstandigheden zoals die ten processe zijn komen vast te
staan, niet de overtuiging heeft gekregen dat er bij Eneca de
wetenschap van benadeling bestond als vereist voor de door curatoren
ingeroepen nietigheid van de fiduciaire overdracht'. Als de Hoge Raad
daarmee bedoelt te zeggen dat het Hof niet tot de conclusie is gekomen
dat er sprake was van wetenschap van dreigende insolventie
voorafgaand aan de zekerheidverschaffing gaat de Hoge Raad met de
vaststellingen van het Hof aan de haal, zie o.a de 'grote financide
moeilijkheden' C..) 'van absoluut onvoorzienbare omvang' en de

bevriezing van het krediet zelf. Waar het nadeel door de
zekerheidsverschaffing zelf vaststaat, is de voorzienbaarheid van het

1071 Zie o.a. Polak (1978). p. 485 e.v.; Van Koppen (1999), p. 22; Bakkerus (2000, Frieling
(2004), p. 176; de conclusie van AG Bakels bij HR 19-10-2001, NJ 2001, 654
(Diepstraten/Gilhuis q.q.) Polak en Frieling geven de alternatieve tweede uitleg.
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nadeel bij later intredend faillissement na verkregen wetenschap van
dreigende insolventie ook een gegeven. Zie inmiddels ook Van Dooren
q.q./ABN Amro II, X. 16. Als de Hoge Raad het dus over hetzelfde
onjuiste begrip van nadeel als het Hof zou hebben en de betalingen uit
het krediet als 'gunstige gevolgen' aan zou merken, is daarmee ook aan
de wetenschapseis van het nadeel indirect een onjuiste inhoud gegeven.

(xviii) Wetenschap en verwachtingen.
De tweede interpretatie neemt een aantal, maar niet alle, bezwaren
tegen het arrest weg. Cassatiemiddel II klaagt over het volgens het Hof
niet vaststaande nadeel. De Hoge Raad komt aan behandeling daarvan
niet toe, omdat middel III dat handelt over de wetenschap (van
benadeling) faalt. Bij de motivering naar aanleiding van middel III
wordt echter (ook) een antwoord gezocht op 'de praag of zIJ
(crediteuren)  'door de  handeling  van de  schuldenaar benadeeld  zijn',
waarbij volgens de Hoge Raad ook rekening moet worden gehouden
met   de   'gunstige   gevolgen  van   de   gedragingen  van de wederpartij' .
Naar de letter is de verwerping van middel III in die motivering
gebaseerd op het nadeelvereiste - waartegen het onbesproken middel II
zich richt - en niet op het wetenschapsvereiste. Dat lijkt vreemd omdat
de Hoge Raad ervoor kiest niet in te gaan op het middel (II) dat handelt
over het nadeelvereiste omdat niet aan de wetenschapseis zou zijn
voldaan. Doordat de Hoge Raad ook niet vaststelt over welk nadeel het
eventueel wel of niet gaat is het ook moeilijk vast te stellen waarvan nu
wetenschap moest bestaan, en of de wetenschap niet eigenlijk al
gegeven is door het optredende nadeel zelf. Zou de Hoge Raad met de
'gunstige gevolgen echter niet, zoals het Hof, vermeend voordeel dat
uit de kredietrelatie zelf zou voortvloeien bedoelen maar de
verwachting dat er door de redding geen nadeel zou optreden, dan is het
begrijpelijk dat de Hoge Raad dit bespreekt in het kader van de
wetenschapseis zonder aan het werkelijke nadeel toe te komen. Ook bij
die in het licht van andere overwegingen enigszins gewrongen
interpretatie 1072 rijst de vraag welke eisen dan volgens de Hoge Raad
moeten worden gesteld aan de reddingspoging die feitelijk wel gepaard
is gegaan met achteraf te constateren nadeel. Aan die vraag komt de
Hoge Raad niet toe, en die vraag doet hij wel erg makkelijk af met de
overweging dat op de eiser de stel- en bewijsplicht rust. Dat geldt
temeer omdat de feiten voldoende duidelijk lijken te zijn om te mogen
constateren dat de bank niets aan de redding heeft bijgedragen. In
tegendeel, de bank streefde kennelijk een uitgesproken eigen belang na.
De veronderstelde op de Antilliaanse overheid gevestigde hoop voor de
redding gaf op dat moment ook geen reele basis voor de verwachting
dat redding mogelijk was. Ook in deze interpretatie van de 'gunstige

1072
De Hoge Raad heeft het nergens over hypothetisch nadeel zoals dat verwacht mocht
worden en knoopt in zijn motivering toch wel degelijk aan bij het Hof en het door het
Hof gehanteerde nadeelbegrip: 'deze benadeling'.
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gevolgen' lijkt de beslissing een misslag te moeten zijn geweest. Er is
geen reden om aan te nemen dat de op zich vaststaande dreigende
insolventie ten tijde van de verstrekking van nieuwe zekerheid werd
weggenomen.

(Xix) Opeisbaarheid en wetenschapseis.

In de motivering van de Hoge Raad ligt ook dwars dat, zoals eigenlijk
al bij het gegrond verklaren van middel I was bevestigd, 'de fiduciaire
eigendomsoverdracht als conditio sine qua non voor de afwending van
een onmiddellijke deconfiture' ,of liever gezegd het al dan niet bestaan
van de verplichting tot verschaffing van zekerheid, nooit het criterium
voor het al dan niet optreden van toe te rekenen nadeel kan zijn. Het
moet, conform Erba, toch op zijn minst gaan over reele verwachtingen
die de financier zelf op termijn mocht hebben en niet over een kort
uitstel van executie met alle nadelige gevolgen van dien. Ik houd het
erop dat de Hoge Raad intuitief wel heeft aangevoeld dat het criterium
van wetenschap van benadeling in 42 F niet helpt bij de vraag of een
financier aan de werking van 42 F bij een reddingsoperatie wil en zou
moeten kunnen ontkomen, maar niet heeft ingezien dat dan ook niet bij
de wetenschapseis in 42 F voorafgaand aan de onverplichte
rechtshandeling moet worden aangeknoopt, maar bij een ander begrip
van niet te verwachten nadeel na en door implementatie van het
reddingsplan. Als de Hoge Raad met de 'gunstige gevolgen' slechts in
abstracto heeft willen weergeven dat - in weerwil van 42 F - de
ontstane situatie nd heropening van het krediet met nadere zekerheid
doorslaggevend moet zijn, is die regel juist, maar daarmee nog niet
beslissend voor dit geval.

(XX) Gunstige gevolgen en Beklamel-norm.

Zoals uiteengezet in (vii) kan de voortzetting van de feitelijk insolvente
onderneming ook tot relatief 'gunstige gevolgen' hebben geleid,
bestaande uit de relatieve vermindering van liquidatieverliezen. De
relevantie daarvan is beperkt tot een eventuele vermindering van
aansprakelijkheid onder de Beklamel-norm voor verliezen. Dit effect
staat los van het nadeel onder de Pauliana-norm ten gevolge van het
stellen van nieuwe zekerheid.

(Xxi) Norm en nadeel.
Vermoedelijk speelde het te maken onderscheid tussen normen en
daarmee te verbinden nadeel het Hof - en wellicht ook de Hoge Raad -
parten. Het Hof stelt vast dat het vrijvallen van de performance bonds -
die in feite betrekking hadden op de gevolgen van verliezen door
gedwongen liquidatie - het nadeel zou hebben beperkt. De Pauliana-
norm strekt tot bescherming tegen inbreuken op de paritas door

bijvoorbeeld het verschaffen van nieuwe zekerheid. De

liquidatieverliezen spelen geen rol bij die invloed op de rangorde. De
gevolgen van de voortzetting van de onderneming worden beheerst
door de (verlengde) Beklamel-norm. 6:163 BW bepaalt met recht dat
norm en nadeel in onderling verband bezien dienen te worden. Daarmee
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wordt duidelijk dat de onder de Beklamel-norm toe te rekenen
verminderingen van eigen vermogen na feitelijke insolventie bepaald
worden door exploitatieverliezen en mutaties in de liquidatieverliezen.
De vordering van de curator zag daar niet op. Die had alleen betrekking
op het nadelige effect van de verstoring van de bestaande rangorde door
de nieuwe zekerheid.

X.4 Osby

(HR 25-9-1981, NJ 1982,443).
Casus: Osby-Zweden exploiteert een productie- en handelsbedrijf op het gebied van centrale
verwarmingen In maart    1965 is Osby-Zweden, ter behartiging   van haar bedrijfsbelangen   in
Nederland. overgegaan tot oprichting  van  de 100% dochter "Osby-Nederland NV". Ultimo  1967
heeft  de  ABN het bankkrediet aan Osby-Nederland opgezegd. In januari   1968  gaat  de  Bank  of
America als bankier verder nadat Osby-Zweden zich bereid heeft verklaard om ook jegens haar
voor het volle bedrag - een aanzienlijk hoger bedrag dan tevoren - borg te staan. Osby-Zweden.
heeft met de bedrijfsvoering van Osby-Nederland een intensieve en indringende bemoeienis, heeft
van jaar tot jaar de ontwikkeling gevolgd en heeft als grootste kapitaal- en kredietverschafster de
vinger als het ware aan de pols gehad. Osby-Zweden financiert ook zelf in rekening-courant
zonder rente in rekening te brengen. In oktober 1968 heeft Osby-Zweden, tot zekerheid  van  het
door haar verstrekte krediet, een groot aantal vermogensbestanddelen van Osby-Nederland tot
zekerheid verworven: tegenwoordige en toekomstige vorderingen, bedrijfsvoorraden en
inventarisgoederen. geheel algemeen en zonder uitzondering en bovendien nog een tweede
hypotheek van f. 150 000 op haar fabriekspand met grond, zijnde haar enige actief in onroerend
goed. Directeur in Nederland, Peper, is de schoonzoon van de Zweedse directeur. De
concernfinanciering neemt  na   1968 toe. Volgens diezelfde jaarstukken werden directiesalarissen
van Osby-Nederland menigmaal rechtstreeks door Osby-Zweden betaald en via een rekening-
courant ten laste van Osby-Nederland gebracht - directeur en adjunct-directeur zijn vermoedelijk
zelfs in dienst van Osby-Zweden geweest - terwijl voor machines en productiemateriaal iets
dergelijks gold. Sedert oktober  1968  is  het ook zeer regelmatig gebeurd dat Osby-Zweden de  voor

Osby-Nederland bestemde productiemiddelen rechtstreeks kocht en in eigendom verwierf en tegen
betaling aan Osby-Nederland ten gebruike afstond. Facturen van zulke productiemiddelen, voor
Osby-Nederland bestemd, werden ook rechtstreeks aan Osby-Zweden gericht. In oktober   1968
richtte Osby-Zweden een nieuwe Nederlandse dochtermaatschappij op "Cogas NV", die een
soortgelijk bedrijf als Osby-Nederland zou gaan voeren en onder directie stond van dezelfde Peper.
Lange tijd maakte Osby-Nederland op buitenstaanders een redelijk gezonde indruk - facturen van
bedrijfscrediteuren en andere opeisbare vorderingen werden steeds normaal voldaan en voor
buitenstaanders was en bleef Osby-Nederland een snel expanderende en goed lopende dochter-
maatschappij   van   een als solide bekend staande Zweedse moeder.   Hal f februari   1970   werd
plotseling bekend dat Osby-Nederland in liquiditeitsmoeilijkheden verkeerde. In verband daarmee
werd aan alle concurrente schuldeisers namens Osby-Nederland een buitengerechtelijk akkoord
aangeboden. hierop neerkomend dat harerzijds slechts 30% zou worden betaald en dat, tegen

betaling daarvan, de schuldeisers finale kwijting zouden verlenen. Dit aanbod is echter door de
overgrote meerderheid van die schuldeisers verworpen. Kort voor en zelfs op de dag van de
faillietverklaring van Osby-Nederland heeft haar directie een grote hoeveelheid ketelplaat,
dieptrekplaten, pompen, ketels en ander gereed en halfgereed product. behorende tot haar bedrijfs-
voorraad, vanuit het magazijn van Osby-Nederland in Drachten naar een andere dochter-
maatschappij in Duitsland resp. naar derden doen overbrengen, welke andere dochtermaatschappij
respectievelijk derden deze goederen voor Osby-Zweden zijn gaan houden. Osby-Nederland heeft
haar eigen faillissement aangevraagd    dat    op 9 maart     1970 is uitgesproken. Concurrente

schuldeisers, waaronder eiser LVM, kregen geen uitkering. LVM's relatie met Osby-Nederland
dateert van augustus   1969. Zij heeft pro resto en in totaal, op grond van facturen van november
1969 en december  1969, een bedrag van f 4083,55 van Osby-Nederland te vorderen. Deze facturen
waren niet binnen de factuurtermijn van 8 dagen voldaan en Osby-Zweden stelt dat LVM daarom
eigen schuld treft. LVM vordert betaling door Osby-Zweden omdat haar schade, gelegen in de
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onverhaalbaarheid van haar vordering op Osby-Nederland, aan een onrechtmatige daad van Osby-
Zweden is te wijten.

Het Hof overweegt mede in het kader van de vast te stellen feiten: '4. Het geplaatste
kapitaal van Osin'-Nederland beliep - afgezien van de allereerste periode (toen er namelijk slechts
f 25  000  heeft  uitgestaan)  - aanvankelijk  niet meer  dan f  100  000  en  werd,  no  korte  tijdf 275  000  te
zijn geweest. vervolgens tot f 500 000 opgetrokken, welk laatste bedrag vanaf het einde van het
tweede boekjaar op de balans heeft gestaan en sindsdien zo is gebleven en dus nooit meer is
verhoogd. Naast dit werkkapitaal was er, voor zover thans van belang, nog een bankcrediet en
bovendien - uit rekening-courant en later ook uit geldlening - een door Osby-Zweden als moeder
aan Osby-Nederland als dochter verleend extra crediet. Een en ander heeft. gelet op de
overgelegde jaarstukken en op de stellingen van partijen het volgende verloop gehad:

Peitdata Bankcrediet Crediet moeder Samen
30 april 1966 f69715,32 f 249 217,29 f 318932,61
30 april 1967 f 361 691,60 f 563 931,14 f 925 622,74

30 april 1968 f 718 544,95 f 619 738,88 f 1 338 283,80
30 april 1969 f 873  3 19,86 f 737 821,06 f 1 611  140,90
31  jan. 1970 f 676 131,84 f 1 237 800,00 f  1  913  931,80

Vergelijkt men deze cijferopstelling met de gegevens betreffende het geplaaiste kapitaal, dan kan de
condusie van de Rechtbank, dat van "onderkapitalisatie" ongenoeg:aam is gebleken, niet worden
aanvaard. Daarbij mott nog warden opgemerkt dat, anders dan Osby-Zweden blijkbaar meent, het
door haar verleende crediet en het door haar verstrekte kapitaal nier zonder meer op een lijn
kunnen worden gesteld, nu immers dat crediet niet in de vorm van achtergestelde leningen was
gegoten. Dat hier inderdaad sprake was van "onderkapitalisatie", blijkt ook nog uit de zo dadelijk
te bespreken cijfers omtrent de aanloop- en ontwikkelingskosten, die namelijk het geplaatste
kapitaal   reeds   aan   het  einde  van   het  tweede   boekjaar  aanmerkelijk  overtroffen   (bijna   anderhalf
maal :.0 groot). Ook afgezien van het bovenstaande lijkt de conclusie dat hier sprake was van
"onderkapitalisatie" onontkoombaar:  het opstarten van een productiebedrijf als het onderhavige,
waarin zelfs een nieuw ontworpen ketel moest worden beproefd en gebouwd (ontwerp-Kaba), is
met een werkkapitaal zoals hierboven werd vermeld nauwelijks denkbaar.
5.  De financiele  positie  van  Osby-Nederland  is  in  de vijf jaren van haar bestaan nooit werkelijk
gez,ond geweest en is gaandeweg ook steeds slechter geworden. Wat dit betreft spreken de
jaarstukken een duidelijke taal. De aanloop- en ontwikkelingskosten - men had het ook "verlies"
kunnen noemen - hebben het geplaatste kapitaal eigenlijk steeds overtroffen. Officieel beliepen
deze kosten aan het eind van het eerste boekjaar f 119 753,88 (het aandelenkapitaal was toen f 100
000) en aan het eind van het tweede boekjaar f 729 770.48 Chet aandelenkapitaal was toen f 500
000) terwijl in de volgende boekjaren de ontwikkelingskosten niet veel minder zijn geworden.
Venneerdert men deze kosten met de officieel opgevoerde verliezen, dan krijgt men, afgerond, het
volgende beeld

30 april  1966:   f 120 000
30 april 1967: f 730 000
30  april  1968:   f 980 000
30 april 1969:  f 1 220 000
3 I  jan.   1970:      f  1   875  000

Het beeld wordt nog scherper wanneer men telkens her balanstotaal vermindert met het geplaatste
kapitaal. Men krijgt dan, weer afgerond, het volgende beeld:

30 april  1966:   f 460 000
30 april 1967:  f 1 675 000
30 april 1968: f 2 510 000
30 april  1969:   f 2  690 000
31 jan. 1970: f 3 130 000
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Neemt men bovendien de sub 4 vermelde credietcijfers in aanmerking, dan ligt de conclusie voor de
hand,  dat de financitle  positie van  Osby-Nederland  in  de vijf jaren van  haar bestaan een uiterst
ongezonde ontwikkeling te zien heeft gegeven. Veelbetekenend is in dit verband dat ultimo 1967 de
Algemene Bank Nederland, die het bankcrediet verzorgde, meer zekerheid verlangde en, toen dit op
moeilijkheden   stuitte,   de   relatie   verbrak  en   dat   in  januari   1968   de   Bank  of  America   pas   bereid
Week als bankier met Osby-Nederiand verder te gaan toen Osby-Zweden zich bereid verklaar(ie om
voor het volle bedrag - een aanzienlijk hoger bedrag dan tevoren - borg te staan.'

Osby-Zweden resteert na uitwinning van zekerheden ten bedrage van 77944,35 een
faillissementsschuld van 1.761.032,87 waarop geen betaling zal kunnen worden gedaan.  Het Hof
acht de stelling van Osby-Zweden dat zij als tegenprestatie voor de door haar verkregen zekerheden
een hogere borgtocht op het krediet van de bank heeft toegestaan en bovendien het door hemzelf
verstrekte krediet nog aanzienlijk heeft opgetrokken - totaal "in feite" ongeveer f 2.000.000 - en de
vragen of Osby-Zweden verrijkt is dan wel schade heeft geleden irrelevant: 'aan Osby-Zweden
wordt immers nu juist verweten dat zij, de facto "het orgel trappende", op de eerder ornschreven

wijze haar dochterbedrijf, dat ten dode leek te zijn opgeschreven. met niet of nauwelijks
waarneembare paardenmiddelen op de been heeft gehouden en daarbij zo ved mogelijk haar eigen
belangen heeft veilig gesteld en de belangen van de geheel onwetende schuldeisers op grove wijze
heeft verwaarloosd'.

Het beroep van Osby-Zweden op "eigen schuld", hierin bestaande dat LVM, mede
gezien de voor iedereen kenbare tweede hypotheek, haar eigen belangen had moeten beschermen,
bijvoorbeeld door leveranties te weigeren of onder rembours te leveren of zekerheid te vragen of
door inzage in de balans te verzoeken of overleg met de accountant van Osby-Nederland te plegen
wordt door het Hof verworpen omdat Osby-Nederland op buitenstaanders een redelijk gezonde
indruk maakte: 'door maatregelen als zo-even bedoeld ook bij gezond lijkende bedrijven op straffe
ran "eigen schuld" verplicht te stellen :ou het handelsverkeer vastlopen'

Hoge  Raad·.  'Indien  een  moedermaatschappij  alle  aandelen  in  een  dochtermaatschappij  bezit  en
aan de dochter krediet heeD verstrekt en vervolgens de activa van de dochter, toekomstige
inbegrepen, volledig of nagenoeg volledig van deze in zekerheidseigendom verwet, 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 van
haar jegens dezen. Met name zal dit zo zijn, indien de moeder een zodanig inzicht in en
zeggenschap over het beleid van de dochter heeft, dat zij, gelet op de omvang van haar vordering
en van de zekerheidsoverdracht en het verloop van :aken in het bedrilf van de dc,chter, ten tijde van
gedragingen als voonneld wist of behoorde te voorzien dat nieuwe schuldeisers zouden worden
benadeeld bij gebrek aan verhaal, en desalniettemin nalaat :org te dragen dat die schuldeisers
warden voldaan.'  'Door in het  beroepen arrest voormeide regel toe  te  passen  heeft het Hof niet
blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting'.  Niettemin wordt het arrest  gecasseerd op grond
van gebreken in de motivering:
- Hetgeen Osby-Zweden omstreeks de faillietverklaring van Osby-Nederland heeft gedaan en
aangeboden, is relevant: 'of Osby-Zweden zich onrechtmatig jegens LVM heeft gedragen hangt
o.m. hien'an af, of zij zich in voldoende mate de belangen van de latere crediteuren heeD
aangetrokken. Daarvoor kan van belang zijn dat zij een aanbod aan de crediteuren heeft gedaan,
zomede  de  inhoud van dit aanbod.'
- Voor wat betreD het verband tussen de onrechtmatige daad van Osby-Zweden en de door LVM
geleden schade is 'niet duidelijk (..) waarom die schade het gehele bedrag van de vordering \,an
LVM op Osby-Nederiand zou belopen.'
-  'Her Hof is  in r.0.4 tot de sic,tsom gekomen dat het "opstarten" van een productiebedriif als dat
van Osby-Nederiand met een werkkapitaal als door het Hof vermeld, nauwelijks denkbaar is. Deze
sloIsom houdt mede in, dat het naar het oorded van het Hof ook voor Osby-Zweden nauwelijks
denkbaar moet zijn geweest, dat zij met het door haar gefourneerde kapitaal Osby-Nederland tot
een levensvatbare ondememing zou kunnen maken. Terecht voert het middel aan dat het Hof
zonder motivering is voorbijgegaan aan de in het onderdeel aangeduide stellingen van Osby-
Zweden over de  bij  haar bestaande gunstige verwachtingen voor Osby-Nederland.  Het Hi,f had zijn
beslissing op dit punt met redenen moeten omkleden, zulks temeer omdat ingevolge de onder 2

369



Hoofdstuk X

bedoelde rege! van belang is of en in hoeverre Osby-Zweden ten tijde van de zekerheidsoverdracht
wist of behoorde te weten dat nieuwe  schuldeisers :ouden worden benadeeld:
-   'r.o.  15 ran  her bestreden arrest  moet  in deze  zin worden begrepen,  dat  het  Hofvan oordeel  is
dat Osby-Zweden weliswaar na de zekerheidsoverdracht haar krediet aan Osby-Nederiand
vergroot heeft. maar met een te gering bedrag om de onrechtmatigheid van haar handelwijze weg
te nemen.
- 'Osby-Zweden heeD bij haar beroep op "eigen schuld" van LVM onder meer aangevoerd dat LVM
niet de hand heeft gehouden aan de door haar bedongen betalingstermijn: binnen acht dagen. Het
Hof had daarover niet mogen  zwijgen.'

'Het is juist dat een aandeelhouder aan de vennootschap niet meer kan vertiezen dan zijn
kapitaaideelneming, maar dit staat er niet aan in de weg dat een aandeelhouder jegens een
schuldeiser van de vennootschap tot een groter bedrag aansprakelijk kan zijn uit hoofde van een
door hem jegens die schuldeiser gepleegde onreclitinatige daad (BW Boek 2 art.  175 Y .

Bespreking:

X.4.1 Relevante vragen volgens wenselijk recht

(i)     De eisen in concl. 61 leiden tot de volgende vragen: 1) (Beklamel-
norm) Wanneer werd Osby feitelijk insolvent en wanneer moest de
financier/moeder dat weten? Welke verliezen werden daarna geleden,
en welke verminderingen van verhaalsvermogen en welke eventuele
additionele liquidatieverliezen werden daarna gecreeerd? 2) Was er een
positieve liquiditeitsbegroting voor het komende jaar en bestond er
uitzicht op een positieve rentabiliteit? 3) (verlengde Beklamel-norm)
Was de omvang van de lening, kenbaar voor de financier/moeder,
groter dan (1 - s).I - s.LM - V (s = 20%)? 4) (Pauliana-norm) was bij de
verstrekking van de zekerheid in oktober 1968 de onderneming
verliesgevend en was de solvabiliteit voldoende, groter dan 30 %,
althans indien de onderneming niet verliesgevend was, was de
solvabiliteit niet onvoldoende, kleiner dan 20%?

X.4.2 Relevante feiten en financiile positie

X.4.2.1 Financieel onbegrip Hof
(ii) Het begrip dat het Hof aan de dag legt bij de financiele analyse is

slecht. 'Werkkapitaal' wordt verward met gestort aandelenkapitaal.
Aanloopkosten worden als verliezen bestempeld'°73 en overigens wordt
kennelijk deze geactiveerde post waarop beperkt afgeschreven werd elk
jaar als een nieuw verlies meegenomen. Van het balanstotaal wordt het

1 ()73 Indien van continuYteit mag worden uitgegaan, mogen investeringen voor de toekomst,
aanloopkosten. worden geactiveerd en via afschrijvingen over verschillende jaren ten
laste van het resultaal worden gebracht. Pas als vaststaat dat deze kosten op termijn niet
terugverdiend kunnen worden en dus ook geliquideerd moet worden, zijn zulke kosten
als liquidatieverliezen aan te merken. Het Hof past dus ten onrechte wijsheid achteraf toe
voordat vaststond dat de continuiteitsveronderstelling niet meer gepast was. Met die
wijsheid achteraf zou altijd van een liquidatiebalans moeten zijn uitgegaan, die er ook
voor andere posten dan alleen de aanloopkosten anders zou hebben uitgezien.
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gestorte aandelenkapitaal afgetrokken als vermeend relevant begrip
voor de solvabiliteit, liquiditeit of ontwikkeling daarvan. Het Hof put
daarnaast onbegrijpelijke argumenten voor de onrechtmatigheid uit
betalingen door de moeder van salarissen. voorraden en een niet voor
faillissement gerealiseerde overname van activiteiten door een nieuwe
vennootschap. Ook suggereert het Hof zonder feitelijke basis dat
opzettelijk verliezen in Osby-Nederland werden gemaakt waar de
moeder en de Duitse vestiging winstgevend waren. Die suggestie staat

haaks op de aanzienlijke investeringen die zonder afdoende dekking in
de Nederlandse dochter zijn gedaan en de stelling dat men lang geloofd
heeft Osby op termijn winstgevend te kunnen maken. De echt relevante
gegevens die wel uit de beschikbare jaarstukken moeten zijn gebleken
ontbreken grotendeels bij de vaststelling van de feiten. Tot op zekere
hoogte is aan de hand van de wel beschikbare gegevens een globale
reconstructie mogelijk van gegevens die aan de rechter wel preciezer
bekend waren.

X.4.2.2 Reconstructie vermoedelijke balansen, verliezen en solvabiliteit

(iii) Zonder in alle details te treden en met enige afronding, kunnen de

financiele gegevens van Osby, voor zover bekend uit uitspraken van
Hof en rechtbank. ongeveer als volgt worden weergegeven:

Oprichtingsbalans 1965 (bedragen x 1000,-)
actief: passief:
liquide middelen                        25            aandelenkapitaal                             25
totaal actief 25 totaal passief                                    25
resultaat nvt
solvabiliteit 25/25 = 100 %

balans april 1966 (bedragen x  1000,-)
actief: passieft
aanloopkosten 120 aandelenkapitaal 100

overige activa 440 algemene reserves                   0

eigen vermogen 100
bankkrediet                                  70
r.c moeder 249
financiering 319

overige passiva 141

totaal actief 560 totaal passief 560
resultaat                                             0
solvabiliteit 100/560 = 18 %
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balans april 1967 (bedragen x 1000,-)
actief: passief:
aanloopkosten 730 aandelenkapitaal 500

overige activa 1.445 algemene reserves                     Q

eigen vermogen 500

bankkrediet 362

r.c moeder 563

financiering 926

overige passiva 749

totaal actief 2.175 totaal passief 2.175

resultaat                                    0
solvabiliteit 500/2.175 = 23 %

balans april 1968 (bedragen  x  1000,-)
actief: passief:
aanloopkosten 700 aandelenkapitaal 500

overige activa 2.310 algemene reserves -280

eigen vermogen 220

bankkrediet 718

r.c moeder 620

financiering 1338

handelscrediteuren 761

overige passiva 711

totaal actief 3010 totaal passief 3010

resultaat -280

solvabiliteit 220/ 3010 =7%

balans april 1969 (bedragen x  1000,-)
actief: passief:
aanloopkosten 700 aandelenkapitaal 500

overige activa 1.490 algemene reserves -800

eigen vermogen -300

bankkrediet 873

r.c. moeder 738

financiering 1611

overige passiva 1479

totaal actief 3.190 totaal passief 3190

resultaat -520

solvabiliteit -300/3190 = -9 %

balans januari 1970 (bedragen x  1000,-)
actief: passief:
aanloopkosten 700 aandelenkapitaal 500

overige activa 2.930 algemene reserves -1.975

eigen vermogen -2.475
bankkrediet 676

r.c moeder 1238

financiering 1914

handelscrediteuren 790

overige passiva 3401

totaal actief 3630 totaal passief 3630

resultaat -1.175

solvabiliteit -2.475/3630 = - 68 %
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X.4.2.3 Feitelijke insolventie (Beklamel-norm)

(iv) De netto liquiditeitspositie, en de ontwikkeling daarvan, is uit de
bekende gegevens niet te destilleren. De relevante posten zijn niet
bekend. De kredietuitbreidingen en verliezen maken wel duidelijk dat er
telkens moest worden aangevuld, maar ook dat dat daadwerkelijk
gebeurde. Het Hof overweegt: 'Lange tijd maakte Osby-Nederland op
buitenstaanders een redelijk gezonde indruk - facturen van
bedrijfscrediteuren en andere opeisbare vorderingen werden steeds
normaal voldaan en voor buitenstaanders was en bleef Osby-Nederland
een snel expanderende en goed lopende dochtermaatschappij van een
als   solide   bekend  staande  Zweedse  moeder.   Half  febru(tri   1970  werd
plotse[ing bekend dat Osby-Nederland in liquiditeitsmoeilijkheden
verkeerde'. Daaruit zou kunnen worden opgemaakt dat de feitelijke

insolventie ook pas in februari 1970 intrad. Waarschijnlijk is dat echter
niet. Niet alleen werden facturen van november  1969 en december  1969
niet betaald, maar uit de hiervoor gemaakte reconstructie blijkt dat het
in 1969 oplopende tekort door verliezen slechts deels    door    een
verhoging van de financiering werd gedekt. Per ultimo januari  1970 zijn
de overige passiva, inclusief handelscrediteuren, mede door het verlies
van f. 1.175, met f. 2,7 miljoen toegenomen terwijl de financiering per
saldo slechts met f. 300.000 was toegenomen. 1074

Vermoedelijk zal de

feitelijke insolventie wel al ergens in 1969 zijn ingetreden.

X.4.2.4 Dreigende insolventie in oktober 1968? (Pauliana-norm)

(v)              In  oktober  1968  werd het bestaande krediet opgezegd en vernieuwd  bij
een andere bank en bedong Osby-Zweden zekerheden voor haar lening
in rekening-courant. Afgaande op de opzegging en de cijfers per april
1968 en de ontwikkeling in 1969 was er reden tot zorg. Bij voortzetting
van de verliestrend zou de onderneming niet op eigen kracht kunnen
overleven. Door de sedert 1967 geboekte verliezen zal de
liquiditeitspositie onder spanning zijn komen te staan. Het eigen
vermogen zal in oktober 1968 ongeveer zijn opgedroogd. Afgaande op
de situatie april 1967-1968, resultaat van 0 naar -/- 280.000 en
solvabiliteit van 23% naar 7%, moet het bestaan van wetenschap van
benadeling worden aangenomen (gezien verliesgevendheid is de
vereiste 'voldoende' solvabiliteit 30%). 1075

De equipment-overdracht
dient derhalve als zekerheid ongedaan te worden gemaakt. Tenzij de

1()74 Voor een onbekend deel vond kennelijk ook financiering buiten de balans om plaats
doordat Osby-Zweden inkopen zelf deed en de goederen in bruikleen gaf, waardoor naar
aan te nemen is pas een schuld aan Osby-Zweden ontstond na verkoop van de middelen
door Osby-Nederland. Overigens valt wei op dat de post handelscrediteuren in januari
1970 niet substantieel afwijkt van die post in bijvoorbeeld april 1968. De extreme
verhoging van de overige passiva vraagt om een niet uit de bekende feiten te destilleren
verklaring.

1075 Zie VI.4.
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dochter harde toezeggingen voor additionele financiering van de
moeder had, moet ook worden aangenomen dat er geen reele
liquiditeitsbegroting was die ten tijde van de kredietverlening voorzag
in de tekorten voor het komende jaar.

X.4.2.5 Solvabiliteit (Verlengde Beklamel-norm)

(Vi) De financiering had moeten zijn afgestemd op een solvabiliteit van
tenminste 20%. Waar de waarde van de vaste en vlottende activa niet%)76

bekend is, is de omvang van de maximale financiering niet exact vast te
stellen. Echter, waar in april 1968 de solvabiliteit 23 % was en deze het
jaar daarna daalde tot 7 %, is aannemelijk dat er in oktober 1968 geen
additionele financieringsruimte meer bestond en dat dus het meerdere
wat daarna ter beschikking is gesteld risicodragend had moeten zijn
geYnvesteerd. De solvabiliteit zou daarna nog verder dalen: 1969: -9 %,
1970: -68 %, zodat er geen twijfel over kan bestaan dat er teveel met
vreemd vermogen is gefinancierd. Ook op die grond komt de moeder
geen verhaal op zekerheden toe. Waar echter de moeder ook lange tijd
daadwerkelijk heeft gefinancierd, waardoor lange tijd geen
liquiditeitstekort is ontstaan en de moeder - behalve door middel van de
beperkte zekerheid - nauwelijks verhaal heeft gevonden, is het - tot
feitelijke insolventie - opgetreden nadeel tot een minimum beperkt
gebleven. De moeder heeft langdurig de verliezen gefinancierd. Na
uitwinning van zekerheden door de bank resteerde er nagenoeg geen
zekerheid voor de moeder (f. 78.000) en de moeder bleef achter met een
onverhaalbare vordering  van f. 1.761.000. De financiering is feitelijk
risicodragend geweest afgezien van de zekerheid die ongedaan gemaakt
zou moeten worden. Wel is de moeder aan te spreken op de verliezen en
verminderingen van verhaalsvermogen door voortzetting van de
onderneming nadat zij het liquiditeitstekort niet meer volledig
financierde (Beklamel-norm). Te zien aan de hoogte van de financiering
en de oplopende verliezen moet dat ergens na april 1969 zijn geweest.

X.4.3 Eindoordeel naar wenselijk recht

(Vii) (Pauliana-norm) Ten tijde van de verstrekking van de zekerheid in
oktober  1968  was de onderneming verliesgevend  en  was de solvabiliteit
hoogstwaarschijnlijk niet 'voldoende'. 1077

De equipment-overdracht
dient derhalve als zekerheid ongedaan gemaakt te worden.

(Viii) (Beklamel-norm) Vermoedelijk omstreeks april 1969, althans in de loop
van   1969,   is Osby feitelijk insolvent geworden. De daarna ontstane
exploitatieverliezen en betalingen op daarvoor ontstane schulden
moeten ongedaan worden gemaakt.

1076 Zie IV.6.4.
1077 Zie VI.4.
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(ix) (Verlengde Beklamel-norm) De financiering door de moeder is
overdadig geweest en moet in zoverre als risicodragend worden
aangemerkt. Aannemelijk  is  dat  dit al vanaf omstreeks oktober  1968  het
geval was, derhalve v66r feitelijke insolventie. Niettemin heeft dit
uiteindelijk slechts tot feitelijk nadeel geleid voor zover de moeder ook
in faillissement verhaal vond. Waar dit verhaal beperkt was tot de al
onder de Pauliana-norm ongedaan te maken zekerheid, is er daarnaast
geen extra nadeel geweest ten gevolge van de overdadige financiering.

X.4.4 Evaluatie overwegingen Hoge Raad

(x) Drie normen.
In de arresten van Hof en Hoge Raad worden eigenlijk drie kwesties
aan de orde gesteld die niet als zodanig helder worden onderscheiden:
(a) de Pauliana-norm bij het verkrijgen van zekerheden, (b) de
Beklamel-norm na wetenschap van feitelijke insolventie en (c) het
nadeel door de schending van de verlengde Beklamel-norm, de
'onderkapimlisatie' en financiering van verliezen met vreemd
vermogen. Voor een goed begrip merk ik op dat als de Hoge Raad het
heeft over 'nieuwe' crediteuren dit niet per se slaat op het door mij als
zodanig gehanteerde begrip dat ziet op crediteuren die ontstaan na
wetenschap van feitelijke insolventie. Bij de Hoge Raad kan het hier
ook gaan over crediteuren die ontstaan zijn na onderkapitalisatie, dat
wil zeggen schending van de verlengde Beklamel-norm.

(Xi) Pauliana-norm.

De Hoge Raad verwijst kennelijk naar de Pauliana-norm in de volgende
overweging. Hij zegt dat het Hof is 'voorbijgegaan aan de in het
onderdeet aangeduide stellingen van Osby-Zweden over de bij haar
bestaande gunstige verwachtingen voor Osby-Neder[and. Het Hof had
zijn beslissing op dit punt met redenen moeten omkleden, zulks temeer
omdat ingevolge de onder 2 bedoelde regel 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'.

(Xii) (Verlengde) Beklamel-norm.
De Hoge Raad refereert kennelijk aan de Beklamel-norm en mogelijk
ook de verlengde Beklamel-norm, in de geformuleerde hoofdregel en
met name de zinsnede 'het verloop van zaken in het bedrijf van de
dochter, ten tijde van gedragingen als voormeld wist of behoorde te
voorzien dat nieuwe schu[deisers zouden worden benadeeld bij gebrek
aan verhaal, en desa[niettemin nalaat zorg te dragen dat die
schuldeisers worden voldaan'. Ook in de volgende overwegingen wordt
kennelijk (ook) gesproken over de financieringsstructuur, de verlengde
Beklamel-norm maar mogelijk ook over de Beklamel-norm: 'het is juist
dat een aandeethouder aan de vennootschap niet meer kan verliezen
dan zijn kapitaaldeelneming, maar dit staat er niet aan in de weg dat
een aandeelhouder jegens een schuldeiser van de vennootschap tot een
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groter bedrag aansprakelijk kan zijn uit hoofde van een door hem
jegens  die  schuldeiser  gepleegde  onrecht,natige  daad' i  in  combinatie
met de  overweging:  ' r.0.15  van  het  bestreden arrest  moet  in  deze  zin
worden begrepen, dat het Hof van oordeel is dat Osby-Zweden
weliswaar na de zekerheidsoverdracht haar krediet aan Osby-
Nederland vergroot heeft, maar met een te gering bedrag om de
onrechtmatigheid van haar handelwijze weg te nemen' .
Vergroting van het krediet kan liquiditeitsinsolventie voorkomen. Maar
als de voortschrijdende verliezen niet risicodragend worden
gefinancierd, worden crediteuren uiteindelijk toch benadeeld voor zover
de financier voor dat deel van zijn vordering verhaal vindt. De
verhouding tussen Beklamel-norm en de verlengde Beklamel-norm
wordt derhalve niet geheel duidelijk.

(Xiii) Rudimentaire verwijzingen.
Bij al deze ingangen voor een oordeel over de mogelijke
onrechtmatigheid, wordt door de Hoge Raad echter geen duidelijk
onderscheid gemaakt tussen de liquiditeitspositie en   de

solvabiliteitspositie en hun ontwikkeling en de regels die voortvloeien
uit de gelijkheid van crediteuren (Pauliana-norm). De verwijzingen naar
de in dit onderzoek ontwikkelde normen zijn derhalve slechts
rudimentair aanwezig.

(Xiv) Drie soorten wetenschap.
Het criterium van de geformuleerde hoofdregel is het, in verband met
de functie als moeder en financier (inzicht en zeggenschap), weten of
moeten voorzien dat (nieuwe) crediteuren worden benadeeld bij gebrek
aan verhaal. Doordat het arrest drie kwesties door elkaar heen vermeldt,
wordt niet zonder meer duidelijk of die wetenschap moet zien op
dreigende insolventie (Pauliana-norm) waarna volledig verhaal niet
meer mogelijk zou zijn, of op de al bestaande onmogelijkheid om aan
de (nieuwe) verplichtingen te voldoen (Beklamel-norm), of op de
onderkapitalisatie. Ook de opvatting over de schade hinkt op twee
gedachten: enerzijds zorgdragen dat schuldeisers worden voldaan, en
anderzijds het gevoelig zijn voor een mogelijk beperkte schade omdat
niet duidelijk is waarom die het gehele bedrag van de vordering zou
belopen.

(XV) Het verloop van zaken nadien.

De Hoge Raad overweegt: 'Voor wat betreft het verband tussen de
onrechtmatige daad van Osby-Zweden en de door LVM geleden schade
is    'niet   duidelijk   (..)   waarom   die   schade   het   gehele   bedrag   van   de
vordering van LVM op Osby-Nederland zou belopen.' Uitgaande van
alleen de schending van de Pauliana-norm bij de verstrekte zekerheden
is hierboven duidelijk geworden dat het nadeel daarvan voor LVM zeer
beperkt moet zijn geweest (f 78.000 te verdelen onder alle crediteuren
naar rangorde). In de overweging: '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 voonneld wist
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of behoorde te voorzien dat niemve schuldeisers zouden worden
benadeeld bij gebrek aan verhaal, en desalniettemin nalaat zorg te
dragen dat  die  schuldeisers  worden voidaan', is sprake van een dubbel-
zinnig tijdstip. Bij de verwijzing naar 'het verloop van zaken (-) ten
tijde van gedragingen als voormeld' gaat het kennelijk over het tijdstip
van de verstrekking van de zekerheden (anders: Erba I, verloop van
zaken nadien). Bij het moeten zorgdragen dat 'nieuwe schuldeisers
worden voldaan' gaat het kennelijk over de ontwikkelingen daarna en
daarbij wordt ook gerefereerd aan de bijzondere positie van de moeder/
financier als betrokkene. De overweging 'r.0. 15 van het bestreden
arrest moet in deze zin worden begrepen, dat het Hof van oordeel is dat
Osby-Zweden weliswaar na de zekerheidsoverdracht haar krediet aan
Osby-Nederland vergroot heeft, maar met een te gering bedrag om de
onrechtmatigheid van haar handelwijze weg te nemen' refereert ook
duidelijk aan toedoen na de verstrekking van zekerheden en een in acht
te nemen zorgvuldigheid als bedoeld in de (verlengde) Beklamel-norm.
Ook al is dat de Hoge Raad 'niet duidelijk', uitgaande van de schending
van de Beklamel-norm gaat het tegenover de crediteur wel degelijk over
nadeel dat per saldo bestaat uit de onbetaald gebleven nieuwe
vorderingen terzake van overeengekomen leveranties na feitelijke
insolventie: het uit de transactie voortvloeiende verlies en de liquidatie-
waarde van het geleverde goed die - door fiduciaire cessie van voorraad
en daarmee te realiseren vorderingen - tot zekerheid is overgedragen. 1()78

Uitgaande van de verlengde Beklamel-norm gaat het om de gevolgen
van het niet-risicodragend financieren van verliezen nadat een
onvoldoende solvabiliteit is ontstaan.

(xvi)    47 F.
Gaat de Hoge Raad ervan uit dat onrechtmatigheid ook kan zijn
ontstaan nd de verstrekking van de nadere zekerheid, dan is ook
duidelijk dat daarbij de criteria van 47 F geen rol spelen en dat ook de
onverplichte rechtshandeling als bedoeld in 42 F niet noodzakelijk hoeft
te zijn voor de benadelingsvordering. 1079

(xvii) Gevolgen onvoldoende solvabiliteit.
De Hoge Raad hecht een zeker belang aan de door het Hof aangenomen
onderkapitalisatie. Hij overweegt:  'Het Hof is in r.0.4 tot de slotsom
gekomen dat  het "opstarten" van een productiebedrijf als dat van Osby-
Nederland met een werkkapitaal als door het Hof vermeld, nauwelijks
denkbaar is. Deze slotsom houdt mede in, dat het naar het oordeel van
het Hof ook voor Osby-Zweden nauwelijks denkbaar moet zijn geweest,
dat zij met het door haar gefourneerde kapitaal Osby-Nederland tot een
levensvatbare onderneming zou kunnen maken. Terecht voert het
middel aan dat het Hof zonder motivering is voorbijgegaan aan de in
het onderdeel aangeduide stellingen van Osby-Zweden over de bij haar

1078 Zie VII.6.
1079 Zie ook VI.3.4; VIII.2: concl. 26.
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bestaande gunstige venvachtingen voor Osby-Nederland. Het Hof had
zijn beslissing op dit punt met redenen moeten omkleden, zulks temeer
omdat ingevolge de onder 2 bedoelde regel 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:
De 'gunstige verwachtingen' moeten slaan op de toekomstige
rentabiliteit en daarmee ook op de ontwikkeling van de liquiditeits-
positie op termijn. Doordat daarbij een band wordt gelegd met de
Pauliana-norm in het kader van en 'ten tijde van de
zekerheidsoverdracht' is niet meer duidelijk welke plaats de Hoge Raad
inruimt voor de financieringsstructuur. Immers juist door het ter
beschikking stellen van vreemd vermogen (tegen zekerheden) kan
voorzien worden in een overbrugging van een in het kader van
verwachtingen tijdelijk liquiditeitstekort. Dat betekent dat de
financieringsstructuur df geen enkele rol speelt zolang maar voorzien
wordt in een te verwachten liquiditeitstekort - los van het feit dat daar
zekerheden tegenover staan - df dat de financieringsstructuur, die mede
bepalend is voor het risicoprofiel van crediteuren, een geheel
zelfstandige rol moet spelen. Naar mijn mening is het wenselijk om
tenminste bij de verhoging van het risicoprofiel door vergroting van het
vreemd vermogen en daartegenover staande zekerheden zelfstandige
eisen te stellen aan de financieringsstructuur.

108() In dit bijzondere geval
speelde het daaruit voortvloeiende nadeel slechts een ondergeschikte rol
(zie hierboven).

(xviii) Eigen schuld.
1n de overwegingen wordt plaats ingeruimd voor de eigen schuld van de
crediteur: 'Osby-Zweden heeft bij h(tar beroep op "eigen schuld" van
LVM onder meer aangevoerd dat LVM niet de hand heeft gehouden aan
de door haar bedongen betalingstermijn: binnen acht dagen. Het Hof
had daarover niet mogen :wijgen: In Notarissen/Curatoren THB *1
wordt dit verlangen, als het gaat om een door de curator in te stellen
vordering, door de Hoge Raad zelf alsnog om zeep geholpen. Met recht:
bij toepassing van de Beklamel-norm is het immers de betrokkene die
onzorgvuldig handelt jegens een derde, die niet of nauwelijks inzicht
heeft in en invloed heeft op de insolventie en daaruit voortvloeiende
risicoverplaatsing:=1

X.5 Keulen/BLG

(HR 9-5-1986. NJ 1986, 792)
Casus: BLG heeft als doel de bevordering van eigen-woningbezit in een aantal Limburgse
gemeenten. Timmermans. die toen directeur van BLG was, heeft. optredende zowel voor zich in

108(1 Zie hoofdstuk IV en IX.3.2.
1081 HR  23-12-1994  en  HR  15-9-1995.  NJ  1996,  627,  628  en 629 (Notarissen/Curatoren

THB). Zie ook Vriesendorp ( 1997).
1 ()82 Zie uitgebreid Vm.7.3. Vergelijk ook  X.2 en met name X.2.3 aantekening ((xxi).
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eigen naam als mondeling lasthebber van de leden van het dagelijks bestuur van BLG. opgericht de
Stichting Werkgroep Eigen Woningen. die ten doel had werkzaam te zijn in het belang van de
Volkshuisvesting in het algemeen en de bevordering van het eigen woningbezit in het bijzonder, en
die hierna als "de Stichting" zal worden aangeduid. De Stichting trad in feite als
projectontwikkelaar op. kocht gronden, liet woningen bouwen en verkocht deze weer. BLG
verzorgde als enige de financiering   van de Stichting. waarvan het oprichtingskapitaal   f   100
bedroeg. Als gevolg van de hoedanigheid van de oprichter van de Stichting, de wijze van
benoeming van haar Dagelijks Bestuur en van de Raad van Toezicht en de persoon van de
directeur, alsmede als gevolg van het feit dat beide instellingen in hetzelfde gebouw waren
gehuisvest. was er een zodanige verwevenheid van BLG met de Stichting dat BLG geacht moet
worden in belangrijke mate invioed te hebben kunnen (doen) uitoefenen op de gang van zaken bij
de Stichting en geheel op de hoogte moet zijn geweest of hebben moeten kunnen zijn van de
vermogenspositie van de Stichting.

Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg hebben bij besluit van 22 mei 1978 goedkeuring
geweigerd aan het besluit van het Algemeen Bestuur van BLG van 15 febr. 1978 tot het sluiten van
een  rekening-courantovereenkomst  met  de  Stichting  voor  het  jaar   1978  tot een bedrag  van  ten
hoogste f 30.000.000 zulks op de grond dat deze kredietverstrekking niet past in het kader van de
doelstellingen van BLG, zoals deze zijn omschreven in de gemeenschappelijke regeling tussen de
betrokken gemeentebesturen, waarbij BLG is opgericht. Deze weigering noopte de Stichting tot
liquidatie   over   te gaan. Daartoe   is   op   18   dec.    1978 een samenwerkingsovereenkomst gesloten
tussen BLG. de Stichting en Polyzathe. Essentie van deze overeenkomst was dat de gronden van de
Stichting en de al gebouwde woningen werden overgedragen aan Polyzathe. terwijl de
werkzaamheden  van de Stichting zouden worden voortgezet  tot   1  juli  dan  wei  31   dec.   1979.  per
welke datum Polyzathe het onderhanden werk zou moeten overnemen op basis van een door
onafhankelijke derden  op te stellen taxatie.  Op  18  dec.   1978  was een batig saldo  voor de Stichting
na liquidatie begroot van ruim f 2.000.000.

Begin   1979 werd, nadat  BLG  aan de Stichting het krediet had opgezegd, de schuld  in
rekening-courant  van de Stichting aan  BLG ten bedrage  van f 30.000.000 afgelost.  Eind  1979  werd

duidelijk dat. onder meer als gevolg van het instorten van de woningmarkt. de ondernomen
liquidatie van de Stichting tot een deficit zou leiden. In verband daarmee is door de Stichting
tenslotte aan haar crediteuren een akkoord aangeboden, inhoudende betaling van 65% van hun

vorderingen. Ook Keulen heeft 65% ontvangen van zijn toen nog niet betaalde vorderingen uit
hoofde van door hem voor de Stichting uitgevoerde werken.
In de onderhavige procedure vordert hij van BLG de overige 35%. Het Hof oordeelde dat BLG niet
op grond van onrechtmatige daad aangesproken kon worden.

Hoge Raad.  'Het  Hof (heeft)  in  het  bijzonder  beslissend  geacht  ( r.0.  12)  of BLG  ten tijde van  het
opzeggen van het rekening-courant-krediet aan de Stichting en het zich volledig laten voidoen ran
Zijn vordering op de Stichting begin 1979 ernstig rekening had moeten houden met de mogelijkheid
dat de overige schuldeisers ran de Stichting, die toen doende Mas te liquideren, uiteindelijk niet of
slechts ten dele voldaan zouden kunnen worden.  Het Hof is tot de slotsom gekomen dat dit hier niet
het geval #·as en heeft op die grond geoordeeld dat de vordering van Keuten niet op grond van
onrecht,natige daad kan worden toegewe:en'
'3.2. Anders dan het middel aanvoert. heeft her Hof door de voormelde maatstaf beslissend le
achten geen blijk gegeven ran een onjuiste rechtsopvatting. De in onderdeel 2 opgesomde
omstandigheden - daargelaten of zij alleen in de stukken van het geding feitelijke  grondslag vinden
- maken dit niet anders, met name ook niet de omstandigheden dat BLG een publiekrechtelijk
lichaam is en dat tussen BLG en de Stichring een grote mate ran verwevenheid bestond. Als gevolg
van de weigering van GS van Limburg het besluit toi de voonnelde kredietverlening goed te keuren.
waarvan de mcitivering inhield dat kredietrerstrekkingen als de onderhavige niet passen in her
kader van de doelstellingen van  BLG,  lag het voor de  hand dat deze zich jinancieel uit de  Stichting
terug trok. Indien BLG toen reeds ernstig met de mogelijkheid van een tekort rekening had moeten
houden in die zin dat er toen voor die mogelijkheid concrete aanwij:ingen waren, had dit BLG er
met het oog op de voldoening van de andere schuldeisers geheel of ten dele van behoren te
weerhouden lot deze terugtrekking over k gaan. Het Hof heeft echter vastgesteld dat ten tijde van
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die terugtrekking in begin 1979 nog verwacht mocht worden dat alle schuldeisers van de Stichting
uit het vermogen van de Stichting voldaan zouden kunnen worden'

Middel 2 e klaagt: Het Bouwfonds heeft bij herhaling aan Keulen toegezegd dat de
Stichting en het Bouwfonds materieel gezien een waren, en dat het Bouwfonds geheel achter de
rerplichtingen van de Stichting stand en zou blijven staan.  Deze omstandigheid is door het Hof ten
onrechte uitsluitend als afzonderlijke grondslag van haar vordering behandeld doch niet als
o,nstandigheid die een onrechtmatige daad van het Bouwfonds - mede - bepaalt of kan bepalen.
De Hoge Raad overweegt: 'Aantekening verdient daarbij voorts dat de in onderdeel 2 onder e
bedoelde omstandigheden hierbij geen gewicht in de schaal leggen, nu het Hof kennelijk heeft
aangenomen dat zij door Keuten als een zelfstandige grondslag voor zijn vordering zijn bedoeld en
niet mede ten grondslag zijn gelegd aan zijn vordering, voor zover gebaseerd op onrechtmatige
daad'.

Bespreking:

X.5.1 Relevante vragen volgens wenselijk recht

(i)     (Pauliana-norm) had BLG ten tijde van de terugbetaling wetenschap
van dreigende insolventie, en zo ja tot welk nadeel leidde de
terugbetaling?

(ii)   (Beklamel-norm) was BLG als financier (zonder zekerheden) en/of
oprichter/indirect bestuurder een betrokkene, en zo ja, had zij ten tijde
van de opzegging of terugbetaling wetenschap van dreigende
insolventie; dan wel (nuancering (1) Beklamel-norm) vond de
opzegging/terugbetaling plaats na wetenschap van dreigende insolventie
en was deze niet te zien als  een daad strekkende tot redding van de
onderneming, het behoud van actief, of beperking van faillissements-
passief?

X.5.2 Relevante feiten en financiiile positie

(iii) Uit de - niet alle in de casus vermelde - feiten blijkt duidelijk, dat in

december 1978 een uitgewerkte liquidatiebalans was gemaakt, die
leidde tot een batig saldo voor de Stichting van ruim f 2.000.000. In dat
licht bezien was er geen sprake van wetenschap van dreigende
insolventie. De redenen die tot het tekort zouden leiden waren kennelijk
niet voorzienbaar. Met het ontbreken van wetenschap van dreigende
insolventie staat ook het ontbreken van wetenschap van feitelijke
insolventie vast en heeft het gegeven dat BLG door de 'verwevenheid'
als betrokkene zou kunnen worden aangemerkt geen afzonderlijke
betekenis. De wetenschap van feitelijke insolventie had overigens een
ander perspectief dan alleen de netto liquide middelen. Waar in casu al
moest worden uitgegaan van liquidatie, en de continuiteits-
veronderstelling dus geen opgeld meer deed, moest gekeken worden
naar het te verwachten liquidatiesaldo.
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X.5.3 Eindoordeel naar wenselijk recht

(iv) Bij gebrek aan wetenschap van dreigende en feitelijke insolventie is

geen nadeel toe te rekenen, ook al bleek achteraf door onvoorzienbare
omstandigheden, dat nadeel wel het gevolg van de betaling is geweest.

X.5.4 Evaluatie overwegingen Hoge Raad

(v) Pauliana-norm.
Het door het Hof aangelegde criterium van ernstig rekening houden met
een tekort wordt in een obiter dictwn, tussen neus en lippen door, op
beleefde wijze gecorrigeerd en beperkt tot 'concrete aanwijzingen voor
de mogelijkheid van een tekort' (zie concl. 26). De 'aanwilzingen  voor
de 'mogelijkheid' geven aan dat niet wetenschap van feitelijke
insolventie (Beklamel-norm), maar wetenschap van dreigende insol-
ventie (Pauliana-norm) in casu voldoende zou zijn geweest.

1()83 Het

betreft een transactie met een wederpartij.
(Vi) 47 F.

Eveneens is duidelijk dat in het criterium geen plaats wordt ingeruimd
voor de criteria van 47 F (zie concl. 26 en 28).

(Vii) Betrokkene.
Voorts blijkt impliciet uit het arrest dat ook de 'verwevenheid' een voor
het onrechtmatigheidsoordeel belangrijke factor kan zijn, omdat die
bepalend is voor de aan te nemen wetenschap. Dat is bij de Beklamel-
norm altijd het geval.

X.6 Steinz q.q./Amro

(HR 16-1-1987, NJ 1987,528).
Casus: Ten Hoope had zich bij het aangaan van een rekening-courantverhouding met de Amrobank
verbonden alle handelsvorderingen tot zekerheid aan de bank te cederen. Overeengekomen was dat
Ten Hoope eens per 14 dagen een cessielijst zou inzenden, hetgeen dus inhield dat elke 14 dagen de
in die periode ontstane en nog bestaande vorderingen zouden worden gecedeerd. Voorafgaande aan
de  in dit geding bestreden cessie  had Ten Hoope op 5 november 1982 vorderingen gecedeerd.  De
litigieuze cessie vond plaats  op 8 november  1982.  de dag  voor de taillietverklaring  van Ten Hoope
op eigen aangifte. Uit een verslag van de bespreking tussen Amro en Ten Hoope van 5 november
1982 blijkt "van de zorgelijke financiele situatie van Ten Hoope, waarvan Amro als krediet-
verstrekker natuurlijk op de hoogte was" met daaraan ten processe toegevoegd: "Dat Amro in deze
situatie de mogelijkheid van faillissement of surseance van betaling onder ogen zag is inherent aan
het bankbedrijf (...)". Wetenschap van benadeling in de zin van 42 en 43 F stond ten tijde van de
cessie  vast. De vraag  was  of de cessie  van 8 november  1982 een verplichte  of een onverplichte
rechtshandeling was.

Hose Raad.  ' De  curator  heeft,  voorzover  hier van  belang,  ten  behoeve  van  de  boedel  de  nietigheid
van de  cessie van  8  november  1982  ingeroepen,  daartoe  stellende,  zakelijk weergegeren,  a.  dat  het
hier een door Ten Hoope onverplicht verrichte handeling betreft, waardoor b. de schuldeisers van

1(M,
De Hoge Raad motiveert het obiter dictum niet met de betrokkenheid van BLG bij de
stichting. Van Koppen  ( 1998) interpreteert het arrest aldus  dat de woorden  van  het  Hof
en niet die van de Hoge Raad doorslaggevend zijn, zodat bij hem de 'ernst' een
dominante betekenis heeft.
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Ten Hoope zijn benadeeld en c. bij het verrichten van welke handeling zowel Ten Hoope als Amro
de wetenschap bezat dat daarvan benadeting der schuldeisers van Ten Hoope het gevolg zou zijn.
De stelling onder a. werd door de curator blijkens r.o. 4.2 van 's Hofs arrest aldus aangedrongen
dat  de   in:ending  van  de  cessielijst  op   8  november   1982   door  Ten   Hoope   daarom  een  onverplicht
verrichte  handeling  was,  omdat  op  22  okt.   1982  tussen  Amro  en  Ten  Hoope  was  afgesproken  dat
Ten Hoope eens per 14 dagen €en cessielijst zou inzen(len, en Ten Hoope vervolgens zowel op 28
okt. 1982 als op 5 november 1982 dit heeD gedaan.

Het Hof, hoewel vooropstellend dat "de onderhavige inzending van een cessielijst, in
aanmerking genomen de hiervoren sub 4.2 genoemde omstandigheden, die door de bank niet zijn
betwist, valt aan te merken als voldoening aan een op dat moment niet opeisbare verplichring" (r.0.
4.3 eerste zin), ontwikkelt in de r.0.4.4,4.5 en 4.6 een gedachtegang die resulteert in het oordeel
dat nu "de overeenkomst, waarbij Ten Hoope zich verplichtte tot zekerheidstelling - de stamcessie-
overeenkomst met de bank - naar uit de stellingen van pp. valt af te leiden veel eerder dan veertig
dagen   voor   de   faillietverklaring   van   Ten   Hoope   (is)   aangegaan",   "dus"   de   voldoening   aan   die
verplichting als een verptichte handeling moet gelden
De onderdelen I t/m 5 van het middel bestrijden dit oordeel - in het bijzonder dit "dus" - terecht.
De omstandigheid dat de "stamcessieovereenkomst" eerder dan veertig dagen zoor de
faillietverklaring is aangegaan, is niet van belang voor de praag of de cessie van 8 november 1982
al dan niet als een onverplicht verrichte handeling heeft te gelden.'

Bespreking:

X.6.1 Relevante vragen volgens wenselijk recht

(i) Pauliana-norm: vanuit wenselijk recht bezien gaat het om de conclusies
26, 50 e.v. Was er ten tijde van de verstrekking van de zekerheid
wetenschap van dreigende insolventie en leidde de verstrekking tot - in
dynamisch perspectief bezien - relevant nadeel?

(ii)       Beklamel-norm: was de bank een betrokkene en had hij ten tijde van de
verstrekking van de zekerheid wetenschap van feitelijke insolventie? Zo
ja welk nadeel ontstond na die wetenschap?

(iii) Alle gegevens benodigd voor eventuele toepassing van de verlengde

Beklamel-norm ontbreken. Dit wordt derhalve niet besproken.

X.6.2 Relevante feiten en financiitle positie

(iv) Concrete feiten over de financiele positie ontbreken. De wetenschap

van dreigende insolventie was echter wel vastgesteld: 'De litigieuze
cessie vond plaats op 8 november 1982, de dag poor de
faillietverklaring van Ten Hoope op eigen aangifte. Uit een verslag van
de bespreking tussen Amro en Ten Hoope van 5 november 1982 blijkt
.
van de zorgelijke financiele situatie van Ten Hoope, waarvan Amro als

kredietverstrekker natuurlijk op de hoogte was" met daaraan ten
processe toegevoegd. "Dat Amro in deze situatie de mogelijkheid van
faillissement of surseance van betaling onder ogen zag is inherent aan
het bankbedrijf'.' Gezien het faillissement 4 dagen na de bespreking
mag gevoeglijk worden aan genomen dat de bank ook wetenschap van
feitelijke insolventie had of moest hebben. Onder de Beklamel-norm
moet dan worden aangenomen dat de betaling - verschaffing van
zekerheid - na feitelijke insolventie tot toe te rekenen nadeel leidt.
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(v)    Op zich was de betaling d.m.v. zekerheidsverschaffing verschuldigd,
ook al was deze volgens de Hoge Raad niet opeisbaar:084 In het licht
van de Pauliana-norm leidde de zekerheidsverschaffing niet tot een
relevante benadeling in dynamisch perspectief. De financier die mede1085

verantwoordelijk is voor de redding van de onderneming moet ook na
dreigende insolventie - v66r feitelijke insolventie - krediet ter
beschikking blijven stellen waartegenover hij betalingen door de
zekerheden krijgt die'086 niet tot relevant nadeel leiden.

(Vi) Onder de Pauliana-norm is het verkrijgen van voorheen toekomstige
vorderingen tot zekerheid niet te zien als relevant nadeel. In dynamisch
perspectief is er geen sprake van nadeel. Een ander oordeel zou ook in
de weg staan aan het overleven van elke onderneming waarbij
insolventie nog slechts dreigt. Maar na wetenschap van feitelijke
insolventie 1087 wordt dit anders. Indien de bank al veel eerder

wetenschap van feitelijke insolventie had of moest hebben zal het toe te
rekenen nadeel ook op andere posten dan alleen de laatste cessielijst
kunnen zien.

X.6.3 Eindoordeel naar wenselijk recht

(Vii) (Pauliana-norm) Wenselijke oplossing (naar huidig recht): zou het gaan
om al eerder verplicht stil verpande (toekomstige) vorderingen dan is er
geen sprake van benadeling.

(Viii) (Beklamel-norm) Het is aannemelijk dat de bank wetenschap van
feitelijke insolventie had en dat daarmee (ook) de verstrekking van
nadere zekerheid daarna tot relevant nadeel leidde.

X.6.4 Evaluatie overwegingen Hoge Raad

(ix) Dynamisch perspectief.
De fiduciaire cessie van voorheen toekomstige vorderingen vergde
onder oud BW, net als thans de stille verpanding, telkens nieuwe lijsten.
Onder huidig BW zijn de formaliteiten tot een minimum beperkt.' 8
Maar deze moeten nog steeds worden vervuld voor, daarvoor, dubbel-
toekomstige vorderingen. Het opmaken en inzenden van de cessielijsten
of pandlijsten is een rechtshandeling die onder de actio Pauliana
vernietigd kan worden met als gevolg de ongedaanmaking van de
fiduciaire cessie of stille verpanding van de betreffende vorderingen. 47
F vervult daarmee schijnbaar voor de wetgever een wezenlijke1089

functie ter bescherming van de financier, omdat de 'opeisbare' cessies

1084 Zie ook VIII.6.2.
1085

Zie V.3.5, IX.4.2 en IX.4.3.
1086 Behoudens een aantal specifieke gevallen, zie concl. 60.
1087 Zie concl. 39.
1088 Zie HR 20-9-2002, NJ 2004.182 (Mulder q.q./Rabobank Alphen aan de Rijn) en X.8 sub

((ix).
1089

Zie VIII.7.4.
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of verpandingen slechts onder de strikte voorwaarden van 47 F kunnen
worden vernietigd. Het is wenselijk dat ook na dreigende insolventie -
maar v66r feitelijke insolventie - de kredietovereenkomst nog gewoon
kan worden voortgezet. Zoals eerder uiteengezet is de bescherming

1090

van de financier materieel juist, maar is 47 F daar niet voor nodig. Het
proces van betalingen op verpande vorderingen, het ontstaan van
kredietruimte en de verpanding van daarvddr nog toekomstige
vorderingen leidt in dynamisch perspectief bezien in beginsel niet tot
nadeel. Het al dan niet bestaan van nadeel komt in het arrest niet aan de
orde.

(x) Opeisbaar.
Hoewel er een schuld aan de bank bestond evenals een verplichting om
in verband daarmee vorderingen tot zekerheid te cederen, wordt er
aangenomen dat de cessie op 8 november geen voldoening aan een
opeisbare schuld was in de zin van 47 F, omdat afgesproken was
(slechts) 6dn keer in de 14 dagen een cessie te doen. Was de cessie
daarmee 'onverschuldigd'? In het licht van de kredietovereenkomst en
de stamcessieovereenkomst niet. Hij was slechts niet opeisbaar in de zin
van 47 F in het licht van de concrete uitwerking van de
cessieverplichting. Zodoende werd de wetenschap van benadeling
alsnog actueel.

(Xi) Formele eis versus nadeel.
Zou de Hoge Raad ook zo beslist hebben als de cessie inderdaad
vroegtijdig was maar het tijdstip waarop gecedeerd moest worden
verstreken was voor faillissement? De interpretatie van de
opeisbaarheid, die zou nopen tot het opnieuw cederen, is dan toch wel
erg formalistisch. Het gaat immers niet om de opeisbaarheid maar om

1091

de  vraag of relevant nadeel optreedt.'092

(Xii) Hoe algemener de verplichting, hoe groter de bescherming?
Ook bij vergelijking met Montana II blijkt het onbevredigende karakter
van deze benadering. In dit arrest werd (met een dubbelzinnige
betekenis  van de 'transactie') aangenomen  dat  er geen sprake  was  van
een onverplichte rechtshandeling. Grond daarvoor was de intentie bij
oprichting van Montana en latere gesprekken tussen Interniber en de
directeur van Montana dat Montana exclusief voor Interniber caravans
zou bouwen die Interniber ook zou afnemen. De verplichting was, zeker
gemeten in tijd, ongemeen vaag en kennelijk afhankelijk van o.a. de
productie door Montana en bestellingen van Interniber. Amro struikelde
in het hier besproken arrest over een specifieke afspraak in het kader
van een ook algemeen bestaande verplichting tot zekerheidstelling.

10/) Zie IX.4.1 en IX.4.2.
1091 Dat bezwaar geldt in zekere zin ook voor het Wollie-arrest (HR 23-4-1999, NJ 2000,

158) waar verpande goederen werden verkocht t.b.v. de bank. Verpanding van de te
realiseren opbrengst zou geen nadeel hebben toegebracht. Maar in dat geval had geen
verpanding plaatsgehad en strekte de opbrengst niet tot zekerheid.

1092

Vergelijk HR 17-12-1995, NJ 1996, 471 (Mulder q.q./CLBN).
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Betekent Montana II dat hoe vager en algemener je de verplichting tot
betaling (waaronder zekerheidstelling) formuleert, hoe meer
bescherming je in het licht van 47 F hebt? Dat is normatief niet te
verklaren. De essentie is mijns inziens dat net als in Montana I (en
Loeffen q.q./BMH I) gekeken moet worden naar de toerekenbaarheid
op het moment van benadeling: de vermindering van verhaalsactief, dat
ook een onrechtmatige 'toedoen' kan zijn als dat geen rechtshandeling
van de failliet is.

(Xiii) De uitkomst van het arrest is slechts bevredigend omdat de wetenschap
van feitelijke insolventie bij de bank aannemelijk is en 47 F daarna
zeker niet in de weg mag staan aan toe te rekenen nadeel.

X.7 Loeffen q.q./Bank Mees en Hope I en II

(HR 8-7-1987, NJ 1988, 104 en HR 22-3-1991 NJ 1992, 214)
Casus: Meerhuys, de uiteindelijke failliet, vertegenwoordigd door curator Loeffen q.q., had een
rekening-courant bij BMH. Meerhuys en APO hadden dezelfde directeur/grootaandeelhouder en
hadden zich hoofdelijk jegens BMH verbonden voor elkaars schulden. Na faillissementsaanvraag
van Meerhuys vond overleg plaats tussen BMH en de directeur grootaandeelhouder. APO was ook
debiteur van Meerhuys maar was op dat moment, zo werd als feitelijk vaststaand aangenomen, niet
in staat tot betaling. BMH leende APO f. 750.000,- en dit bedrag werd aangewend tot betaling van
Meerhuys op de rekening bij BMH, waardoor alleen de debetstand verminderde en crediteuren niet
meer verhaal kregen. BMH was op het moment van betaling/verrekening op de hoogte van de
faillissementsaanvraag. De curator vordert dat de rechter:  1. voor recht zal verklaren dat de betaling
(..) van de gefailleerde Meerhuys BV aan de Bank (..) ten bedrage van f 750 000 nietig is op basis
van het bepaalde in art. 47 Fw; 2. de Bank zal veroordelen om tegen behoorlijk bewijs van kwijting
aan de curator te betalen de somma van f 750 000 ter zake voormeld, vermeerderd met de
wettelijke rente over de hoofdsom vanaf de dag der inleidende dagvaarding tot die der algehele
voldoening. Het cassatiemiddel stelt aan de orde of de vermindering van het debetsaldo van de
rekening van Meerhuys bij de Bank, weike vermindering van rechtswege, zonder dat daartoe enige
handeling van Meerhuys was vereist, resulteerde uit de aldaar vermelde creditering van die
rekening met f 750 000, valt aan te merken als "voldoening, door den schuldenaar, aan eene
opeischbare schuld" in de zin van art. 47 Fw.

Hoge Raad  (I):  ' Deze  vraag  moet  bevestigend  worden  beantwoord.  Daarvoor  pleit  aanstonds  dat
niet goed valt in te zien waarom een dergelijke vermindering van het debet saldo wanneer zij het
gevolg is van storting door de schuldenaar zelf wil, maar wanneer zij  het gevolg  is van storting
door diens debiteur niet onder de werking van 47 Fw zou vallen. Weliswaar moakt art. 47 deel uit
van die serie bepalingen die schuldeisers - tot verhaal van wier vorderingen in beginse[ enkel dat
vermogen van de schuldenaar strekt, dat voorhanden is bij failliet verklaring - in staat stellen
"zich onder bepaaide omstandigheden nog bovendien te verhalen op zaken, die reeds uit dat
vermogen gegaan zijn, waardoor die ven,reemding bewerkstelligd werd, te hunnen bate hare
rechtskracht   te   ontnemen"   (Van   der   Feltz   I   p.   433),   maar  aan   de   omstandigheid   dat   bedoelde
bepalingen, mede blijkens de daarop gegeven toelichting, te[kens een te kwader trouw handelen
van de schuldenaar veronderstellen, koint - anders dan de Bank betoogt - doorslaggevende
betekenis niet meer toe. Beslissend is veeleer de betekenis welke aan de hand van de eisen van het
huidige   rechtsverkeer   valt   toe    te   kennen   aan   de   strekking   van   art   47    "betalingen   te   treffen"
waardoor een crediteur, in strijd "met de goede trouw door hem ook jegens zijne mede-
schuldeischers   in  acht  te  nemen",  zich  "aan  den  concursus  onttrekt'  (Vergelijk  Van  der  Feltz  I,
p.449). Daarbij is in het bijzonder van belang dat tegenwoordig - anders dan ten tijde van het
totstandkomen van de Faillissementswet - girale betaling als een normale wijze van betaling moet
worden beschouwd. In verband daarmede moet worden geoordeeld dat voormelde strekking in het

huidige rechtsverkeer niet tot haar recht :ou komen en aan banken een uitzonderingspositie zou
worden gelaten die nier valt te rijmen met de onderlinge gelijkheid van crediteuren ter zake van
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verhaal op het vennogen van him schuldenaar, indien het ten laste van het vermogen van de
schuldenaar tenietgaan of verminderen van diens opeisbare schuld aan zijn bank dat van
rechtswege resulteert uit het crediteren van zijn rekening bij die bank, niet zou worden aangemerkt
als voldoening, in de Tin van art. 47. Zou het uit een dergelijke creditering resulterende tenietgaan
of rerminderen van de schuld van de schuldenaar aan zijn bank niet worden aangemerkt als
voldoening in de zin van art. 47, dan zou daanvan immers niet, als aan de overige vereisten van
deze bepaling is voldaan. de nietigheid kunnen worden ingeroepen en dat zou meebrengen dat
banken zich mede zou(len magen verhalen op vermogensbestanddelen van de schuldenaar - door
diens   debiteuren   op   diens   rekening    ge(lane   stortingen   -   welke   zij   hebben   onwangen   tenvijl   zij
wisten dat zijn faillissement reeds was aangevraagd. Voor een dergelijke uitzonderingspositie
bestaat geen grond' .

Met betrekking tot de vraag of de verrekening dan niet conform 53 F was toegestaan
ovemeegl  de Hoge Raad:  'Dat  betoog faait,  omdat  in de  hier bedoelde  gevallen  waarin de  debiteur
van een schuldenaar zijn schuld aan deze voidoet door storting op diens bankrekening, de bank
zich door creditering van die rekening toi debiteur van de schuldenaar maakt: wanneer zij dat doet,
terwijl  zij weet dat  het faillissement van de schuidenaar  is aangevraagd,  moet - wanneer men het
systeem van de Faillissementswet beziet tegen de achtergrond van het huidige rechtsverkeer -
worden geoordeeld dat zich veeleer het geval van art. 54 voordoe'

Na terugverwijzing wijst het Hof de vordering van de curator alsnog af. Voorzover in
cassatie van belang  gaat  het  om  ' s Hofs oordeel  (a) dat de strekking van  47  F zich niet verzet tegen
het aanvaarden van een door BMH weerlegbaar vermoeden van kwade trouw; (b) dat - bij dat te
weerleggen vermoeden - de Bank terecht en op goede gronden heeft verdedigd dat de andere
schuldeisers van Meerhuys door haar handelwijze niet zijn benadeeld. De Bank had immers ook en
op eenvoudiger wijze dan is gebeurd, hetzelfde resultaat kunnen bereiken door de schuld van
Meerhuys in rekening te brengen aan APO die daarmee een voor verrekening vatbare
tegenvordering jegens de curator van Meerhuys zou hebben verkregen. Deze tegenvordering zou
niet vallen onder de werking van art. 54 Fw omdat zij voortvloeit uit een voor het faillissement
ontstane rechtsverhouding.

Hose Raad  (11)   'De  formulering  van  42-48  Fw  is  er  op  gericht  telkens  nauwkeurig  aan  te  geven
wat door de curator moet worden bewezen (...). Art 47  spreekt in dit verband niet van een voor
tegenbewijs vatbaar vermoeden. Slaagt de curator in het in dit artikel genoemde bewijs dan staat
daarmee de kwade trouw van de crediteur vast en is er geen plaats meer voor tegenbewijs.'
Het middel van de curator slaagt maar vervolgens overweegt de Hoge Raad: 'het beroep van de
curator op art. 47 (komt) in strijd met de strekking die aan dit artikel moet worden toegekend. Die
strekking laat zich aldus samenvatten dat - in overeenstemming met wat ook geldt voor andere
bepalingen die uitwerking geven aan de figutir van de Pauliana als grond voor vernietiging van
rechtshandelingen - de schuldeisers worden beschermd tegen benadeling in hun
verhaaismogelijkheden, zoals deze iii Keval van faillissement door de curator worden uitgeoefend.
Daaraan is niet voldaan in een Keval als het onderhavige waarin aun de schuldeisers, zonder dat
hun enig nadeel wordt toegebracht, alleen een voordeel ontgaat.'  Waar een 'onverhaalbare en dus
waardeloze vordering op APO werd vervangen door een aanspraak ten belope van dit bedrag op
de Bank' zou de curator door vernietiging van de betaling 'in het de schuldeisers tot verhaal
dienende vermogen van de failliet niet een bate terugbrengen die daaruit in het zicht van het
naderende faillissement onoirbaar is verdwenen, maar aan dat vermogen een bate toevoegen die
daarin niet thuish(}ort' .

Bespreking:

X.7.1 Relevante vragen volgens wenselijk recht

(i) (Pauliana-norm). Hadden BMH en/of APO ten tijde van de betaling
wetenschap van dreigende insolventie? Tot welk eventueel nadeel
leidde de betaling op de bankrekening en was dit voorzienbaar? Hoe
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dienen de effecten van de benadeling mede in het licht van de
wetenschap van BMH en APO ongedaan gemaakt te worden?

(ii) In casu heeft de Beklamel-norm geen zelfstandige betekenis naast de
Pauliana-norm omdat het gaat over specifiek nadeel toegebracht door
een wederpartij waarbij wetenschap van dreigende insolventie - in
plaats van feitelijke insolventie - al voldoende is.

X.7.2 Relevante feiten en financiale positie

(iii) BMH is op het moment van betaling/verrekening op de hoogte van de

faillissementsaanvraag, zodat geen twijfel kan bestaan over de
wetenschap van dreigende insolventie. Dat geldt ook voor APO die
dezelfde directeur/grootaandeelhouder had als Meerhuys. De vordering
van Meerhuys op APO strekte voor zover bekend niet tot zekerheid van
BMH, in welk geval de betaling op die vordering niet tot relevant
nadeel zou hebben geleid (zie Mulder q.q./CLBN). Naar wenselijk recht
spelen de criteria van 47 F geen rol en is evenmin relevant dat het hier
niet om een rechtshandeling van de failliet ging (42 F). 1093

(iv) BMH had vaar verrekening kennelijk een tekort aan zakelijke
zekerheden, zo niet dan zou de verrekening ook niet tot nadeel hebben
geleid. De borgtocht van APO was geen door Meerhuys verstrekte
zakelijke zekerheid die tot voorrang moest leiden. Hoeveel die
borgtocht waard was, was overigens kwestieus. Maar ook als APO
BMH zou hebben betaald, zou zij - even afgezien van de eventuele
mogelijkheid tot verrekening door APO, zie (xvi) - met lege handen
zijn achtergebleven. Immers, zou APO na uitwinning van de wel
bestaande zekerheden door BMH op de borgtocht zijn aangesproken, en
zou APO daarop betaald hebben, dan zou APO, gezien het tekort aan
zekerheden, daarvan na subrogatie overigens ook geen profijt hebben
gehad.

(v)    Hoewel in het geding er hypothetisch van wordt uitgegaan dat de
vordering van Meerhuys op APO onverhaalbaar was, staat in het geding
feitelijk vast dat die hypothese onjuist is. Bij de feiten denkt de Hoge
Raad de betaling door APO, gefinancierd door de bank, weg. Dat doet
de Hoge Raad kennelijk op grond van wijsheid achteraf. Pas later zou
blijken dat APO zelf failliet zou gaan en dat de bank dus niets had aan
het ter beschikking stellen van de gelden aan APO. Dat neemt niet weg
dat de Hoge Raad uitgaat van, in tijd gezien, onjuiste feiten. APO
betaalde wel. BMH had zijn zinnen waarschijnlijk gezet op de redding
van APO. Niet relevant is dat die redding naar achteraf zou blijken
zonder succes was. BMH stelde het geld ter betaling van de vordering
ter beschikking en daarmee was de vordering niet alleen verhaalbaar
maar ook feitelijk verhaald. De redding van APO zou zonder een
oplossing voor die bestaande schuld ook niet mogelijk zijn geweest,

1093 Zie concl. 26 en 28.
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omdat de curator op zijn minst zou hebben getracht de vordering op
APO te verhalen. Anders dan de Hoge Raad in het tweede arrest doet, is
het feitelijk onjuist de beslissing van de bank om APO te redden en het
geld ter beschikking te stellen weg te denken als had die niet
plaatsgehad. You cannot have your cake and eat it.

(Vi) Met de betaling op de rekening van Meerhuys bij BMH werd beoogd
drie vliegen in 66n klap te slaan: de gedeeltelijke aflossing van de
schuld van Meerhuys ten behoeve van BMH die onvoldoende
zekerheden had, de vermindering van de verplichting uit borgtocht van
APO en de vermindering van de schuld van APO jegens Meerhuys. Dit
driedubbele effect van de eenmalige betaling leidde tot een
vermindering van voor verhaal vatbaar actief van Meerhuys. Dat geldt
zowel in verhouding tot APO als BMH. APO had moeten zorgen voor
een betaling die tot verhaalsactief van Meerhuys zou leiden, BMH had
niet tot verrekening van de bestaande schuld mogen overgaan. Waar
zowel APO als BMH met wetenschap van dreigende insolventie
verantwoordelijk te houden zijn voor de voorzienbare benadeling en
deze voor hen beide als wederpartijen effect heeft, 1094 dienen zij beide
betrokken te worden bij het ongedaan maken van het nadeel. 1095 Dat

betekent dat de verrekening door de bank conform Amro/Curatoren
THB niet moet worden toegestaan, maar dat tegelijkertijd de

vorderingen van de bank jegens Meerhuys zonder verrekening, en
jegens APO uit hoofde van borgtocht, in oorspronkelijke omvang
moeten worden hersteld.

X.7.3 Eindoordeel naar wenselijk recht

(Vii) Waar APO en BMH wetenschap van dreigende insolventie hadden ten
tijde van de betaling waarvan zij moesten voorzien dat die tot een
vermindering van voor verhaal vatbaar vermogen van Meerhuys zou
leiden, dient het effect daarvan ongedaan gemaakt te worden door BMH
geen verrekening toe te staan en de verhouding tussen zowel Meerhuys
en BMH als APO en BMH te herstellen als had verrekening niet
plaatsgevonden.

X.7.4 Evaluatie overwegingen Hoge Raad

(Viii) Beperkte vorderingen.
De door de curator ingestelde vorderingen kenden de volgende
bezwaren: a) de betaling betrof geen rechtshandeling van de failliet en
kwam naar de letter van 47 F niet voor vernietiging in aanmerking; b)
53 F stelt geen normatieve eisen aan de verrekening; c) als de
verrekening ongedaan zou worden gemaakt, zou dat niet alleen tot
betaling van f. 750.000 hebben moeten leiden, maar ook tot het

1094 Zie concl. 36.
1095 Zie ook VII.5.
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herleven van de schuld aan BMH voor dit bedrag. Het ware  op het
eerste gezicht beter als de curator zijn vordering op een onrechtmatige
daadactie had gebaseerd.

(ix) Ruime interpretatie 47 F.
De Hoge Raad komt de curator in het eerste arrest verregaand tegemoet
door 47 F zeer ruim op te vatten: 'beslissend is veeleer de betekenis
welke aan de hand van de eisen van het huidige rechtsverkeer valt toe
te kennen aan de strekking van art 47 "betalingen te treffen" waardoor
een  crediteur,  in  strijd  " met  de  goede  trouw  door  hem  ook  jegens  zijne
mede-schuldeischers in acht te nemen", zich "aan den concursus
onttrekt'. Daarbij vallen twee kwesties op. De voldoening aan de
opeisbare schuld door de schuldenaar wordt zo ruim opgevat dat ook
verrekeningen van betalingen door derden daaronder vallen. Daarmee
wordt dus aan het ontbreken van eisen aan de goede trouw in 53 F ook
geen betekenis meer toegekend. En, de 'goede trouw' 'jegens zijne
mede-schuldeischers in acht te nemen' door zich niet aan de
concursus' te onttrekken wordt als criterium genoemd. Aan 47 F wordt

op grond van 'huidige rechtsopvattingen' een veel ruimere betekenis
toegekend, zoals dat ook wordt bevestigd door de zinsnede dat de
Pauliana-bepalingen 'een te kwader trouw handelen van de schuldenaar
veronderstellen,  (..)  doorslaggevende  betekenis  niet meer toe' komt. Als
de goede trouw, oftewel de wetenschap van benadeling, het criterium is,
wordt 47 F hier ruim opgevat. Toch is niet duidelijk of de Hoge Raad
dat echt voor ogen heeft omdat hij elders zegt: 'als aan de overige

vereisten  van  deze  bepating  is voldaan'. Welke 'overige' eisen zijn er
naast het ontbreken van de goede trouw (conform 54 en 42 F)? Of alle
eisen in 47 F geven een restrictieve inhoud aan de eis van goede trouw,
of 66n of meer eisen moeten worden uitgelegd als niet meer dan een eis
van goede trouw. In de casus was er sprake van zowel een betaling in
strijd met de goede trouw als een betaling na wetenschap van
faillissementaanvraag. De motivering betekent dat de Hoge Raad of niet
heeft overzien dat 47 F niet congruent is aan de eis van goede trouw, of
dat aan 47 F een veel ruimere betekenis is gegeven door aan te nemen
dat de eisen van wetenschap van faillissementsaanvraag en/of overleg
tussen de schuldenaar en de schuldeiser, dat ten doel had
laatstgenoemde door die betaling boven andere schuldeisers te
begunstigen, niet meer betekenen dan de eis van de goede trouw. De
motivering, met de verwijzing naar 'huidige rechtsopvattingen' lijkt
duidelijk te wijzen op een ruimere betekenis, waarin ruimte is voor een
normatieve uitleg van 47 F ongeveer overeenkomende met de goede
trouw eis. Dit is door latere arresten'e6 ongedaan gemaakt.

1096
Gispen q.q./IFN (X. 13); Verkerk/Tiethoff q.q. (X.15); Van Dooren q.q./ABN Amro
(X. 16); Meijs/ Bank of Tokyo (X. 18). Anders: Cikam/Siemon q.q. (X.20).
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(x) Kwade trouw.
Gaat het in het eerste arrest over de eisen van de goede trouw en wordt
ook verwezen naar 54 F (zie ook Amro/Curatoren THB), in het tweede
arrest gaat het, vreemd genoeg, toch weer over door de curator te

'1097bewijzen 'kwade trouw van 47 F (zij het van de crediteur).
Uiteindelijk struikelt de moderne opvatting in het eerste arrest alsnog
over de tekst van 47 F. Eenzelfde struikeling vindt in dezelfde tijd
plaats in de Montana-arresten.1098 De latere Hoge Raad vond kennelijk
de eerdere te revolutionair in zijn 'huidige rechtsopvattingen'.

(xi) Wetsgeschiedenis.
In latere arresten wordt een heel andere interpretatie aan de
wetsgeschiedenis gegeven dan in het eerste arrest.'m

(xii)      54 F.
In verband met de functie van een bank wordt de betaling op een
rekening met een debetsaldo niet aangemerkt als een verrekening in de
zin van 53 F maar 'veeleer' als een schuldoverneming als bedoeld in 54
F die de eis van de goede trouw stelt. Dat is in het eerste arrest te rijmen
met de brede betekenis die wordt toegekend aan 47 F, maar niet met de
beperkte betekenis die blijkt uit andere arresten en 47 F.

(Xiii) Mate van nadeel.
De overweging in het tweede arrest dat 47 F alleen toepasselijk is bij
nadeel heeft mijns inziens een te hoog zwart-wit gehalte. Het gaat erom
dat het werkelijke nadeel per saldo ongedaan gemaakt wor(it."°0

(Xiv) Tegenbewijs.
De overweging in het tweede arrest dat tegenbewijs niet mogelijk is 1101

heeft mijns inziens ook een te hoog zwart-wit gehalte om rationeel te
kunnen zijn. De essentie is toch dat de benadeling moet kunnen worden
toegerekend. In verband daarmee bracht dit onderzoek een aantal
nuanceringen op de Pauliana-norm aan die wezenlijke beperkingen met
zich kunnen brengen. Het nog te bespreken Cikam/Siemon q.q.-arrest"02
breekt ook impliciet met het onweerlegbare vermoeden in 47 F door in
dat geval de wederpartij met het tegenbewijs op te zadelen en geen
directe bewijsmiddelen van de curator te verlangen.

(XV) Hypothetisch voordeel.
De motivering van de Hoge Raad die zegt dat aan de strekking van de
Pauliana niet wordt 'voldaan in een geval als het onderhavige waarin
aan de schuldeisers, zonder dat hun enig nadeel wordt toegebracht,
alleen een voordeel ontgaat' is gebaseerd op een hypothese waarvan
vaststaat dat die onjuist is. 1103

1097 Zie ook Kortmann (1988) en Schoordijk (1987).
1098 Zie X. 10.
1099

Zie VIII.7.1.
11()0 Zie ook VII. 10.
1101 Zie ook Kortmann (1992).
1102 Zie verder X.20.
1103

Zie (iv).
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(Xvi) 53 F.
Volgens het Hof kon er geen nadeel zijn omdat Meerhuys en APO
hoofdelijk verbonden waren voor elkaars schulden. Als APO de
f. 750.000 maar betaald had op grond van de hoofdelijke verbondenheid
voor de schuld van Meerhuys, kon dit volgens het Hof niet tot nadeel
leiden. Het Hof heeft in zoverre gelijk dat als bijvoorbeeld BMH
Meerhuys had laten failleren en vervolgens APO op de hoofdelijkheid
had aangesproken, APO naar de letter van 53 F het op grond van de
hoofdelijkheid aan BMH betaalde zou hebben mogen verrekenen. Hier
blijkt het spanningsveld tussen 54 (en 42) F en 53 (en 47) F wederom.
Immers: in het eerste arrest had de Hoge Raad geconstateerd dat de
betaling aan BMH op grond van 54 F tot een relevante benadeling
strekte. De kern van het probleem is dat 53 F ongelimiteerd de
benadeling door verrekening toestaat en daarmee onverenigbaar is met
de norm van de gelijkheid van crediteuren en op geen enkele wijze is in

it("te passen in een normatief stelsel. In feite was dat in het eerste arrest
al geconstateerd waar het beginsel van 54 F op de verrekening, die
onder 53 F valt, werd toegepast. De daarvoor gegeven reden was echter
feitelijk (de veel voorkomende betaling op de bankrekening) en niet
principieel van aard en dat wreekt zich, zie ook X.8.

(xvii)   De Hoge Raad neemt in het tweede arrest de redenering van het Hof
niet over. De reden daarvoor lijkt te zijn dat APO simpelweg niet ten
titel van de schuld van, maar wel de schuld aan, Meerhuys had betaald.

X.8 Amro/Curatoren THB (en de samenhang met Mulder

q.q./CLBN)
(HR 7-10-1988, NJ 1989,449; HR 17-2-1995, NJ 1996, 471).
Casus:  Op  1 juli  1982 om 0.50 uur heeft de Nederlandsche Bank de Amro-bank laten weten dat
diezelfde dag nog met betrekking tot THB een verzoek als bedoeld in art. 32 Wet toezicht
kredietwezen zou worden ingediend, hetgeen is geschied, en als gevolg waarvan THB op 2 juli
failliet werd verklaard.  Op  1  juli  13.00 uur heeft Amro (kantoor Leidseplein) een opdracht van een
notaris ontvangen tot betaling aan THB op de rekening van THB bij Amro (kantoor Tilburg) voor
een bedrag van ruim 2 miljoen als atlossing van een hypotheek. Amro voert de betalingsopdracht
uit door op 1 juli aan kantoor Tilburg opdracht te geven tot creditering hetgeen op 2 juli door Amro
Tilburg in een afschrift wordt bevestigd. De ontvangen betaling wordt gecompenseerd met een
bestaand groter debetsaldo  van THB. Curatoren spreken   Amro  aan op grond  van   235   c.q.   54  F
omdat de verrekening plaatsvond na faillissement althans niet te goeder trouw was. Hieronder
wordt ingegaan op de overwegingen van de Hoge Raad met betrekking tot het laatste, waarbij de
vraag centraal staat of artikel 53 F (compensatie: 234 F bij surseance) of 54 F (schuldoverneming:
235 F bij surseance) moet worden toegepast.

Hoge Raad: '3.3(..) Vooral nu tegenwoordig girale betaling eerder regel dan uitzondering is, valt
met het stelsel van de Faillissementswet niet te verenigen dat het girale betatingsverkeer aan
bankgiro-instellingen in dier voege een uitzonderingspositie :ou verschaffen dat :ij zich door
middel van compensatie af:onderlijk :ouden kunnen verhalen op hetgeen :ij aan de schuldenaar
schuldig zijn geworden in het zicht van diens faillissement of surseance van betaling. Daarom moet
- daargelaten of alsdan sprake is van wai het onderdeel aanduidt als "schuidoverneming in de

1104 Zie VIII.2.1 en VIII.4.7.
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eigenlijke betekenis van het woord" - warden aangenomen dat, wanneer een debitew van de
schuldenaar zijn schuld aan deze hee.ft voldaan door storting op diens rekening bij een bankgiro-
instelling en deze laatste, toen zij zich door creditering van die rekening tot debiteur van de
schuldenaar maakte. niet le goeder trouw was iii de zin van de art. 54, onderscheidenlijk 235 Fw.
het bepaaide in deze artikelen zich ertegen verzet dat de bankgiro-insulting zich op
schuldvergelijking  beroept (HR 8 juli  1987,  NJ  1988,  104).  Gezien voonnelde  ratio  heeft dat:elfde
te gelden indien, zoals het Hof te de:.en veronderstellenderwijs heeft aangenomen. de bankgiro-
instelling voor de faillietrerkiaring, onderscheidentijk de aan\,ang der surseance welisw(tar de
rekening ran de debiteur nog niet heeD gec·rediteerd, maar toen door de aanvaarding van de
opdracht daartoe en het geren van een begin ran uitvoering daaraan, roor haar wei reeds een zoor
compensatie vatbare "verplichting tot creditering" was ontstaan. was zij toen niet te goeder trouw
in voonnelde zin, dan ver:et art. 54, onderscheidenlijk 235 zich tegen een beroep op compensatie
als te de:.en doc,r Amro gedaan.

3.4 (..) Terecht heeft het Hof geoordeeld dat de eisen ran het betalingsverkeer niet ertoe
nopen te aanvaarden dat roor de onder 3.3 bedoelde (overeenkomstige) toepassing ran de art. 54
en 235 Fw aan het begrip "niet te goeder trouw handelen" in de :in ran genoemde bepalingen een
andere betekenis toekomt dan in geral ran orememing vati een schuld aan of een rordering ran de
bciedel waarw,or deze bepalingen z.ijn geschreren. Voldoende is in ieder geval dat de betrokken
"c,vernemer" op het ogenblik der verkrijging wist dat de schuldenaar in een zodanige toestand
rerkeerde dat zijn faillissement. onderscheidenlijk zijn surseance ran betaling was te rerwachten.
Zoals ook het Hof heeft overwogen. belet zulks bankgiro-instellingen niet le voldoen aan hun
verplicliting "een opdracht tot betaling als ten processe bedoeld terstond te aanvaarden eli uit te
rcieren" (citaat uit het onderdeel): het verhindert hen slechts :.ich onder de in de art. 54,
onderscheidenlijk an. 235 Fw bedoelde omstandigheden ter zake van de uit die aan\'aarding en
uiwoering vi,or hen jegens de schuldenaar voortge\,loeide verbintenissen op schuidvergelijking te
beroepen'

Bespreking:

X.8.1 Relevante vragen volgens wenselijk recht

(i)       (Pauliana-norm). Had de Bank te tijde van de ontvangst van de betaling
wetenschap van dreigende insolventie? Strekte de vordering waarop
betaald werd tot zekerheid? Strekte de verrekening tot aflossing van een
schuld waarvoor onvoldoende zekerheden bestonden? Was de derde-

debiteur als wederpartij betrokken bij het toegebrachte nadeel?
(ii) In casu heeft de Beklamel-norm geen zelfstandige betekenis naast de

Pauliana-norm. Het gaat om specifiek nadeel toegebracht door een
wederpartij waarbij wetenschap van dreigende insolventie - in plaats
van feitelijke insolventie - al voldoende is.

X.8.2 Relevante feiten en financiale positie

(iii) De bank had wetenschap van dreigende insolventie. Er zijn geen
aanwijzingen dat de betaalde schuld tot zekerheid van de bank diende.
Was dat weI het geval dan zou er bezien vanuit de dynamische effecten
geen sprake zijn van naded:m De casus vermeldt niet of de bank voor
verrekening onvoldoende zekerheden had. Bij voldoende zekerheden
zou er geen sprake zijn van nadeel. Er zijn geen aanwijzingen dat de
debiteur (bijvoorbeeld als borg) zelfstandig bij het nadeel betrokken

11 15

Idem Mulder q.q./CLBN. zie IX.4.3.5.
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was zodat er geen aanleiding is hem te betrekken bij het per saldo
ongedaan maken van het nadeel. 1106

X.8.3 Eindoordeel naar wenselijk recht

(iv) Conform het arrest: geen verrekening, zie concl. 60.

X.8.4 Evaluatie overwegingen Hoge Raad

(v)       Toepassing 54 F.
Het arrest bevestigt de reeds in Loeffen q.q./BMH I uitgesproken regel
dat bij compensatie door een bank van een voor de schuldenaar
ontvangen bedrag (toen nog 'veeleer'), 54 F en de daarin genoemde eis
van de goede trouw moet worden toegepast. Het arrest is daarmee ook
te zien als een bevestiging van de 'moderne' opvatting over de actio
Pauliana in Loeffen q.q./BMH I dat het bij betalingen niet om de
'kwade trouw' van 47 F (of het in 53 F zelfs ontbreken van die eis)
gaat, maar om de in verband met de concursus in acht te nemen goede
trouw. Die goede trouw is kennelijk hetzelfde als de wetenschap van
dreigende insolventie: 'Voldoende is in ieder geval dat de betrokken
"overnemer" op het ogenblik der verkrijging wist dat de schuldenaar in
een zodanige toestand verkeerde dat zijn faillissement,
onderscheidentijk zijn surseance van betaling was te verwachten: Het
ging hier om de betaling aan de bank als 'derde' en niet als betrokkene.

(Vi) Inconsistentie.
De opvatting met betrekking tot 54 F leeft, zoals Kortmann en met
name Faber steekhoudend uiteengezet hebben, op gespannen voet

1107

met 47 F en daarop gebaseerde arresten zoals Gispen q.q./IFN en
Kok/Okma. Er bestaat geen normatieve verklaring voor het feit dat als
de betaling door de failliet zelf wordt gedaan de criteria van 47 F gelden
en dat als de betaling door een derde wordt gedaan de wetenschap van
benadeling geldt.

(Vii) Girale betaling.
De motivering van de uitzondering op 47 en 53 F is mager. Zij is
eigenlijk alleen gelegen in de huidige 'girale betaling die eerder regel

dan uitzondering is'. Als de Hoge Raad 'daar' laat of er sprake is van
schuldoverneming in de zin van 54 F verhult hij slechts dat dat gewoon
niet het geval is. Eigenlijk schuift de Hoge Raad 47 en 53 F normatief
ter zijde en wel omdat de girale betaling heden ten dage eerder regel
dan uitzondering is. Het geld op de bank wordt behandeld alsof het
goederenrechtelijk eigendom van de rekeninghouder is. Daarbij wordt
dan de verhouding met de bank geheel weggedacht. Dat betalingen

11()6 Zie VII.5.
1107

Kortmann (1989), p. 217 e.v.; Faber (2005).
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giraal geschieden is geen normatieve reden."°8 Als de bepalingen 47 en
53 F als normen ter zijde kunnen (en moeten) worden geschoven voor
girale betalingen is er geen reden dat - conform wenselijk recht - niet
ook voor andere betalingen te doen.

(Viii) Mulder q.q./CLBN.
In Mulder q.q./CLBN zijn drie beslissingen te onderscheiden: 1) de
bank mag ook tijdens faillissement mededeling van de verpanding doen
(57 F) en als gevolg daarvan gaat de bevoegdheid tot inning over op de
bank; 2) door betalingen op stil verpande vorderingen die bij de curator
binnenkomen vervalt het pandrecht, en er ontstaat ook geen pandrecht
op het geinde. De bank kan zich wel bij voorrang op het geYnde
verhalen maar niet buiten de boedel om (dus na omslag faillissements-
kosten); 3) op betalingen ter voldoening van stil verpande vorderingen

op de rekening van de failliet bij de bank mag de bank zich door
verrekening verhalen ook als deze plaatsvonden in de periode dat de
bank wist dat het faillissement was te verwachten of tijdens
faillissement (Amro/Curatoren THB geldt niet). Hier gaat het om de
laatste beslissing.

(ix) Samenhang Mulder q.q./CLBN en Mulder q.q./Rabobank Alphen.
Op de in Amro/Curatoren THB geformuleerde regel bestaat derhalve
een heel belangrijke uitzondering. Hij geldt niet voor betalingen op stil
verpande vorderingen (Mulder q.q./CLBN). Eigenlijk is de uitzondering
meer regel. Bij de kredietovereenkomst waarbij de schuld telkens
vernieuwd wordt, worden ook vrijwel altijd de (toekomstige) debiteuren
stil verpand. Zie ook Mulder q.q./Rabobank Alphen een generieke1109 6

omschrijving    ("alle    ten    tijde    van    de    ondertekening    van    de    akte
bestaande rechten of vorderingen jegens derden" en "alle rechten of
vorderingen jege,is derden die worden verkregen uit de ten tijde van de
ondertekening van de akte bestaande rechtsverhoudingen met die
derden") kan tot een  geldige  overdracht of verpanding  leiden omdat het
generieke karakter van een dergelijke omschrijving en het ontbreken
van nadere specificaties van de betrokken vorderingen niet in de weg
staan aan het oordeel dat een dergelijke omschrijving voldoet aan het
vereiste  van  voldoende  bepaaldheid  in  de  zin  van  art.  3:84  lid  2  BW:
Hoewel stille verpanding bij voorbaat van dubbeltoekomstige
vorderingen in principe in dynamisch perspectief bezien" 10 ook  niet tot
nadeel leidt als de verplichting tot stille verpanding al bestaat, is het
opstellen van telkens een lijst met tenminste een generieke

omschrijving nog steeds vereist. Dit vereiste heeft geen zelfstandige
normatieve betekenis.

1108 Voor andere verschillen tussen betalingen op de bankrekening en de gevallen in 54 F, zie
VIII.2.2.2.

1109 HR 20-9-2002, NJ 2004, 182 (Mulder q.q./Rabobank Alphen aan de Rijn).
1]10

Zie IX.4.2 en IX.4.3.5.
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X.9 Nimox/Van den End q.q.

(HR 8-11-1991, NJ 1992,174).

Casus: Nimox heeft  in  1973  alle  aandelen in Auditrade verworven. Auditrade handelde  in  hifi-
apparatuur. Auditrade had sinds het begin van de jaren tachtig te maken met een teruglopende
markt.  In  1981  en 1982 waren door Auditrade verliezen geleden (f 224.000 resp. f 504.000) en  het
over   1983  ook door Nimox verwachte verlies bedroeg f 550.000.  Op 20 december 1983 heeft
Nimox, in haar hoedanigheid van algemene vergadering van aandeelhouders van Auditrade,
besloten  tot een dividenduitkering aan aandeelhouders   van   f 1. 124.000. De considerans   van  dit
besluit luidt, voor zover van belang: "dat de raad van commissarissen van Auditrade BV heeft

voorgesteld om de op de balans per 1 jan. 1983 voorkomende reserve met terugwerkende kracht tot
1 januari   1983  tot een bedrag  van  f 1. 124.000 als dividend  uit te keren en betaalbaar te stellen;  dat
Nimox als enig aandeelhoudster zich daarmee kan verenigen". De raad van commissarissen van
Auditrade werd toen gevormd door Nimox. Het eigen vermogen zou volgens het uitgangspunt van
het besluit daarna nog slechts f 100.000,  maar per ultimo  1983 in werkelijkheid  min  f  132.110
bedragen. Omdat er ook nog een oude schuld van Auditrade aan Nimox bestond ten belope van
f 376.000, resulteerde   dit   in een vordering van Nimox op Auditrade   ad f 1.500.000.   Bij
onderhandse akte. gedateerd 21 december 1983, hebben Nimox en Auditrade onder meer verklaard
overeengekomen te zijn dat Nimox bereid is haar vordering tot betaling van het dividend van
f 1.124.000  "om te zetten  in een geldlening  van een gelijk bedrag,  af te lossen  in tien jaarlijkse
termijnen onder o.a. de voorwaarde dat zij in tweede verband na de eerste en enige bankier of
financier van Auditrade in fiduciaire eigendom verkrijgt de voorraden en debiteuren van Auditrade
BV, en voorts dat Nimox bereid is aan Auditrade op dezelfde voorwaarden "een aanvullende lening
van dezelfde looptijd te verstrekken, echter tot maximaal een bedrag van f 376.000, zodat het
totaalbedrag der lening maximaal f 1.500.000 bedraagt". Eveneens  op 21 december heeft Nimox
49% van de aandelen verkocht en overgedragen aan de toenmalige directeur van Auditrade, een
zekere Faber, en 2% aan een derde, een bank. Nimox, daarna 49% aandeelhouder, liet zich ook in
1984 nog periodiek door Auditrade inlichten over de gang van zaken in dit bedrijf. Rond de
jaarwisseling 1983-1984 heeft Auditrade een tweetal aktes getekend waarin     zij     haar

boekvorderingen resp. haar handelsvoorraad aan Nimox overdroeg tot zekerheid in tweede
verband. Voordien had Auditrade haar boekvorderingen en handelsvoorraad tot zekerheid in eerste
verband overgedragen aan NMB-Heller Factoring NV ( 'Heller'). De andere beoogde partijen bij  de
tweede-verband-aktes, Nimox en Heller, hebben deze aktes (voorshands) niet meeondertekend, in
verband met onenigheid over technisch-juridische aspecten.  Op  22  mei   1984  zijn de beide,  niet
door Nimox en Heller getekende, tweede-verband-aktes ten verzoeke van Heller geregistreerd. Uit
een ongedateerd "kredietresume" afkomstig uit een dossier van Heller bleek de verwachting van
een sterke omzetstijging   in   1984  en   van   in   dat  jaar te behalen winst.   Van dit resumt wordt
aangenomen dat het ging om medegedeelde verwachtingen van Nimox en van Faber, directeur van
Auditrade  en   niet om uitkomsten van onderzoek door Heller  zelf. De vooruitzichten   voor   1984
waren slecht tenzij het Transonic project de door Nimox verwachte opzienbarende verbetering van
de resultaten teweeg zou brengen. De jaarrekening over 1983 vermeldt dat de teruggang in de hifi-
stereo-apparatuur "in onze onderneming" zich heeft doorgezet. met name in de Benelux, om welke
reden is besloten de hifi-stereo-markt in de Benelux "af te bouwen". De van het zgn. Transonic-
project verwachte redding is uitgebleven; de levering van Transonic-produkten leverde in
februari/maart 1984 moeilijkheden   op; in april/mei 1984 gelukte   het   niet de aankoop   van   een
container goederen die de Transonic-produkten (ten dele) hadden kunnen vervangen met hulp van
Heller en/of Nimox te financieren. Het Transonic-project zou een totale mislukking worden.  In
juni 1984 heeft Nimox haar vordering  van f 1.500.000 op Auditrade  voor het nominale bedrag
verkocht en gecedeerd aan Heller. Tot meerdere zekerheid voor de betaling van deze vordering
zorgde Nimox voor een bankgarantie tot hetzelfde bedrag. Heller bezat echter, uit hoofde van
eerdere transacties met Auditrade, zekerheden (met name door fiduciaire overdrachten), die
voldoende waren tot verhaal van genoemde vordering   van f 1.500.000.   Op   26  juli   1984   is   aan
Auditrade surseance van betaling verleend; de faillietverklaring volgde  op 7 augustus   1984  met
benoeming van Van den End q.q. als curator. Tot dan toe werd het bedrijf gewoon voortgezet; de
belangrijkste leverancier van hifi-apparatuur, Revox, heeft veruit de grootste vordering ter
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verificatie aangemeld. Per datum van de faillissementsuitspraak waren "ten naaste bij de op 21 dec.
1983 bestaande concurrente crediteuren" afgelost.

De rechtbank heeft, kort gezegd: - de vordering van de curator tot vernietiging van het
dividendbesluit niet ontvankelijk verklaard wegens gebrek aan belang (2:11 BW): - het stemmen
op het voorstel om een dividend uit te keren onrechtmatig verklaard; - bepaaid dat de vordering van
Nimox uit hoofde van het dividendbesluit/geldlening niet voor verificatie in aanmerking komt; -
de verkoop en overdracht door Nimox aan Heller van de vordering van Nimox op Auditrade uit
hoofde van geldlening onrechtmatig verklaard; - schade op te maken bij staat.

Hof: De vaststelling, dat Auditrade niet meer van de ondergang was te redden, moet volgens de
kennelijke  bedoeling  van  de  rechtbank  aldus  getezen  worden  dat  Nimox  op  21  juni   1984  in  elk
geval geweten moet hebben dat Auditrade niet meer van de ondergang te redden was. De
overdracht  door  Nimox  van  haar  vordering  op  Auditrade   groot  f  1.500.000  aan  Heller  onder
zekerheidstelling jegens Heller voor het verhaalsrisico in de vorm van een bankgarantie tot
het:elfde bedrag. hield in werkelijkheid in, dat Niniox haar eigen vordering op Auditrade onder de
paraplu van de aan Heller verschafte zekerheden bracht. 4.8.  Dat Nimox er :ich in juni  1984 van
had   le  onth<,uden  zich   (indirect)  op   de   door   Auditrade  aan   Heller   gege\,en  zekerheden  verhaal  te
verschaffen Ata(it los van de rraag crl - en geldt onverkort indien - Auditrade zich tevoren jegens
Nimox tot :ekerheidwerschaffen had rerbonden. Slechts indien de fiduciair aan Heller
overgedragen voorraden en vorderingen van Auditrade reeds metterdaad in tweede verband aan
Niniox fiduciair waren overgedragen - de reclitbank heeft daar terecht op gewezen - zou de  in juni
1984    overeengekomen   zekerheidsverschaffing    Keen   schade   aan   de    gefailleerde    boedel   hebben
toegebracht en :ou om die reden de vordering uit onrechtmatige daad van de curator op dit
onderdeel Stranden. in dat geval :ou Nimox immers poor de overeenkomst van juni  1984 reeds :elf
het recht van verhaal op de do(,r Auditrade aan haar overgedragen vorderingen en voorraden
hebben gehad dat zij nu door middel van de transactie van   juni 1984 door Heller wilde doen
uitoefenen. Nimox :ou zich in dat geval op haar eigen fiduciaire eigendom van Auditrade's
voorraden en vorderingen hebben kunnen beroepen en :ou geen behoefte hebben gehad de
transactie van juni  1984 te sluiten, c.q.  zich tegenover de curator op die transactie te beroepen. De
in    december     1983    roorgenomen    .fiduciaire    overdracht    van    vorderingen    en    foorraden    door
Auditrade aan Nimox (in tweede verband) is echter niet geiffectueerd, zoals de rechtbank terecht
heeft overwogen. De eenzijdige ondertekening door Auditrade van Mee daartoe strekkende aktes
was daartoe ontoereikend. Overdracht is een meer:ijdige reclushandeling: omtrent de
voorgenomen fiduciaire overdrachten is lussen Auditrade, Nimox en Heller geen
wilsovereenstemming bereikt. (4.13.)  De curatc,r  in een faillissement behartigt de belangen van de
ge:amenlijke crediteuren van de gejailleerde zoals deze z.ijn belichaamd in de failliete boedel die
hij beheert. Onder omstandigheden kan dit meebrengen dat de curator een vordering tot
schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad instelt jegens een derde die bij benadeling van
de schuldeisers betrokken is. De curator heeft in de inleidende dagvaarding onder 15 gesteld dat
het besluit tot dividenduitkering de continuiteit van Auditrade emstig in gevaar heeft gebracht,
hetgeen medio 1984 dan ook heeft geresulteerd in het faillisse,nent en dat Nimox doordat zij voor
dit besluit heeft gestemd in strijd heeft gehandeld met de zorgvuldigheid welke haar in het
maatschappelijk verkeer jegens haar dochterrennootschap en de daarbij betrokken crediteuren
betaani(ie en derhalve de door deze onrechtmatige daad veroorzaakte schade behoort te vergoeden.
Onder de:.e oinstandigheden, welke de curator aan zijn onderliarige vordering ten grondslag legt,
is hij zeker beroegd tot het instellen van deze vordering en is daarinee tevens het belang om in z.ijn
hoedanigheid  te  procederen  gegeven.  Het  is  duidelijk  dat  nu  de  reserve  van f  1.500.000  tia  het
dividendbesluit als door Nimox aan Auditrade geleend bedrag voorlopig in deze vennootschap
bleef, de op 20 dec. 1983 bestaande crediteuren ran Auditrade door dit besluit in beginsel niet
werden benadeeld, althans niet in die zin dat Auditrade door het besluit van liquide middelen werd
ontdaan. Vaststaat dat de overige credileuren van Auditrade docir het dividendbesluit schade
konden lijden wegens vermindering ran hun verhaaismogelijkheden, en dat dit zich ten op:ichte
van de per faillisse,nentsdatum bestaande ccincurrente crediteuren heeD voorgedaan. Ntt dit
vaststaat oordeelt het Hof dat de rechtbank terecht en op goede gronden heeft geoordeeld dat
Ni,nox met het dividendbesluit in onvoldoende mate rekening heeft gehouden met de belangen van
de overige crediteuren en daardi,or onrechtmatig heeD gehandeld jegens de crediteuren die
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daardoor benadeeld zijn, :ijnde de faillissementscrediteuren. 2.4. Gezien de in 1981 en 1982 door
Auditrade geleden verliezen 1 24.000 resp. f 504.000) en het over  1983 ook door Nimox verwachte
verlies van f 550.000 is  het duidelijk dat bij voortzetting van deze  lijn de na dit laatste verlies nog
aanwezige   reserves   van   f 1.124.000   uit   een   financieel-economisch   oogpunt   niet   als   een   vrij
beschikbare reserve waren te beschouwen maar dat ze nodig zouden zijn om komende verliezen op
te vangen in afwachting van gunstiger tijden. dan wei in geval van liquidatie geheel of grotendeels
zouden verdwijnen. 2.5. Door desondanks door middel van het dividendbesluit de reserves uit de
vennootschap te halen en deze vrijwel zonder reserves haar bedrijf te laten voortzetten heeft Nimox
zich van een ten opzichte van de crediteuren achtergestelde aandeelhoudster getransformeerd tot
een mede-crediteur en vervolgens nog getracht zich boven de andere crediteuren voorrang te
verschaffen. Dit laatste logenstraft Nimox' stelling dat het er slechts om Ring de aandelentransactie
met Faber mogelijk te maken. Gezien de penibele situatie waarin Auditrade destijds blijkens de
verliescijfers verkeerde heeD Nimox daarbij moeten weten, en ook ongetwijfeld bedoeld, dat zij
haar eigen risico als aandeelhoudster door het genomen bestuit grotendeels afwentelde op de
crediteuren van Auditrade. 2.6. Op zichzelf is het juist wat Nimox stelt, nt. dat bij de beoordeling
van dit alles de verwachtingen welke Nimox, volgens haar op gezag van Faber, koesterde en mocht
koesteren van de winst die het nieuwe Transonic-project zou gaan opleveren, in aanmerking dienen
te worden genomen. Met de rechtbank is het Hof echter van oordeel dat aan die verwachtingen in
dit geval slechts een ondergeschikte rot is toebedeeld. 2.7. De prognoses van Nimox en/of van
Faber betreffende het Transonic-project waren uiteindelijk niet meer dan prognoses. Zij konden
wellicht rechwaardigen dat aandeelhouders Auditrade haar bedrijf lieten voonzetten en poor
zichzelf en de crediteuren het commercifle risico namen dat de prognoses niet zouden uitkomen.
Niet echter dat Nimox als enig aandeelhouder op die prognoses een voorschot nam en het verdere
risico grotendeels op de crediteuren afwentelde. 2.8. De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat in
de gegeven omstandigheden Nimox door het dividendbesluit te nemen slechts dan niet onrechtmatig
jegens crediteuren zou hebben gehandeld indien :ij dit had omgezet in een achtergestelde lening. in
de thans ontstane situatie van het faillissement wordt de door Nimox teweeggebrachte schade
inderdaad goedgenwakt door haar niet als concurrent-crediteur toe le laten. Het stond de
rechtbank vrij aldus omtrent de schadevergoeding te beslissen. Het Hof bevestigt het vonnis van de
rechtbank.

Hose Raad: Zoals is aangenomen in HR  14 jan.  1983,  NJ  1983, 597 is een faillissementscurator
ook bevoegd voor de belangen van schuldeisers op te komen bij benadeling van schuldeisers door
de gefailleerde en kan in zo een gevat ook plciats 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. Er is geen grond om hierop een uitzondering te maken
roor het in het onderdeel veronderstelde geral dat de vorderingen die ten tijde van de
benadelingshandeling reeds bestonden voor het faillissement zijn voldaan zodat de benadeling in
feite alleen de schuldeisers raakt wier vorderingen pas na die handeling zijn ontstaan.
Ook indien van de geldigheid van her besluit als zodanig moet worden uitgegaan bij gebreke van
vernietiging bij rechterlijk vonnis op de voet van art. 2: 11 BW, volgt hieruit niet dat uitvoering van
het bestuit tegenoper derden zoals schuideisers van de vennootschap niet onrechtmatig kan zijn,
noch dat het door uitoefening van het stemrecht bewerkstelligen van de totstandkoming van het
besluit tegenover derden niet onrechtmatig kan :ijn. Ook indien het dividendbesluit als zodanig
geen aan Auditrade toe te rekenen onrechtmatige daad zou zijn, zou :ulks geenszins uitsluiten dat
het tot stand brengen van het besluit door de enige aandeethouder onrechtmatig was tegenover
schuideisers van de vennootschap.

De in de Faillissementswet met betrekking tot de verificatie getroffen voorzieningen
strekken toI een doetmatige afwikkeling van geschillen omtrent bestaan, omvang en eventuele
preferentie van vorderingen op de gefailleerde. Met die strekking is niet onverenigbaar dat in een
buiten de in die wet geregelde procesgang gevoerd geding tussen de curator en een derde die ook
een vordering op de  gefailleerde pretendeert, wordt beoordeeld en beslist (,f de vordering van die
derde van dien aard is dat zij niet geverifieerd behoort te warden.
De inhoud van het "kredietresumt" bevat geen enkele indicatie dat de daarin vermelde prognoses
van   een  sterke   omzetstijging   in   1984   en  van   in  dat  jaar   te   behalen   winst   berustten  op   eigen
onderzoek van Heller: het Hof heeft dan ook kennelijk en begrijpelijkerwijs aangenomen dat het
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ging om medegedeelde verwachtingen van Ni,nox en van Faber. directeur van Auditrade. Blijkens
r.o. 2.6 en 2.7 ran 's Hofs eindarrest was het hof van oordeel dat de ven,·achringen ran Nimox en
Faber slechts een ondergeschikle rol spelen, dat hun prognoses "uiteindelijk niet meer dan
prognoses" waren en dat deze niet konden rechtvaardigen "dat Nimox als enig aandeelhouder op
die prognoses een voorschot nam en het verdere risico grotendeels op de crediteuren a»entelde"
Het hof heeD kennelijk op grond v,'an deze oordelen het aanbod van getuigenbewijs omtrent "de
inhoud" van het kredietresum5 niet relevant  geacht.  Het stond het  Hof vrij op die  grond het aanbod
le passeren.

Bespreking:

X.9.1 Relevante vragen volgens wenselijk recht

(i)     (Pauliana-norm) De eisen in verband met dividenduitkeringen zijn te
vinden in concl. 63. Hier gaat het erom of Auditrade ten tijde van het
besluit in december   1983   en/of ten tijde   van de betaling  door  de
verschaffing van zekerheid    in   juni 1984, kenbaar voor Nimox,
verliesgevend was en zo ja of de solvabiliteit minder was dan 25%. Ook
rijst de vraag of Heller wetenschap van dreigende insolventie had ten
tijde van de overdracht van de schuld.

(ii)       (Beklamel-norm) Was Nimox een betrokkene die overwegende invloed
had op de voorzetting van de onderneming en als zodanig kennis had
van de financiele situatie? Wanneer had Nimox wetenschap van
feitelijke insolventie? Welk eventueel nadeel was het gevolg van de
voortzetting van de onderneming daarna?

(iii) (Verlengde Beklamel-norm) Was Nimox (of eventueel Heller) als

betrokkene verantwoordelijk voor het ontstaan van een financiering die
groter was dan (1 - s).1 - s.LM - V? Welk nadeel was daarvan het
gevolg? Is het daardoor ontstane nadeel nog relevant in verband met de
eisen van de Pauliana-norm (zie (i))?

(iv) Is de curator bevoegd namens crediteuren een vordering strekkende tot

ongedaan maken van nadeel in te stellen, en zo ja hoe moet omgegaan
worden met het ongedaan te maken nadeel?

X.9.2 Relevante feiten en financilile positie

X.9.2.1      December 1983

(v)    De exacte gegevens met betrekking tot de liquiditeitspositie en haar
ontwikkeling en de financieringsstructuur ontbreken. De belangrijkste
cijfers waren waarschijnlijk wel voor de rechter beschikbaar. We
moeten het doen met een reconstructie voor zover mogelijk.

(Vi) Uit het arrest van het Hof is op te maken dat het eigen vermogen per
ultimo  1982 f 1.624.063 was en per ultimo  1983  (na het dividendbesluit
tot uitkering  van f l. 124.000) -/- f l 32.110.  Bij het dividendbesluit werd
er nog van uitgegaan dat een vermogen van f 100.000 zou resteren.
Daaruit kan worden gedestilleerd dat het in december 1983 verwachte
verlies van f 550.000 uiteindelijk f 782.110 is geweest. Ook uitgaande
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van waardering volgens continuiteit bestond     er     eind      1983      al
verhaalsinsolventie. Waar het balanstotaal onbekend is, is over de
solvabiliteit weinig te zeggen anders dan dat die door het dividend-
besluit aanzienlijk werd verslechterd en in alle waarschijnlijkheid na het
besluit 'onvoldoende' (15%) - en dus ook niet 'voldoende' (25%) -
was. Of en in hoeverre dat ook geldt vddr het dividendbesluit is niet te
zeggen.

(Vii) Auditrade was structureel verliesgevend.  In   1981  en 1982 waren  deze

f 224.000  resp.  f  504  000,  voor  1983  werd f 550.000 verwacht  en
f 782.110 gerealiseerd. De teruggang in omzet was zodanig dat op enig
moment besloten zou worden de hifi-stereo-markt in de Benelux af te
bouwen. Er gloorde vagelijk nog hoop voor een nieuw 'Transonic-1tI 1

project' waarvan winst verwacht werd.
(Viii) Het Hof overweegt: 'gezien de geleden verliezen (..) is het duidelijk (..)

dat bij voortzetting van deze lijn de na dit laatste verlies nog aanwezige
reserves van f 1.124.000 uit een financieel-economisch oogpunt niet als
een vrij beschikbare reserve waren te beschouwen maar dat ze nodig

zouden zijn om komende verliezen op te vangen in afwachting van
gunstiger tijden, dan wel in geval van liquidatie geheel of grotendeels
zouden verdwijnen'. Deze feiten wijzen     op een verslechterde
solvabiliteit en ook een vermindering van de liquiditeit. De bekende
feiten bieden echter geen definitief uitsluitsel over de vraag of
Auditrade al op 20 december, na het dividendbesluit, feitelijk insolvent
was of snel zou worden. De netto liquiditeitspositie moet ongeveer
gelijk zijn geweest   aan:   -/- f 132.000   (e.v.) - investeringen   (?)   +
financiering NMB Heller (?) + langlopende lening Nimox f 1,5 miljoen.
Gezien het negatieve eigen vermogen moet de liquiditeitspositie sterk

afhankelijk zijn geweest van de hoogte van de financiering. Met name
het gegeven dat de financier Heller zelfs nog in juni een aanzienlijke
overwaarde aan zekerheden had - de debiteuren - zou wellicht kunnen
betekenen dat het mogelijk met de liquiditeit nog niet zo slecht was
gesteld. Het dividendbesluit zelf in combinatie met de langlopende
lening leidde niet tot vermindering van de liquiditeitspositie en dus ook
niet tot het intreden van feitelijke insolventie.

(ix) Hoewel de liquiditeitspositie niet bekend is en er vage hoop gloorde in
verband met het Transsonic project, is aannemelijk dat Nimox concrete
aanwijzingen had voor een te ontstaan liquiditeitstekort en wetenschap
van dreigende insolventie had. Na de dividenduitkering ontstond een
'onvoldoende' solvabiliteit. De formulering van het Hof ziet niet op het
dreigende liquiditeitstekort maar op de solvabiliteit: 'Gezien de penibele
situatie waarin Auditrade destijds blijkens de verliescijfers verkeerde
heeft Nimox daarbij moeten weten, en ook ongetwijfeld bedoeld, dat zij

11II Mogelijk hield dit een liquidatiebesluit in, en in dat geval zou daarna met een liquidatie-
balans rekening moeten zijn gehouden die zeker een tekort zou hebben laten zien.
Wanneer besloten is tot afbouw is niet duidelijk.
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haar eigen risico als aandeelhoudster door het genomen bestuit
grotendeels afwentelde op de crediteuren van Auditrade:

(x)      Bij de afspraak om zekerheid te verstrekken mocht Nimox er niet van
uitgaan dat daarmee ook de redding van de onderneming bewerkstelligd
werd. De financiele positie werd niet versterkt. En er werd niet voldaan
aan de in (i) genoemde eisen.

(Xi) De transacties in december zouden tot - bij dreigend faillissement
voorzienbaar - nadeel leiden. Eerst door de vermeerdering van
faillissementspassief door de omzetting van reserves in een lening.
Later door vermindering van het verhaalsactief, door de daadwerkelijke
verstrekking van de zekerheid zoals eerder beoogd en afgesproken. Om
het nadeel onder de Pauliana-norm ongedaan te maken is nodig de
vordering uit hoofde van de dividenduitkering alsnog weer als risico-
dragend kapitaal aan te merken. Daardoor zou ook uitwinning onder de
zekerheid niet meer zijn toegestaan.

(Xii) De argumenten van het Hof zijn mede gebaseerd op de door het
dividendbesluit ontstane financieringsstructuur: 'dat de rechtbank
terecht en op goede gronden heeft geoordeeld dat Nimox met het
dividendbesluit in onvoldoende mate rekening heeft gehouden met de
belangen van de overige crediteuren en daardoor onrechtmatig heeft
gehandeld jegens de crediteuren die daardoor benadeeld zijn, zijnde de
faillissementscrediteuren (...). Gezien de penibele situatie waarin
Auditrade destijds blijkens de verliescijfers verkeerde heeft Nimox
daarbij moeten weten, en ook ongetwijfeld bedoeld, dat zij haar eigen
risico als aandeelhoudster door het genomen besluit grotendeels
afwentelde  op de crediteuren van Auditrade'.  (...) De 'prognoses'  (...)
konden wellicht rechtvaardigen dat aandeelhouders Auditrade haar
bedrijf lieten voortzetten en voor zichzelf en de crediteuren het
commerciele risico namen dat de prognoses niet zouden uitkomen. Niet
echter dat Nimox als enig aandeelhouder op die prognoses een
voorschot nam en het verdere risico grotendeels op de crediteuren
afwentelde'. Het Hof en partijen gaan echter ten onrechte niet in op de
vraag of dat wel geldt voor de gehele dividenduitkering van
f  1.124.000.   Het is tenminste denkbaar  dat  bij een geringere uitkering
de solvabiliteit nog steeds 'voldoende' was en dan zou het besluit niet
onrechtmatig zijn geweest zolang tenminste ook aan de andere te stellen
eisen zou worden voldaan, met name die voortvloeiend uit de
Beklamel-norm en de verlengde Beklamel-norm.

(Xiii) Direct  na het dividendbesluit werd Nimox  financier  voor  zo'n  f  1,5
miljoen. Waarschijnlijk was dat ook nodig omdat anders direct een
liquiditeitstekort zou ontstaan. Nimox, die toen nog betrokkene was,
voorkwam toen dus waarschijnlijk wel overtreding van de Beklamel-
norm. Maar gezien de aan te nemen 'onvoldoende' solvabiliteit na het
dividendbesluit is aan te nemen dat de lening niet voldeed aan de
verlengde Beklamel-norm. Ook op die grond moet het uitstaande
bedrag, vermoedelijk geheel, maar mogelijk gedeeltelijk, aangemerkt
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worden als risicodragend vermogen. Indien het dividendbesluit niet
voor het geheel in strijd met de Pauliana-norm zou zijn geweest, zou dit
zelfstandige betekenis kunnen hebben gehad. Maar let wel, de
wenselijke solvabiliteitseis voor het dividendbesluit in verband met de
Pauliana-norm is in verband met de verliesgevendheid 'voldoende'
(25%). De solvabiliteitseis in verband met de maximale financiering
onder de verlengde Beklamel-norm is 'onvoldoende' ( 15%). 1112

X.9.2.2     Juni 1984

(Xiv) Voor de daadwerkelijke overdracht in juni waarbij de vordering onder

zekerheid werd gebracht, geldt eens temeer dat deze plaatsvond na
wetenschap van dreigende insolventie - zonder uitzicht op redding - en
dat deze onder de Pauliana-norm ongedaan gemaakt moet worden. Niet
alleen het dividendbesluit maar ook het in tweede verband onder
zekerheid brengen van de lening vormt een inbreuk op de bestaande
rangorde, de bestaande paritas. Deze inbreuk vond niet alleen na
verkregen wetenschap van dreigende, maar ook van feitelijke,
insolventie, plaats.

(XV) Indien Heller in juni 1984 bij de verkrijging van de schuld wetenschap
van dreigende insolventie moest hebben, was ook een vordering jegens
Heller op grond  van  54 F mogelijk geweest." 13  Dan  zou de transactie
tussen Heller en Nimox ook ongedaan gemaakt moeten worden. 1114 Het

gegeven dat ook het handelen van Heller onjuist kon zijn, werd
onderkend, zij het dat niet onderkend is dat ook bij goede trouw van
Heller (alleen) er reden was de transactie bij Nimox ongedaan te
maken: 'De verkoop en overdracht door Nimox aan Heller van de
vordering van Nimox op Auditrade uit hoofde van de geldlening van 21
dec. 1983 is jegens de overige crediteuren van Auditrade onrechtmatig
geweest aangezien: - op grond van art. 54 Fw het Heller niet vrijstond
in de gegeven omstandigheden de van Nimox overgenomen vordering
op Auditrade te verhalen op de haar door Auditrade verstrekte
zekerheden indien Heller ten tijde van die overname wist dat het
faillissement van Auditrade te verwachten was en dus te kwader trouw
handelde; - in het ver[engde hiervan geldt dat Nimox evenzeer
onrechtmatig handelde jegens de crediteuren van Auditrade door, in de
wetenschap dat  het faillissement  van Auditrade  te  venvachten was,  haar
vordering op Auditrade tegen de nominale waarde daarvan te verkopen
aan Heller onder zekerheidstelling jegens Heller voor het
verhaalsrisico'.

(Xvi) Het Hof gaat ervan uit dat in juni 1984 wetenschap van feitelijke
insolventie bestond: 'dat Nimox op 21 juni 1984 in elk geval geweten

1112 Zie IV.6.4.
1113 Zie ook IX.4.3.1.
1114 Zie VII.5.
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moet  hebben  dat  Auditrade  niet  meer  van  de  ondergang  te  redden was:
Een onderbouwing op grond van de liquiditeitspositie ontbreekt (zoals
die concreet ook ontbreekt in bijvoorbeeld de Beklamel-jurisprudentie,
Albada Jelgersma II en Sobi/Hurks II). Een nader benodigd argument
levert dit niet op, wetenschap van dreigende insolventie en het niet
bestaan van een re8el reddingsplan is voldoende.

(xvii) Of Nimox in juni - v66r de zekerheidverstrekking - nog als een
betrokkene kon worden aangemerkt is twijfelachtig. Het gegeven dat
Nimox toen nog 49% aandeelhouder was en zich ook in 1984 nog
periodiek door Auditrade liet inlichten over de gang van zaken in dit
bedrijf lijkt onvoldoende omdat de lening als langlopende lening niet
zomaar kon worden opgetist. Het gegeven dat Nimox er toch in
geslaagd is Auditrade en Heller ervan te overtuigen zekerheid te
verschaffen doet echter vermoeden dat zij toch nog grote feitelijke
invloed had. Er lijkt onvoldoende bekend te zijn om aan te nemen dat
Nimox als feitelijk beleidsbepaler mogelijk ook voor de gevolgen van
de voortzetting van de onderneming verantwoordelijk kan worden
gehouden.

X.9.2.3 Bevoegdheid curator en nadeel

(xviii)  Het gaat hier niet om het ongedaan maken van de gevolgen van de
voortzetting van de onderneming (Beklamel-norm), nadeel van nieuwe
crediteuren,"15 of specifiek nadeel van andere specifieke crediteuren. 1116

Het gaat om verminderingen van verhaalsvermogen en vermeerdering
van passief waarvan duidelijk is dat het nadeel alle crediteuren (volgens
rangorde) treft. Om die reden is de bevoegdheid van de curator om de
vordering in te stellen voor de hand liggend en in feite de enige juiste
remedie.It 17 Anders wellicht: De Bont/Bannenberg q.q., zie VII.7.6.

X.9.3 Eindoordeel naar wenselijk recht

(Xix) Het dividendbesluit was in strijd met de Pauliana-norm. Of dit voor het

gehele bedrag gold is niet met zekerheid vast te stellen. Ook de lening
was in strijd met de verlengde Beklamel-norm, maar ook hier geldt dat
niet met zekerheid is vast te stellen of dat voor het volledige bedrag
gold. Beide schendingen leiden tot de conclusie dat het verschuldigde
als risicodragend vermogen moet worden gezien. Ook overigens was de
zekerheidstelling zeker in strijd met de Pauliana-norm. Het is
aannemelijk dat feitelijke insolventie al voor juni  1984 is ontstaan, maar
niet dat Nimox hiervoor verantwoordelijk was. Ervan uitgaande dat
strijd met de normen betrekking had op het gehele bedrag van het
dividendbesluit/lening, dienen zowel het dividendbesluit als het onder

1115 Zie VII.6.
1116 Zie VII.5.
1117 Zie VH.2 en VII.7.2.
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zekerheid brengen van de lening ongedaan gemaakt te worden, conform
het arrest.

X.9.4 Evaluatie overwegingen Hoge Raad en Hof

(XX) 47 F.

De vorderingen waren gebaseerd op onrechtmatige daad en niet op de
actio Pauliana. Voor zover het de verstrekking van zekerheid betreft
wordt voorbijgegaan aan het systeem van 42 en 47 F. Het oordeel wordt
gebaseerd op de bestaande wetenschap ten tijde van het 'metterdaad'
overdragen van de schuld (juni) en dus niet naar het moment waarop de
verplichting tot zekerheidverschaffing ontstond (december); er wordt
geen belang gehecht aan het feit dat het in casu niet ging om een
rechtshandeling  van de faillietl 1 18  en de criteria  van  47 F worden  niet
van stal gehaald, er wordt evenmin belang aan gehecht dat 54 F ziet.1119

op de verkrijger van de schuld en niet degene die overdraagt.ttl  De
1121transactie wordt in zijn geheel bekeken en getoetst aan de

wetenschap van benadeling naar het moment waarop het nadeel
optreedt. Na Montana II zal echter deze, eerder ook in Keulen/BLG'122,
Loeffen q.q./Bank  Mees en Hope I en II,' 133 Amro/Curatoren THB'124 en
Montana I, ontwikkelde visie van de Hoge Raad alsnog drastisch1125

wijzigen. 1126

(Xxi) Verwachtingen.
In Erba I en Eneca spelen de verwachtingen die de betrokkene mag
hebben te tijde van de verstrekking van nadere zekerheden een rol
zonder dat de daaraan te stellen eisen worden geformuleerd. In Osby -
zij het na een ondeugdelijke financiele analyse - en Nimox/Van den
End q.q. wordt duidelijk dat 66n van de te stellen eisen verband houdt
met de daarna te ontstane financieringsstructuur. 1127

(xxii)    Wijze van ongedaan maken nadeel.
51  F tracht te voorzien  in het ongedaan maken  van  voor- en nadeel.  Het
artikel voorziet daarin niet altijd goed.

1128 Het ongedaan maken van het
dividendbesluit brengt in casu met zich dat Nimox ook geen vordering
terzake van de uit het dividendbesluit voortvloeiende schuld kan laten
verifieren. De manier waarop de Hoge Raad dit verwoordt is enigszins

1118
Vergelijk 42 F: VI.3.4.

ill9
Vergelijk VII1.2.1.

1120
Zie VIII.2.2.3.

1121 Zie ook VII.5.
I m          Zie X.5.
1123

Zie X.7.
1124 Zie X.8.
1125 Zie X.10.
1126 Zie voor de historische ontwikkeling van de interpretatie van 47 F en de plaats die dit

arrest daarbij inneemt: VIII.5.2.
1127 Idem concl. 35 en 46.
1128

Zie ook VII.4.3.
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omslachtig:  ' Met  die  strekking  is  niet  onverenigbaar  dat  in  een  buiten
de   in  die  wet   geregelde   procesgang'   (de  re,wooiprocedure)   'gevoerd
geding tussen de curator en een derde die ook een vordering op de
gefailleerde pretendeert, wordt beoordeeld en beslist of de vordering
van die derde van dien aard is dat zij niet geverifieerd behoort te
worden'. Wel dient Nimox aanspraak te maken op het eventuele
liquidatieoverschot als (mede-)aandeelhouder.

X.10 Montana I en II

(HR 22-5-1992, NJ 1992, 526: HR 12-4-1996, NJ 1996,488).
Casus: Interniber (gedaagde)   is een verkoopmaatschappij van caravans. In november    1984   is
Montana door de moeder Interniber opgericht om te dienen als een eigen productiemaatschappij.
zonder verkoopapparaat. Uitgangspunt en uiteindelijke praktijk was dat Montana uitsluitend voor
Interniber zou produceren en dat Interniber daartegenover verplicht was tot afname van de door
Montana geproduceerde en voor haar bestemde caravans. Alle door Montana geproduceerde
caravans zijn door Montana aan Interniber verkocht en door Interniber afgenomen. De caravans
werden bij Montana gebouwd op bestelling van Interniber, dat wil zeggen dat Interniber telkens aan
Montana opgaf het aantal, merk en type caravan waarnaar op dat moment vraag was. Na de
levering en facturering aan interniber vond betaling van de verschuldigde bedragen plaats door
betaling van Interniber op rekening van Montana bij de Rabobank te Scheveningen waarvoor
Interniber borg stond (en incidenteel door verrekening). Zo ook bij de laatste 16 (van in totaal 206)
caravans die binnen 40 dagen  (zie  43  F) voor faillissement (6 november   1985) aan Interniber
werden geleverd. De koopprijs was marktconform. Rabobank verrekende de ontvangen betaling
met de bestaande schuld. De curator is van oordeel dat bedoelde verkoop en levering onverplicht
verrichte (rechts)handelingen zijn in de zin van art. 42 (oud) F en dat Interniber door deze
betaalwijze zich als borg bevoordeeld heeft ten nadele van de schuldeisers van Montana.

Hot  (IY.  ' behoudens  bijzondere  omstandigheden,  (kunnen)  de  schuldeisers  van  Montana  eerst  dan

door   de   verkoop   en   (af)levering   van   bedoelde    zestien    stacaravans    benadeeld   (..)   zijn    indien
Intemiber voor deze zaken een lagere dan de normale of marktprijs heeft betaald'. (..) 'Gesteld
wordt dat behoudens tegenbewijs zou moeten worden aangenomen dat het bij deze transactie
onmiskenbaar de bedoeling van partijen was de bankschuld, waarroor intemiber borg stond, voor
het faillissement van Montana zoreel mogelijk tot een lager bedrag terug te  brengen.  Deze stelling,
wat daarvan zij. kan immers niet afdoen aan het feit dat de gewraakte transactie niet tot verdere
vermogensvennindering van Montana heeft geleid'.

Ook al leidt dit niet tot cassatie, van belang is dat de curator volgens het Hof de stelling
heeft ontwikkeld 'dat ook bij levering tegen marktprijzen benadeling van crediteuren had kunnen
worden voorkomen indien aan de productie. verkoop en betaling een meer zorgvuldige planning
was voorafgegaan. Nu zulk een zorgvuldige planning blijkbaar achterwege is gebleven, heeft dit
verzuim benadeling van crediteuren tot gevolg gehad'. Verder  is van belang dat volgens  de
stellingen van de curator er sprake was van een toename van schulden met circa f 200.000 (periode
onbekend, LvE)); dat de verkoopprijzen caravans voor het merendeel aangewend werden tot
betaling op vordering Rabobank. die door borgtocht Interniber was gedekt; dat geen betalingen aan
overige crediteuren werden gedaan, en dat het debetsaldo van de kredietrekening van Montana op
26 sept.  1985 - 40 dagen voor de faillietverklaring op eigen verzoek - boven het toegestane bedrag
van f 200 000 gestegen was.

Hoge Raad (I): '3.2. Het eerste onderded klaagt dat het Hof van een onjuiste rechtsopvatting heeft
blijk gegeven door te overwegen (r.0. 4.5) "dat. behoudens bijzondere omstandigheden, de
schuldeisers van Montana eerst dan door de verkoop en (af-)levering van bedoelde zestien
stacaravans benadeeld kunnen zijn indien Interniber voor deze Taken een lagere dan de normale of
marktprijs heeft betaaid" en vervolgens in r.0.4.7 te overwegen dat er geen benadeling van de
schuldeisers was omdat de koopprij:en van de caravans als redelijk waren aan te merken.
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De klacht is gegrond. Van benadeling in de Zin van art. 42 Fw is sprake wanneer de
schuldeisers zijn benadeeld in hun verhaalsmogelijkheden. Daarvan kan ook sprake  zijn wanneer
voor geleverde Taken een redelijke prijs is betaaId, zodat het ver,nogen van de nadien gefailleerde
per satdo nier is verminderd. Dit geval doet zich hier roor. Het moge zo zijn dat als gevolg van de
levering van de caravans aan Interniber de schuld van Montana aan de Rabob(ink is afgenomen
met een bedrag dat niet lager is dan de vermoedelijke executie-opbrengst van de caravans, zodat
het vermogen van Montana per saldo niet is verminderd, dit neemt echter niet weg dat zonder de
door de curator gewraakte transactie de opbrengst van de (aravans beschikbaar zou Zijn geweest
voor de gezamentijke schuldeisers'

Na verwijzing droeg het Hof Interniber met het bewijs op van het niet bestaan van een
onverplichte rechtshandeling en dat zij 'bij het verrichten van deze transactie niet heeft geweten of
redelijkerwijs heeft behoeven te weten dat daarvan benadeling van de schuldeisers het gevolg zou

zijn'. De curator werd belast  met het bewijs  van de wetenschap van benadeling.  Het Hof meende
dat Interniber geslaagd was in het bewijs.

Hoge Raad (ID: '3.4 De subonderdelen 2.2-2.5 keren zich tegen 's Hofs oordeel dat Interniber tot
afname was verplicht, ook van de laatste zestien caravans, en dat Montana daartegenover tot
lerering  was  verplicht  (rov.   5  eindarrest).  Het  Hof  heeft  daartoe  een  groot  aantal  omstandigheden
in aanmerking genomen: zij komen in hoofdzaak erop neer dat uitgangspunt bij de oprichting van
Montana door Interniber is geweest dat Montana uitsluitend voor Interniber zou produceren en dat
Interniber daartegenover verplicht was tot afname van de door Montana geproduceerde en voor
haar bestemde caravans, alsmede dat partijen dit uitgangspunt en deze bedoeling vervolgens in
praktijk hebben gebracht. Bij zijn slotsom dat Montana verplicht was tot verkoop en levering aan
Intemiber heeft het Hof mede gelet op "hetgeen de daarbij betrokken personen, waaronder
Interniber uit eigen hoofde en als latere oprichter en aandeelhouder van Montana en Stayte als
latere directeur van Montana, op dit punt over en weer uit elkaars verklaringen en gedragingen
hebben afgeleid en onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs hebben mogen afleiden"
's Hofs door de subonderdelen bestreden oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting;
verweven als  het is met waarderingen van feitelijke aard kan het zoor het overige niet op juistheid
worden getoetst. Het is niet onbegrijpelijk of onvoldoende gemotiveerd. de subonderdelen falen
derhalve'. (..)
'3.7 Subonderdeel 4.2 komt op tegen 's Hofs oordeel dat niet ter Take dienende is de stelling van de
Curator dat de betating van Interniber heeft gestrekt tot voldoening van een niet opeisbare schuld
van Montana aan de bank.  Het Hof heeft daartoe overwogen dat het in deze zaak, waarin de  bank
geen partij is, niet gaat om de nietigheid van die betaling, maar om verkoop en levering van de
caravans aan Interniber, welke rechtshandelingen volgens de Curator paulianeus zouden zijn (rov.
5 tussenarrest).
Het subonderdeet faalt.  Kennelijk heeft het Hof de door interniber gedane betaling aan de bank
niet opge'eat als een door de schuldenaar (Montana) verrichte rechtshandeling, waarvan de
Curator in dit geding, op de voet van de art. 42 en 43 F, de nietigheid zou kunnen inroepen.
Onbegrijpelijk is dit oordeel niet' .

Bespreking:

X.10.1 Relevante vragen volgens wenselijk recht

(i)    (Pauliana-norm). De vraag of Interniber wetenschap van dreigende
insolventie had toen de caravans werden geleverd is niet relevant omdat
Interniber daarna nog moest betalen en nadeel  was  uitgesloten: 119  Wel
relevant naar wenselijk recht is of Interniber ten tijde van de betaling
wetenschap van dreigende insolventie had, moest voorzien dat bij
volgend faillissement die betaling tot nadeel zou leiden, en of Montana

1129 Zie VII.4.2.
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verhaalsinsolvent was. Tot welk nadeel leidde de betaling? Bij de
bepaling van het nadeel kan ook de vraag rijzen of het gegeven dat er
sprake was van een marktconforme prijs van belang is voor het toe te
rekenen nadeel.

(ii)    (Beklamel-norm). De casus geeft nadrukkelijk aanleiding zich af te
vragen of Interniber is aan te merken als een betrokkene die
verantwoordelijk kan worden gehouden voor de redding of tijdige
staking van de onderneming. Welk nadeel is het gevolg van een
eventuele niet-tijdige staking?

(iii) De relevante feiten voor een oordeel over de verlengde Beklamel-norm
ontbreken geheel en alleen daarom wordt daarop niet ingegaan.

X.10.2 Relevante feiten en financlitle positie
(iv) In dit arrest ontbreken alle nodige concrete financiele gegevens, zodat

wij het moeten stellen met schaarse aanwijzingen met betrekking tot de
financiele positie. Vermoedelijk is dit mede het gevolg van de
ongelukkige keuze van de curator voor het formele anker van 43 F te
gaan liggen terwijl er overigens geen sprake was van nadeel door een
rechtshandeling van de failliet.

(v)   Ondanks het ontbreken van de benodigde harde gegevens is het
aannemelijk dat Montana een structureel verliesgevende onderneming
was die voor de afgesproken prijs niet in staat was exclusief voor
Interniber te produceren. In feite droeg Montana het gehele
productierisico voor Interniber die verzekerd was van exclusieve
levering tegen een redelijke prijs, althans zolang Montana niet failliet
ging. Gezien het faillissement is aannemelijk dat verliezen de
verhaalspositie van crediteuren uitholden. Als moeder/oprichter en enig
afnemer, die ook borg stond, moet Interniber normaal gesproken op de
hoogte zijn geweest van de verliesgevendheid en de ontwikkeling van
de liquiditeitspositie en dus behoudens reddingsacties - waarvan niets
blijkt - de ondergang hebben kunnen voorspellen. De wel ontwikkelde
stellingen van de curator, overschrijding van de kredietlimiet,
aanwending van middelen voor aflossing van de bankschuld en niet
voor crediteuren en toename van schulden aan crediteuren, wijzen ook
op een dreigend zo niet al langer bestaand liquiditeitstekort.

(Vi) Het lijkt dus aannemelijk dat ten tijde van de betaling, vlak vadr
faillissement, Montana verhaalsinsolvent was en Interniber wetenschap
van dreigende insolventie had, zoniet al langer daarvoor zelfs al
wetenschap van feitelijke insolventie had.

(Vii) Bij wetenschap van feitelijke insolventie had Interniber er als
betrokkene (zie concl. 19 en 21) voor hebben moeten zorgen dat de
onderneming gestaakt werd en faillissement werd aangevraagd
(vergelijk Sobi/Hurks II). Interniber had na verkrijging van wetenschap
van feitelijke insolventie of onvoldoende solvabiliteit verder nadeel
moeten voorkomen, onder andere bestaande uit (concl. 39): de
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verminderingen van verhaalsvermogen door betalingen op 'oude'
schulden waaronder de litigieuze betaling.

(Viii) Het is, in verband met de doorlopende verliezen, in casu geenszins uit

te sluiten dat Interniber onder de Beklamel-norm aansprakelijk had
kunnen worden gehouden voor veel meer dan alleen het nadelige effect
van de betaling. Daarbij moet worden opgemerkt dat het Hof in het
eerste arrest in theorie rekening houdt met een mogelijke onrechtmatige
daad van Interniber op grond van, waarschijnlijk niet als zodanig
gestelde, 'bijzondere omstandigheden'.

(ix) Eerder bleek dat een zinvol onderscheid te maken is in nadeel dat het1130

gevolg is van het 'in negatieve balans' zijn van rechten en verplich-
tingen (de vermogensvermindering waar het Hof het over heeft) en
verminderingen van voor verhaal vatbaar vermogen. De Hoge Raad
brengt in het eerste arrest ook de laatste vorm van benadeling onder het
bereik van de Pauliana: 'daarvan kan ook sprake zijn wanneer voor

geleverde zaken een redelijke prijs is betaaid, zodat het vermogen van
de  nadien  gefailleerde  per  saldo  niet  is  verminderd'  en  'Het  moge  zo
zijn dat als gevolg van de levering van de caravans aan Interniber de
schuld van Montana aan de Rabobank is afgenomen met een bedrag dat
niet lager is dan de vennoedelijke exectitieopbrengst van de caravans,
zodat het vermogen van Montana per saldo niet is verminderd, dit
neemt echter niet weg dat zonder de door de curator gewraakte
transactie de opbrengst van de caravans beschikbaar zou zijn geweest
voor de gezamentijke  schuldeisers:

(x)       In feite zal de afnameovereenkomst ook tot nadeel hebben geleid gezien
de daaruit per saldo kennelijk voortvloeiende verliezen die tot het
faillissement leidden. Door de verwijzing naar de marktconforme prijs
brengt de Hoge Raad hier zulk nadeel buiten het bereik van de
benadelingsactie. Eerder werd die visie onderbouwd leidende tot1131

regel (32): bij gewone voortzetting van de onderneming in
moeilijkheden hoeft de wederpartij met wetenschap van dreigende
insolventie (Pauliana-norm) bij transacties voor een redelijke, dat wil
zeggen marktconforme, prijs in beginsel, behoudens bijzondere
omstandigheden , geen rekening te houden met het nadeel onder de
Pauliana-norm in verband met exploitatieverliezen of liquidatie-
verliezen. Die visie is wat genuanceerder en betekent in dit specifieke
geval dat als Interniber er als enig afnemer en moeder niet van had
mogen uitgaan dat binnen het kader van de afgesproken prijzen de
onderneming zou kunnen overleven en dus de feitelijke insolventie
onafwendbaar was, het nadeel ten gevolge van de doorlopende1132

verliezen wel zou moeten zijn toe te rekenen.

1130 Zie VII.2.
1131

Zie VII.9.2.4 en VII.9.2.5.
1132 Zie ook III.2.2.2 en concl. 10.
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(Xi) Het is opmerkelijk dat de Hoge Raad het daarna niet heeft over de door

het Hof feitelijk vastgestelde marktconforme prijs, maar over de
'executie-opbrengst'. Zolang van de continuneit van de onderneming
mag en moet worden uitgegaan, zal 1133 niet de executieopbrengst maar
de onderhandse marktwaarde bepalend moeten zijn. Zodra niet meer
van continuneit mag worden uitgegaan is de voortzetting van de verlies-
gevende overeenkomst onder de Beklamel-norm toe te rekenen.

(Xii) Gegeven de aannemelijkheid van verhaalsinsolventie en de wetenschap
van dreigende insolventie op het moment van betaling rijst, bezien
vanuit de Pauliana-norm, de vraag of en zo ja welk nadeel daaruit
voortvloeide, of dit voorzienbaar was en aan wie dit is toe te rekenen. 1134

Er kan geen twijfel bestaan dat het verhaalsvermogen werd verminderd.
In de woorden van de Hoge Raad: 'Dit geval doet zich hier voor' C..)
zonder de door de curator gewraakte transactie (zou) de opbrengst 1.,an

de    caravans    beschikbaar    (..)    zijn    ge\veest    voor    de    ge:amenlijke
schuldeisers'. Bij wetenschap van dreigende insolventie is dit nadeel
ook voorzienbaar geweest als aannemelijk was dat de bank
onvoldoende zekerheden had tegenover de bestaande schuld. Dat dit het
geval was en dat Interniber dat moest weten staat niet vast maar is wel
aannemelijk.

(Xiii) Bij de benadeling zijn twee partijen betrokken, de bank die verrekent en
naar aan te nemen is aldus een aflossing op een onvoldoende door
zakelijke zekerheden gedekte schuld krijgt, en Interniber die in an klap
van twee vorderingen afkomt, de schuld terzake van de leveranties en
de schuld uit hoofde van borgtocht. Bij het ongedaan maken zal met de
posities van zowel Interniber als de bank rekening moeten worden

1135gehouden    en is relevant wie van hen in de woorden van 54 F niet 'te
goeder trouw' was. Ontving de bank de betaling zonder wetenschap van
dreigende insolventie, dan zal de verrekening zijn toegestaan en
tegelijkertijd de borgverplichting van Interniber verminderen maar zal
Interniber onder de Pauliana-norm alsnog tot betaling aan de boedel
moeten overgaan. Zijn beide niet te goeder trouw dan leidt dit per saldo
tot hetzelfde resultaat, maar is verrekening niet toegestaan en is
Interniber nog steeds aansprakelijk als borg waartoe de bank de reeds

gedane betaling kan laten strekken.
(Xiv) Had 1nterniber, als zij niet betaald had en na faillissement door de bank

zou zijn aangesproken op de borgtocht, daarna het betaalde in
verrekening hebben mogen brengen? Had dan niet gelijk in Loeffen
q.q./BMH II hypothetisch betoogd kunnen worden dat Montana geen
nadeel heeft geleden maar slechts een voordeel is ontgaan? Naar de

1133 Althans bij verkoop: zie voor liquidatieverliezen: VII.9.2.3, VII.9.2.4, VII.9.2.5 en
VIl.9.2.6.

1134 Zie concl. 26,28,46 en 36.
1135 Zie VII.5.
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letter verzet 53 F zich niet tegen zo'n verrekening. 1136 Maar die

redenering zou wel in strijd zijn geweest met het eerste arrest. In
Kuijsters/Gaalman q.q. zegt de Hoge Raad met recht expliciet dat zo'n
verrekening in strijd met het systeem van 42 en 51 F zou zijn. 1137 Meer
algemeen geldt dat 53 F ten onrechte geen rekening houdt met het
fixatiebeginsel, 3:277 BW en de toerekening van nadeel. 1138

X.10.3 Eindoordeel naar wenselijk recht

(XV) (Pauliana-norm) Uitgaande van de aannemelijke maar lang niet altijd

vastgestelde feiten moet ervan uitgegaan worden dat Interniber ten tijde
van de betaling wetenschap van dreigende insolventie had en moest
voorzien dat de betaling tot nadeel zou leiden. Per saldo moet deze
ongedaan worden gemaakt door alsnog betaling door Interniber aan de
boedel, althans het niet toestaan van verrekening door de bank, en het
herleven van de borgtocht in volle omvang.

(Xvi) (Beklamel-norm). Er moet in dit geval ernstig rekening mee worden
gehouden dat Interniber de onderneming van Montana heeft laten
voortzetten terwijl zij als betrokkene (en enig afnemer) wist of moest
weten dat feitelijke insolventie onafwendbaar was althans al was
ingetreden. In dat geval zal Interniber daarna aansprakelijk gehouden
kunnen worden voor (i) de verminderingen van eigen vermogen
veroorzaakt door de exploitatieverliezen (en bij praktische uitzondering
vergroting       van het saldo       van de liquidatieverliezen);       (ii)       de
verminderingen van verhaalsvermogen bestaande uit betalingen -
inclusief verstrekking van nieuwe uit te winnen zekerheden - op 'oude'
schulden.

X.10.4 Evaluatie overwegingen Hoge Raad
(xvii)    Onverenigbaarheid van beide arresten.

Het eerste en het tweede arrest moeten, althans na het verkregen inzicht
in dit onderzoek, geacht worden met elkaar in strijd te zijn. In VII.4.2
bleek dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen de
benadeling door vermindering van eigen vermogen ten gevolge van: (a)
de 'in negatieve balans' zijnde rechten en verplichtingen en (b) de
vermindering van verhaalsvermogen door betaling. Alleen in geval (a)
zijn er twee fases in de benadeling te onderscheiden, het sluiten van de
overeenkomst en de betaling die de vermindering van eigen vermogen
voltooit. Bij geval (b) is alleen de betaling zelf relevant. Er kan geen
twijfel over bestaan dat de Hoge Raad het in het eerste arrest alleen
over geval (b) heeft.  De Hoge Raad overweegt: 'van benadeling  in de
zin van art. 42 Fw is sprake wanneer de schuldeisers zijn benadeeld in

1136
Zie VIII.2.2.1 en VIII.4.7.

1137 Zie X. 12.
1138

Zie VIII.4.7.1.
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hun verhaaismogelijkheden. Daarvan kan ook sprake zijn wanneer voor
geleverde zaken een rede[ijke prijs is betaaid, zodat het vennogen van
de  nadien gefailleerde  per  saldo  niet is verminderd'.  Als de Hoge Raad
het hier heeft over 'benadeling in de zin van art. 42 Fw' en elders zegt
dat  die  zich hier 'voordoet', heeft hij  het dus over de betaling,  of in  de
woorden van de Hoge Raad de 'transactie' en niet over de
achterliggende overeenkomst die niet tot nadeel in de vorm van
vermindering van verhaalsvermogen leidde. In de literatuur bestaat de
begrijpelijke behoefte om na deze arresten het geldend recht te kunnen
benoemen. Bij zulke pogingen moeten de arresten bij voorkeur in
onderlinge samenhang kunnen worden uitgelegd. Daarbij wordt er
meestal op gewezen dat in de eerste ronde het Hof nog niet had
vastgesteld of en wanneer de verplichting tot verkoop en levering van
de   16  caravans was ontstaan   en   dat  de   Hoge   Raad   dus   in het eerste
arrest ook zou uitgaan van de hypothese dat bij het ontstaan van de
verplichting wetenschap van benadeling bestond. Die uitleg lijkt
plausibel als we kijken hoe de Hoge Raad ook in andere arresten
omgaat met het systeem van 42 en 47 F. 1139 Maar de uitleg - of

opvatting zelf - kan niet juist zijn. De Hoge Raad constateert met
zoveel woorden dat de overeenkomst zelf in verband met de prijs niet
tot nadeel leidt. De Hoge Raad moet dus de toepasselijkheid van 42 F
aannemen in verband met het effect van de betaling, de transactie die
tot vermindering van verhaalsvermogen leidt. Met de tot nadeel
leidende 'transactie' kan in het eerste arrest van de Hoge Raad dus
alleen bedoeld zijn, de vermindering van verhaalsvermogen door de
betaling op de rekening bij de Rabobank en/of de verrekening door de
bank. Het Hof, en in zijn voetspoor de Hoge Raad in het tweede arrest,
gaan daar vervolgens anders mee om. Zij vatten de 'transactie' op als
de overeenkomst die tot de betalingen heeft geleid, maar zelf niet tot
nadeel leidde. De begrijpelijke wens in de literatuur om aan beide
arresten een uitleg te geven als ware zij consistent, heeft verdekt dat de
arresten elkaar niet verdragen. Montana II breekt achteraf gezien met de
eerder ingeslagen weg waarbij aan de actio Pauliana een modernere
uitleg werd gegeven. Zie verder VIII.5.2.

(xviii) Tijdstip van beoordeling.
Het evidente probleem van de opvatting in het tweede arrest is dat het
toedoen dat tot nadeel leidt, de betaling op de bankrekening en de
verrekening, beoordeeld wordt op basis van - niet de wetenschap op dat
moment van dit toedoen, maar - een voor het nadeel zelf volstrekt
irrelevant tijdstip: het sluiten van de achterliggende overeenkomst die
niet tot nadeel leidde. De toerekening heeft in het tweede arrest niets
van doen met het tot nadeel leidende toedoen. Anders: Nimox/Van den
End q.q. waar het gaat om het 'metterdaad' overdragen.

1139
Zie VIII.6.2.
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(Xix) Geen rechtshandeling van de failliet.

Bedacht moet worden dat de systematiek van 42-47 F hier niet speelt.
Het ging niet om de voldoening van een opeisbare schuld door de
failliet zelf. Ongelukkig is overigens wel dat de curator - kennelijk
gesterkt door de ruime opvatting in Loeffen q.q./BMH I - zijn
vordering op 42 F en niet op onrechtmatige daad had gebaseerd.

(XX) Samenhang betaling en verrekening.
Wat wel speelde is de betekenis van het principe van 54 F dat wel
afrekent op het moment van overdracht op basis van de goede trouw.
Werd in Nimox/Van den End q.q. aan dat principe ook betekenis
toegekend voor degene die overdraagt (of betaalt op de bankrekening
zie Loeffen q.q./BMH I) in Montana II wordt de curator die klaagde dat
'de betaling van Interniber heeft gestrekt tot voldoening van een niet
opeisbare schuld van Montana aan de bank' simpelweg het bos
ingestuurd omdat hij dan maar bij de bank moet zijn. Is nu juist niet de
wetenschap van degene die betaalt ten eigen bate normatief
doorslaggevend voor de vraag wie uiteindelijk het nadeel ongedaan
moet maken? De Hoge Raad suggereert hiermee dat als de bank wel
kon worden aangesproken, de bank vervolgens ook van zijn recht op
borgtocht geen gebruik meer zou mogen maken op basis van de schuld
na verrekening, als Interniber bij de betaling niet te goeder trouw was.
Het overzicht lijkt mij te ontbreken.

(Xxi) Verplichting en opeisbaarheid.
In het eerste arrest wordt het oordeel over de benadeling los gezien van
de criteria van 47 F, in het tweede arrest komt de relatie tussen 42 en 47
F impliciet weer tevoorschijn omdat getoetst wordt naar het moment
van het verplicht worden van betalingen. Waar echter dit verplicht
worden ook weer niet hetzelfde is als het criterium in andere arresten
voor het opeisbaar worden, sluit de redenering nog steeds niet. De1140

caravans bij Montana werden gebouwd op bestelling van Interniber, dat
wil zeggen dat Interniber telkens aan Montana het aantal, merk en type
caravan opgaf waarnaar op dat moment vraag was, en de opeisbaarheid
van de betaling zal afhankelijk zijn geweest van bestelling en/of
afevering

X.11 Kin/Emmerig q.q.

(HR 18-12-1992, NJ 1993, 169).
De casus betrof een schuldenaar, later failliet, Probouw die geleverde goederen niet (tijdig) aan Kin
kon betalen. Vervolgens werd door Probouw onroerend goed aan Kin verkocht onder verrekening
van de bestaande schuld. De curator van Probouw riep de vernietiging van 'de transactie' op grond
van 42 F in.

Het Hof stelde de curator in het gelijk en overwoog daartoe dat het aan onderaannemers
duidelijk was geworden dat Probouw 'dreigde niet meer aan haar ve,plichtingen (.) te kunnen
voldoen';  (..)  'uit  het  aangaan  door  Kin  van  de  gewraakte  transactie  valt  juist  af te  leiden  dat   Kin
wei degelijk besefte dat er weinig meer te behaten viel bij Probouw, zodat zij (Kin) redelijkerwijs

1140 Zie VIII.6.2.
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heeft  kunnen  en  moeten  beseffen  dat  door  actief  aan  het  vermogen  van   Probouw  te  onttrekken  (..)
andere    crediteuren    :ouden   worden    benadeeld';    (..)   dat    Kin   uit    de    informatie   die    zij   van   de
Amrobank onwing dat Probouw nagenoeg geen reserves had en dat haar liquiditeitspositie krap
was, heeft moeten begrijpen dat de financiile positie van Probouw precair was, en een
handeiswijze als de onderhavige len eigen bate en ten nadele van overige schuldeisers zou
strekken'

De Hoge Raad overwoog dat het oordeel van het Hof 'geen blijk (gee#) van een onjuiste
rechtsopvatting van het begrip "wetenschap van benadeling" en te zeer venveven is met
waarderingen van feitelijke aard om in cassatie roor het overige  op zijn juistheid te kunnen worden
getoeist' .

Bespreking:

X.11.1 Relevante vragen volgens wenselijk recht

(i)       (Pauliana-norm). Had Kin ten tijde van het sluiten van de overeenkomst
tot verkoop van onroerend goed, dan wel ten tijde van de levering en/of
verrekening (geobjectiveerde) wetenschap van dreigende insolventie?
Welke van deze acties had welk voorzienbaar nadeel ten gevolge?

X.11.2 Relevante feiten en financiale positie

(ii)    Het Hof had feitelijk de geobjectiveerde wetenschap van dreigende
insolventie ten tijde van het sluiten van de overeenkomst (en daarna)
vastgesteld door te constateren dat het aan onderaannemers duidelijk
was geworden dat Probouw 'dreigde niet meer (lan haar verptichtingen
(..)  te  kunnen voldoen' .

(iii) Er is geen aanwijzing dat de overeenkomst leidde tot een vermindering

van vermogen doordat rechten en verplichtingen niet met elkaar in
balans waren. Er moet van uitgegaan worden dat de overeenkomst zelf
niet leidde tot nadeel. Het gaat om de vermindering van verhaals-
vermogen door de levering en verrekening. Ook toen bestond
wetenschap van dreigende insolventie en het nadeel was daardoor ook
voorzienbaar.
Concl. 29: Verrekening na het bestaan van wetenschap van dreigende
insolventie van de wederpartij is op grond van de Pauliana-norm naar
wenselijk recht niet toegestaan als, en voor zover, het door de
wederpartij:  (i)  van de aspirant-failliet ontvangene,  of (ii)  van een derde
ontvangen betaling ten behoeve van de aspirant-failliet, of (iii) de
vordering op de aspirant-failliet, of (iv) de inschuld van de aspirant-
failliet; is verkregen na bestaande wetenschap van dreigende insolventie
en tot nadeel leidt.

Niet de koopovereenkomst moet ongedaan gemaakt worden, maar de verrekening, door
betaling van het verrekende en het herleven van de aldus niet-betaalde schuld.
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X.11.3 Eindoordeel naar wenselijk recht
(iv) Wenselijke oplossing: de verrekening na levering van het onroerend

goed moet ongedaan worden gemaakt. Voor dat deel moet de
oorspronkelijke schuld weer herleven.

X.11.4 Evaluatie overwegingen Hoge Raad
(v)     47 F.

Zou Probouw zijn oorspronkelijke schuld met zijn laatste centjes
'gewoon' betaald hebben dan was 47 F van toepassing geweest omdat
het een opeisbare schuld betrof. Vernietiging onder 47 F zou
waarschijnlijk niet zijn geslaagd omdat niet voldaan werd aan de eisen
van   'faillissementsaanvraag' of 'opzet'. Ondanks   47 F wordt   in   dit
geval het effect van een betaling ongedaan gemaakt omdat er
wetenschap van benadeling bestond.

(Vi) 42 F, 53 F en tijdstip benadeling.

De vordering en de daarop gebaseerde overwegingen zijn niet specifiek
met betrekking tot het toedoen dat tot de vernietiging leidt. Ook hier
spreekt de Hoge Raad over de 'transactie', zijnde de 'nadere
overeenkomst in samenhang met de ter uitvoering daarvan verrichte
levering'. Gezien de toepassing van 42 F moet de rechtshandeling die
strekt tot het aangaan van de overeenkomst ongedaan worden gemaakt.
Door het woord 'transactie' gaat verloren dat de overeenkomst zelf niet
tot nadeel leidde, maar alleen de levering en verrekening. Ook gaat
verloren dat als overeenkomst en levering niet in tijd samenvallen er
een verschil in wetenschap kan zijn. Ook gaat verloren dat 53 F naar de
letter geen enkele normatieve eis stelt aan de verrekening in verband
met mogelijk nadeel. Naar de letter van 53 F zou ook na vernietiging1141

nog steeds verrekend mogen worden.
(Vii) Normatieve uitleg 47 F.

Aan de hand van dit arrest kan worden aangetoond dat 47 F - in de
uitleg conform Gispen q.q./IFN - en 42 F normatief onverenigbaar
zijn."42 Om dat te laten zien, moeten we er even van uitgaan dat 47 F als
criterium normatief valide zou zijn voor beoordeling van een betaling
op een bestaande schuld. Dan zou hier de vraag rijzen of er een (andere)
normatieve reden was om de betaling (levering tegen verrekening) toch
aan de wetenschap van benadeling te toetsen. De betaling op de
bestaande schuld was wel verplicht en verschuldigd. Alleen de wijze
van betaling was dat oorspronkelijk niet. Die wijze van betaling wordt
door het Hof uitsluitend gebruikt om aan te tonen dat er wetenschap van
benadeling was (vergelijk 3:46 BW sub 2). Dat bewijs verklaart op geen
enkele wijze dat er een normatief onderscheid zou moeten worden
gemaakt tussen de verschuldigde betalingen, die weI of niet als zodanig

1141 Zie echter ook Montana I en Kuijsters/Gaalman q.q. X. 10 en X. 12.
1142

Vergelijk ook Vriesendorp (1996c) die dit aantoont door de casus te wijzigen.
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opeisbaar zijn. Als 47 F normatief valide zou zijn, zou de
aannemelijkheid van de schending van het criterium in 42 F geen
normatief valide reden mogen zijn. Het bewijs van het bestaan van
wetenschap van benadeling in 42 F kan, als 47 F een normatief valide
criterium zou kennen, niet verklaren dat de criteria in 47 F niet zouden
moeten worden toegepast. Het onderscheid tussen wel en niet
'opeisbare' vormen van betaling heeft geen betrekking op een verschil
in benadeling, maar op de vraag of aangenomen mag worden dat er
wetenschap van benadeling was.

1143

(Viii) Betaling en wetenschap van benadeling.
Het door het Hof gehanteerde criterium dat door de Hoge Raad juist
wordt geacht komt erop neer dat het weten of moeten weten dat de
schuldenaar dreigde niet meer aan haar verplichtingen te kunnen
voldoen, of dat de financiele positie precair was, voldoende is. In dit
arrest bevestigt de Hoge Raad, zonder zelf een criterium te formuleren,
impliciet dat wetenschap van dreigende insolventie (de Pauliana-norm)
voldoende is om een verplichte, maar niet in die vorm opeisbare,
betaling te vernietigen. Idem Keulen/BLG. In andere arresten zijn  wel
aanwijzingen, maar geen motiveringen, te vinden dat het bestaan van
wetenschap van feitelijke insolventie vereist kan zijn.'144 Maar het gaat
dan om een verstrekkende toerekening aan betrokkenen onder de
Beklamel-norm, van toedoen van de schuldenaar zelf.

(ix) Ongedaan te maken nadeel.

Uit het arrest wordt helaas niet duidelijk hoe omgegaan wordt met
nadeel         en         voordeel. In casu wordt kennelijk de gehele
koopovereenkomst vernietigd. Dat zou betekenen dat het onroerend
goed zou moeten terugkeren in de boedel - ook als er inmiddels
veranderingen in waarde zijn opgetreden

1145 - en dat het door Kin wel

betaalde deel als boedelschuld zou moeten worden geretourneerd (51 F
lid 3), tenminste als de boedel hierdoor nog wel 'gebaat' is. Waar het
hier echter om zou moeten gaan bij het ongedaan maken van nadeel, is
dat alleen de verrekening, die tot nadeel leidde, ongedaan zou moeten
worden gemaakt waarna de schuld weer in volle omvang zou herleven.
De vernietiging van de overeenkomst brengt ook met zich dat het toe te
passen criterium ten onrechte niet wordt toegepast op het moment van
de benadeling zelf: de levering.

(x)          Opeisbaarheid als normatief criterium?
Uit  niets  in de wetsgeschiedenis' 146 blijkt  dat de wetgever  ooit  een
onderscheid tussen vormen of momenten van opeisbaarheid voor ogen
heeft gehad bij de redactie van 47 F en het gebruik van het woord
'opeisbaar'.  Uit dit arrest, Steinz q.q./Amro en Verkerk/Tiethoff  maak

1143 Zie ook VIll.3. Idem X.6.
1144

Zie Erba, Osby, Van Dooren q.q./ABN Amro L Sobi/Hurks II.
1145

Zie VII.4.4.
1146 Van de Feltz I, p. 432 e.v. en p. 449 e.v..
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ik impliciet op dat de Hoge Raad toch gevoelig is voor het normatief
onbevredigende karakter van 47 F. Wat daarbij opvalt is dat het door de
Hoge Raad gemaakte onderscheid tussen verschuldigd en opeisbaar in
zichzelf niet normatief van aard is, maar alleen een bewijsvermoeden
van wetenschap van benadeling (42 F) kan opleveren.

X.12 Kuijsters/Gaalman q.q.

HR 30-9-1994, NJ 1995, 626
Casus: de overleden echtgenoot van mevrouw Kuijsters heeft medio 80-er jaren een bij de bank
achtergestelde lening van 1 mio gulden verstrekt aan De Bruin B.V.. In het regionaal dagblad "De
Stem"    van 4 november    1989   is een publicatie verschenen, welke Kuijsters heeft gelezen,
inhoudende zakelijk weergegeven,   dat   de   AID   op 3 november    1989   bij De Bruijn   BV   een
onderzoek heeft ingesteld naar bedoelde loodvergiftiging door veevoer, waarvoor de grondstoffen
onder meer waren geleverd door De Bruijn BV. Rechtbank en Hof nemen op grond hiervan
wetenschap van benadeling bij Kuijsters aan behoudens te leveren tegenbewijs waarin Kuijsters
niet slaagt. De B.V. betaalt na de publicatie ongevraagd en zonder overleg met Kuijsters de niet-
opeisbare lening terug. De creditstand op de rekening bij de bank waarvan betaald werd was toen
ca. 750.000. Op verzoek van de bank wordt het bedrag gestort op een deposito rekening en verpand
tot zekerheid van de vordering van de bank op de B.V. en een dochteronderneming (Cornex). In
maart   1990   failleert  de   B.V.   en de curator spreekt Kuijsters   aan op grond   van  42 F omdat  de
betaling onverplicht was. De uitspraak gaat er veronderstellenderwijs (conform Hof) van uit dat de
bank het 'verpande saldo van de depositorekening inderdaad had uitgewonnen, of weldra zou
uitwinnen'. Uit de conclusie van de AG blijkt dat dat in cassatie overigens inmiddels een feit was.
Kuijsters beriep zich op verrekening omdat zij was gesubrogeerd in de rechten  van de bank (6: 150
sub a BW).

Hoge Raad: De beslissing van het Hof dat de vordering uit hoofde van de lening in verband met de
achterstelling niet opeisbaar was laat de Hoge Raad in stand zodat 42 F en niet 47 F van toepassing
is. Met betrekking tot de verrekening overweegt de Hoge Raad: 'Het zou in strdd ziin met dod en
strekking van art. 42 F, in verbinding met art. 51 F, indien Kuijsters zich aan haar uit die bepaling
poortploeiende 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 schuideiser te verpanden en zich vervolgens, na uitwinning, Ie beroepen op

verrekening met de door subrogatie verkregen vordering van die schuldeiser op de boedel:

Bespreking:

X.12.1 Relevante vragen volgens wenselijk recht

(i)     (Pauliana-norm). Had Kuijsters ten tijde van de betaling wetenschap
van dreigende insolventie? Zo ja. tot welk voorzienbaar nadeel leidde
de betaling, mede in het licht van de betaling op de achtergestelde
lening en de verpanding van het ontvangen bedrag aan de bank? Was de
betaling op de achtergestelde lening onrechtmatig jegens de bank en
welk nadeel ontstond daardoor voor de bank?

X.12.2 Relevante feiten en financifle positie

(ii)    Uitgaande van de vastgestelde wetenschap van dreigende insolventie
leidt de ontvangst van de betaling tot een voorzienbaar nadeel bij
volgend faillissement door vermindering van verhaalsactief. Maar
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daarmee is in casu de kous niet af. Tegelijkertijd is er aanleiding om
aan te nemen dat de tel'ugbetaling jegens de bank een schending van een
verplichting vormde, en dat die schending tot specifiek nadeel van de
bank leidde omdat hij daarna niet meer kon verrekenen. In samenhang
daarmee staat het geenszins vast dat de terugbetaling wel tot nadeel van
crediteuren leidde.

Ciii) Voor zover de uitspraak dat toelaat, zal worden getracht de feiten in een

ruimer verband te analyseren. Vddr de betaling aan Kuijsters beschikte
de BV over een creditsaldo van circa f 750.000 op een rekening.
Aannemelijk is echter dat ook met inachtneming van dit creditsaldo er
(na verrekening) een schuld van de BV aan de bank bestond. Immers
ruimschoots na faillissement (en dus ook vermoedelijk na uitwinning
van eventuele andere zekerheden) doet de bank jegens Kuijsters een
beroep op de verpanding van de gelden tot zekerheid van de schuld van
de BV. 1147 Zou de betaling aan Kuijsters dus niet hebben plaatsgehad en
faillissement zijn gevolgd, dan zou de bank de creditstand van f
750.000 in principe hebben verrekend met de totale schuld en zou dit
bedrag ook niet ter beschikking van crediteuren hebben gestaan. Door
de betaling aan Kuijsters werden dus niet de faillissementscrediteuren
benadeeld maar de bank en wel vanuit twee samenhangende invals-
hoeken. Het creditsaldo kon niet meer worden verrekend en een bij de
bank achtergestelde vordering werd betaald voordat de bank was
betaald. Dat de bank zich tegen die betaling aan Kuijsters verzette is
dus niet zo vreemd. Het ware eenvoudiger en wellicht ook beter
geweest als de bank de terugbetaling aan de BV had gevorderd (op de
oorspronkelijke rekening), maar met de plaatsing van het betaalde
bedrag op een afzonderlijke rekening en de verpanding van het saldo
werd uiteindelijk hetzelfde resultaat bereikt. Dat geldt niet alleen voor
het aanvankelijke creditsaldo van f 750.000 maar ook voor de
resterende f 250.000 omdat dit bedrag in feite ook door de bank betaald
is en in mindering strekte op de verhaalspositie van de bank en
overigens de crediteuren niet benadeelde. In de casus waar de Hoge

1148Raad - net als het Hof en deze bespreking - veronderstellenderwijs
van uitgaat, vindt de bank alsnog verhaal door middel van de
verpanding door Kuijsters aan de bank, voor zover haar verhaalspositie
onrechtmatig is uitgehold. Maar tegelijkertijd brengt de Hoge Raad de
boedel in een positie alsof die verhaalsrechten van de bank nooit
hebben bestaan door aan te nemen dat Kuijsters de f 1 miljoen moet
terugbetalen aan de boedel. Dat betekent dat per saldo de oude situatie

1147

Op de positie van de dochter wordt omwille van de eenvoud later ingegaan.
1148

Hof en Hoge Raad gaan uit van de veronderstelling dat Kuijsters de bank moet betalen.
Zie  echter de uitspraak tussen Kuijsters  en  de bank (vermeld door Sevenheck  ( 1995)).
Uiteindelijk krijgt niet Kuijsters maar de bank het lid op de neus aan de hand van de
specifieke omstandigheden van het geval. Kuijsters is de overeenkomst tot verpanding in
dwaling aangegaan. Maar ook daarna geldt dat de boedel en de faillissementscrediteuren
te veel hebben gekregen.
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vddr betaling aan Kuijsters niet wordt hersteld 1149 maar dat de boedel

alsnog 1 miljoen meer vrij actief heeft. Wie betaalt de rekening
daarvan? Weduwe Kuijsters die niet over het betaalde bedrag kan
beschikken en ondertussen wel (nog eens) f 1 miljoen aan de boedel
moet betalen? Is die uitkomst bevredigend? Dat kan niet zo zijn.
Kuijsters krijgt ongevraagd een achtergestelde lening betaald, zet dit
recht met de bank ten opzichte van wie de lening was achtergesteld en
verliest daarmee haar aanspraken op het betaalde bedrag en moet
vervolgens nog een keer f 1 miljoen aan de curator betalen terwijl de
crediteuren eigenlijk niet minder waren geworden van de betaling in
samenhang met de verpanding.

(iv) Is dit dan aan iedereen voorbij gegaan? Nee, in elk geval de AG
Vranken (en tot op zekere hoogte Huizink (1995)) heeft het dilemma
van de dubbele betaling door Kuijsters herkend: '31. Degene die in
strijd met art. 6:204 BW doorbetaalt, zal desondanks moeten
terugbetalen. Het risico dat hij het doorbetaalde niet terugontvangt en
dus Avee keer betaalt, is poor hem. Daarom spreekt het argument in de

onderhavige zaak dat Kuijsters bij afwijzing van het beroep op
verrekening wellicht twee keer moet betalen mij niet aan. Kuijsters
heeft dat toerekenbaar over ziclizelf afgeroepen en moet ook zelf maar
zorgen het geld bij de bank terug te krijgen. De eventueel nadelige
gevolgen van haar handelwijze kan zij niet afwentelen op de overige
crediteuren: Huizink (1995) die de druiven wel zuur vindt relativeert
dit op soortgelijke wijze: 'daar smat tegenover dat niemand verplicht is
zich zoinaar sterk te maken voor een derde'.  Wat  in  deze  gedachten
echter ontbreekt is de vraag of er wel sprake is van nadeel en dus de
vraag of de verpanding aan de bank niet het nadeel feitelijk wegnam
(vergelijk Eneca-arrest en Loeffen q.q./BMH II). Ook Vrankens
suggestie dat Kuijsters het geld maar van de bank moet zien terug te
krijgen, spreekt mij als veel te makkelijk niet aan net zomin als dat de
verpanding, zoals Huizink zegt, 'zomaar' was. Er was namelijk wel
reden voor Kuijsters de bank alsnog in een positie te brengen die
vergelijkbaar was met de niet jegens de bank onrechtmatige betaling
van de achtergestelde lening. Mijn overwegende bezwaar tegen de
uitspraak is dus dat geen rekening wordt gehouden met de gesaldeerde
gevolgen van de pretense benadeling doordat de positie van de bank,
ook een crediteur die de 'gelijkheid' bepaalt, over het hoofd wordt
gezien en daarmee ook niet naar de vermogenspositie van de failliet
gekeken wordt:u°

(v)    Volledigheidshalve wijs ik erop dat er in casu wel sprake kan zijn
geweest van een (gedeeltelijke) benadeling van crediteuren doordat de
verpanding door Kuijsters mede strekte voor de schuld van de dochter-
onderneming Cornex. In het geval dat er (ongebruikelijk) geen sprake

1149 Vergelijk Diepstraten/Gilhuis q.q.
1150

Zie VII.5.

417



Hoofdstuk X

was van hoofdelijkheid van de BV en haar dochter jegens de bank is het
mogelijk dat het creditsaldo van 750.000 niet had kunnen worden
verrekend met de schuld van de dochter. Het is dan mogelijk dat de
bank door de verpanding een deel van de 750.000 wel ter delging van
de schuld van de dochter heeft gebruikt. De conclusie van de AG geeft
enige aanwijzing dat dat althans volgens de pleitnotities van de curator
deels wel zo was: 'In het onderhavige geval moge door de betaling aan
Kuijsters en de opvolgende verpanding aan de bank wellicht het saldo
van de boedel van De Bruijn BV niet verminderd zijn - wellicht, omdat
met name de cijfers die de curator in zijn pleitnotities op p. 6/14 in
appel verschaft tot een ander oordeel kunnen leiden, ook al omdat de
verpanding mede strekt tot zekerheid van de schuld van Cornex BV aan
de bank -, maar zonder dit samenstel van handelingen had het bedrag
van 1 miljoen niet alleen/vooral aan de bank, inaar aan alle crediteuren
ter   beschikking gestaan: Waar onvoldoende concrete gegevens1151

bestaan om dit beperkte nadeel vast te stellen, ga ik hierop verder
gemakshalve niet in.

(Vi) De betaling aan Kuijsters, in samenhang met het ter beschikking stellen
van het betaalde aan de bank zal waarschijnlijk niet tot nadeel hebben
geleid zodat er niets ongedaan te maken valt.

X.12.3 Eindoordeel naar wenselijk recht
(Vii) Los van de vraag of de lening al dan niet opeisbaar was, leidde de

betaling na wetenschap van benadeling tot een toerekenbare benadeling
die ongedaan gemaakt moet worden door terugbetaling van het saldo
van het nadeel en het in zoverre herleven van de achtergestelde lening.
Afgezien van de vraag of de betaling indirect gestrekt heeft tot
voldoening van een schuld van de dochteronderneming, is er ten
gevolge van de verpanding van de opbrengst aan de bank en het
specifiek door de bank geleden nadeel door de betaling waarschijnlijk
geen sprake geweest van ongedaan te maken nadeel van andere
crediteuren dan de bank. Door de verpanding door Kuijsters aan de
bank was dat nadeel ongedaan gemaakt. Aan de curator kwam derhalve
per saldo geen vordering toe. Althans indien de curator wel een
vorderingsrecht had zou de curator het nadeel aan de bank moeten
uitkeren (na aftrek van gemaakte kosten).

1151 Er zit ook een mogelijk luchtje aan de betaling aan Kuijsters en de opvolgende
verpanding: de bank geeft uitvoering aan de grote betalingsopdracht terwijl ook hij van
de nood van de BV zal moeten hebben geweten en waarschijnlijk ook wist dat die strekte
tot betaling van een bij hun vordering achtergestelde lening; drie dagen na de betaling
aan Kuijsters verstuurt de bank een brief aan Kuijsters waarbij hij zich tegen die betaling
verzet en kennelijk nog voordat de brief besteld is, namelijk diezelfde dag, wordt de 1
miljoen  op een depositorekening geplaatst  en verpand.' 151  Maar hoe dit alles ook zij, echt
van belang voor de betekenis van de uitspraak van de Hoge Raad is dit niet, omdat de
uitspraak impliceert dat ook als er geen sprake was van nadeel (of onrechtmatig handelen
van de bank) Kuijsters de f 1 miljoen moet terugbetalen.
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X.12.4 Verdere evaluatie overwegingen Hoge Raad
(Viii) Nadeel?

De uitspraak is uitgebreid onderwerp geweest van beschouwingen in de
literatuur,"53 waarbij Kortmann en Faber het voortouw hebben genomen
door in te gaan op vooral 'ingewikkelde dogmatische vragen', de
verrekening in het algemeen, 53 F, de eventuele betekenis van 54 F,
verschillen tussen failliet, boedel en curator. Zij achten de motivering
van de Hoge Raad, gebaseerd op doel en strekking van de actio
Pauliana, 'nogal vaag' en betogen dat dezelfde uitkomst had moeten
worden bereikt door verrekening niet toe te staan omdat aan de eisen
niet werd voldaan. De schrijvers, inclusief de AG Vranken, menen bijna
allemaal dat de uitkomst van de uitspraak bevredigend is. Alleen
Huizink heeft een vraagteken en acht de druiven zuur voor Kuijsters als
er sprake zou zijn geweest van een niet-achtergestelde lening. Wat dat
belang   van de achterstelling daarbij is, ontgaat   mij. Meer algemeen
meen ik dat de uitspraak hoogst onbevredigend is en dat dat gegeven
verdronken is in het beperkte dogmatische debat. Op de AG na,
bekommeren de schrijvers zich niet over een ruimer totaalbeeld waarbij
ook de bank als crediteur betrokken wordt, waardoor de vraag of en in
hoeverre er wel sprake was van nadeel c.q. welke gevolgen de uitspraak
heeft voor de gelijkheid van crediteuren in ruimer verband niet aan de

orde   komt."53 Dat is opmerkelijk omdat Kortmann en Faber er in

1152 Huizink (1995); Kortmann, Faber (1995a), met reacties van Verschoof   ( 1995)   en
Sevenheck  ( 1995) en repliek van Kortmann en Faber (1995b);  noot Van Schilfgaarde  in
de NJ  1995, 626; Wessels (2003); Faber (2005).

1153 Ook  Steins/Textile (HR 18-1-2002,  NJ  2002, 96) lijkt een voorbeeld  van een beslissing
op grond van een beperkte visie op de feiten te zijn. De Hoge Raad neemt tot
uitgangspunt een in cassatie niet meer ter discussie staande teruggaveverplichting van
onbetaalde trainingspakken (zonder dat een beroep op reclame of ontbinding of
eigendomsvoorbehoud was gedaan) en komt tot een persoonlijke aansprakelijkheid van
de bestuurder. Maar tegelijkertijd houdt de teruggaveverplichting en de persoonlijke
aansprakelijkheid blijkens de uitspraak direct verband met het aangenomen aanstaande
faillissement. Binnen die context is het nu juist de vraag of de trainingspakken niet mede
tot verhaal van alle crediteuren had moeten dienen en dus helemaal niet hadden moeten
worden teruggegeven. Binnen mijn analyse had daarbij aansluiting moeten worden
gezocht bij de Beklamel-jurisprudentie en was de vraag of de koopovereenkomst was
aangegaan toen de bestuurder moest weten van de feitelijke insolventie. Zo ja, dan
strekte de levering tot 'voordeel' dat had moeten worden teruggegeven althans tot een
boedelschuld had moeten leiden als (de waarde van) de trainingspakken nog aanwezig
was geweest. In casu waren ze ondanks een beslag verdwenen zodat op die grond ook
aansprakelijkheid wegens de onrechtmatige vermindering van verhaalsactief aannemelijk
was en aldus de waarde ook had kunnen worden teruggebracht in de boedel en aldus ook
tot een boedelschuld had kunnen leiden. Maar werd de koopovereenkomst aangegaan
vaar geobjectiveerde wetenschap van feitelijke insolventie dan is de uitkomst van de
uitspraak mijns inziens onjuist omdat geen rekening wordt gehouden met de aanspraken
van andere crediteuren. Naar mijn mening brengt de gelijkheid van crediteuren met zich
dat een rechter daar ambtshalve rekening mee zou moeten houden zodat die gelijkheid
niet door zijn uitspraak verstoord wordt en de uitspraak zelve onrechtmatig zou zijn
(waar kennelijk de curator zelf niets had gedaan viel dat in casu wei mee). Ook de vraag
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abstracto wel rekening mee houden dat - op grond van Loeffen
q.q./BMH II - er wellicht een uitzondering moet worden aangenomen
'wanneer de overige schuldeisers van de gefailleerde door het beroep
op verrekening niet in hun verhaalsmogelijkheden worden
benadeeld: 1154

Ook al ben ik het van harte eens met de door de Hoge
Raad aangenomen dominante betekenis van (de wetenschap van
benadeling in) 42 F, de uitspraak lijkt verre van bevredigend. Dat komt
doordat er in casu (niet aldus in cassatie gestelde) ernstige vraagtekens
bestaan in hoeverre de betaling wel tot nadeel strekte. De volgens1155

Kortmann en Faber 'bevredigende' uitkomst wordt door hen aldus
gemotiveerd: De beslissing lijkt voor de hand te liggen. Een andere

beslissing zou te zeer afbreuk doen aan de effectiviteit van de
faillissements-Pauliana: Dat lijkt  mij  'nogal  vaag'.

(ix) Verrekening.

Het ontbreken van de 'goede trouw eis' in 47 F wordt in casu niet van

belang geacht omdat de betaling op de achtergestelde lening niet
'opeisbaar' was. De Hoge Raad gaat er kennelijk van uit dat een beroep
op verrekening na subrogatie naar de letter van 53 F zou slagen ware
het niet dat de principes van 42 en 51 F daaraan in de weg staan. De
verrekening kent kennelijk toch normatieve beperkingen. Maar afgezien
van de naar 54 F opgerekte verrekening door een bank' 1 6 zijn daarvoor
weinig aanwijzingen in andere uitspraken te vinden. In Bakker
q.q./Katko bijvoorbeeld behelpt de rechter zich met de vernietiging van
de overeenkomst in plaats van de verrekening ter zake van de betaling
zelf niet toe te laten, die ook tot een meer zuivere uitkomst zou
leiden."37 In Tripels q.q./Van Rooyen, Auto Nellen, Tiethoff q.q./NMB
en Kuijsters/Gaalman q.q. zijn wel incidentele aanwijzingen te1158

vinden voor beperkingen aan de mogelijkheid van verrekening in
verband met de paritas creditorum.

van de persoonlijke aansprakelijkheid had mijns inziens niet alleen opgehangen mogen
worden aan de door de feitelijke rechter aangenomen latere teruggaveverplichting maar
aan de vraag of er een bijzondere positie van de leverancier was ontstaan doordat de
overeenkomst werd aangegaan toen geobjeCtiveerde wetenschap van feitelijke
insolventie bestond.

1154

p. 128.
1155

Vergelijk Loeffen q.q./BMH II en met name Eneca: 'dat wanneer het verrichten van een
handeling door de schuldenaar een noodzakelijke zoorwaarde is voor een gedraging van
degene met of te wiens behoeve de handeling werd verricht, de voor de andere
schuldeisers gunstige gevolgen van de gedragingen van de wederpartij niet buiten
beschouwing gelaten mogen worden bij de beantwoording van de vraag of Zij door de
handeling van de schuldenaar benadeeld zijn'.

1156 Zie Loeffen q.q./BMH 1 en Amro/Curatoren THB.
1157 Zie X. 17.
1158 HR 31-5-1963. NJ 1966. 340 (Tripels q.q./Van Rooyen); HR 25-5-1990, NJ 1990. 605

(Auto Nellen): HR 22-12-1989, NJ 1990, 661 (Tiethoff q.q./NMB) en HR 30-9-1994, NJ
1995,626 (Kuijsters/Gaalman q.q.). Zie ook VI11.4.7.1 en Faber (2005), 570.
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(x)      Fixatie (1).
In dit geval kon - bijvoorbeeld anders dan in Montana II - het criterium
van 42 F worden toegepast op de betaling zelf omdat die in het licht van
de overeenkomst tot achterstelling onverplicht was. Met name 51 lid 3
F maakt duidelijk dat er na vernietiging alleen een boedelschuld kan
ontstaan voor zover er ten gevolge van de vernietiging ook voordeel
voor de boedel resteert. Andere vorderingen moeten worden
geverifieerd. Dat is de weerslag van het fixatiebeginsel. De door de
vernietiging ontstane mogelijkheid van verrekening na subrogatie heeft
stellig geen betrekking op genoten voordeel van de boedel.

(Xi) Fixatie (2).
Er is wel verdedigd dat de Hoge Raad  voor de afwijzing van de1159

verrekening ook zijn heil zou hebben kunnen zoeken in de ruime
toepassing van 54 F (goede trouw bij schuldovername) op de
subrogatie, zoals ook de werking van 54 F in Loeffen q.q./BMH I en
Amro/Curatoren THB werd opgerekt. Wezenlijker is nog of de
wetenschap van benadeling bij de betaling zelf bestaat die dan voor
eventueel toegebracht nadeel tot fixatie leidt.

(Xii) Bezwaar.
Het belangrijkste bezwaar tegen het arrest werd eerder vermeld, er
wordt geen rekening gehouden met de vraag of en door wie nadeel is
geleden.

X.13 Gispen q.q./IFN

(HR 24-3-1995, NJ 1995,628)
Casus: de vorderingen van de aspirant-failliet L&V waren tot zekerheid verpand aan de
factormaatschappij IFN. Bedongen was dat L&V op al haar facturen van deze verpanding melding
zou maken en op die facturen uitsluitend de bankrekening van IFN zou vermelden. In strijd met
deze verplichting vermeldt L&V op een rekening aan IBM haar eigen bankrekening met de
bedoeling de betaling door IBM aan haar zelf te doen toevloeien. Dat lukt maar IFN ontdekt het. In
een langdurige bespreking dreigt IFN met opzegging van het krediet en een strafklacht. De
Vennootschap wordt gesommeerd onmiddellijk het op dat moment op de eigen rekening staande
bedrag aan IFN uit te betalen. Uitvoerig komt in deze bespreking de hachelijke financiele situatie
van de Vennootschap aan de orde waarbij onder meer het mislukte aanbod aan een aantal
crediteuren, het voornemen van de fiscus om bodembeslag te leggen en de reeds in gang gezette
sterfhuisconstructie aan de orde zijn gesteld. De Vennootschap betaalt nog diezelfde dag uit in de
vorm van toondercheques, waarna kort daarop het faillissement wordt uitgesproken.  IFN en ABN
AMRO Bank hebben hun medewerking verleend aan de sterfhuisconstructie, die voortzetting van
het bedrijf mogelijk maakte in een nieuwe vennootschap, die het merendeel van de activa en de
werknemers van de Vennootschap overnam. De curator vordert terugbetaling van het aan IFN
uitbetaalde bedrag op grond van art. 47 Fw.

Hoge Raad. 3.2 In dit kort geding vordert de Curator terugbetaling van het bedrag van  f  530 000.
Hij beroept zich daartoe op het bepaalde in art. 47 F., inhoudende, voorzover in het onderhavige
geval van belang, dat de voldoening door de schuldenaar aan een opeisbare schuld kan worden
vernietigd, wanneer wordt aangetoond dat de betating het gevolg was van overleg tussen de
schuldenaar en de schuldeiser, dat ten doel had laatstgenoemde door die betaling boven andere
schuldeisers le begunstigen.

1159 Aldus Sevenheck  ( 1995) en bekritiseerd door Kortmann/Faber (1995b).
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President en Hof hebben de vordering afgewezen. Her Hof heef daartoe overwogen dat de
hien,oor in 3.1 onder (iv) vermelde "stappen van IFN en ABN AMRO Bank geheel rechtmatig (zijn)
in het licht van de onrechtmatige inning door de vennootschap van de aan IFN toekomende, aan
haar verpande  vordering  van  de  vennootschap  op  IBM"  (rov.  3).  Voorts  heeft  het  Hof geoordeeld
dat de schuldeisers in het onderhavige geval aileen "een voordeel (is) ontgaan zonder dat hun enig
nadeel is toegebracht" (rov.  5).
3.3 Het middel strekt ten betoge dat, anders dan het Hof heeft aangenomen, de schuldeisers
onmiskenbaar in hun verhaaismogelijkheden zijn benadeeld, alsmede dat hetgeen het Hof heeft
overwogen ook overigens zijn oordeel dat de Curator de nietigheid van de betaling niet kan
inroepen niet kan dragen.

Het middel kan niet tot cassatie leiden. In het midden kan blyven of het Hof terecht heeft
geoordee\d dat de schuldeisers alleen een voordeel is ontgaan, zonder dat hun enig nadeel is
toegebracht: 's Hofs oordeel dat niet is vol(laan aan de vereisten van art. 47 F. is in ieder geval
juist. Hetgeen het Hof heeft vastgesteld met betrekking 101 de gang van zaken nadat IFN had
ontdekt dat de schuld van IBM was voldaan op de rekening van de Vennootschap (hiervoor
weergegeven   in   3.1   onder   iv),   laat   geen   andere   conclusie   toe   dan   dat   niet   is   voldaan   aan   het
vereiste van overleg tussen de schuldenaar en de schuldeiser, dat ten doel had laatstgenoemde
door de betaling boven andere schuldeisers te begunstigen. Het middel verdedigr, blijkens de
daarop gegeven schriftelijke toelichting, de opvatting dat voor de aanwezigheid van voormeld
overleg niet is vereist dat ook de schuldenaar de bedoeling had de schuldeiser met de betaling ie
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. 7, komt naar voren,
dat, aangezien het hier gaiit 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 leveren dan het bewijs van
bedrieglijke verkorting van de rechten der schuideischers, dit wil zeggen van de wetenschap dat
benadeeling van de medeschuideischers het gevolg der handeling kan wezen" (Van der Feit: 1, biz·
450).

In het licht hien,an,  brengt een redelijke, ook met de huidige eisen van zekerheid van het
betalingsverkeer strokende, uitleg van art. 47 mee, dat voor de aanwezigheid van overleg als in dat
artikel bedoeld, is vereist dat sprake is van samenspanning, dat wit zeggen dat niet alleen bij de
schuldeiser, maar ook bij de schuldenaar het oogmerk heeft voorgezeten, door de gewraakte
betaling deze schuldeiser boven andere te begunstigen.

Reeds de omstandigheid dat, naar 's Hofs oordeel, de Vennootschap is gezwicht voor de
druk van bedreiging met opzegging van het krediet en indiening van een strafklacht, sluit uit dat
tussen de Vennootschap en IFN het in art. 47 bedoelde overleg heeft plaatsgevonden.

Bespreking:

X.13.1 Relevante vragen volgens wenselijk recht

(i)    Pauliana-norm: had IFN ten tijde van de betaling wetenschap van
dreigende insolventie? Leidde de betaling tot onder de Pauliana-norm
toe te rekenen nadeel in het licht van de verplichting tot verstrekking
van zekerheden en de plicht van IFN als betrokkene ook na dreigende
insolventie mee te werken aan de eventuele redding van de
onderneming?

(ii) Beklamel-norm: wanneer kreeg IFN wetenschap van feitelijke
insolventie? Heeft zij daarna meegewerkt aan de voortzetting van de
onderneming, waaronder het in ontvangst nemen van de betaling? Wat
is de omvang van het toe te rekenen nadeel?
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X.13.2 Relevante feiten en financiale positie
(iii) Uit de feiten blijkt dat IFN zeker wetenschap van dreigende insolventie

had ten tijde van de ontvangst van de betaling. LBV had de vordering
op IBM stil verpand en zou de betaling door IBM op de rekening bij
IFN zijn ontvangen dan was er conform Mulder q.q./CLBN geen sprake
geweest van een relevante benadeling onder de Pauliana-norm. Dat
komt door de dynamische effecten van een opengehouden krediet
waarbij betalingen worden gedaan uit te ontvangen betalingen. 1160

(iv) Hier lag het iets moeilijker. Door een malversatie was er wel betaald
maar op een andere rekening en omdat er geen mededeling van de
verpanding was gedaan was deze op zich bevrijdend. Daarmee was de
oorspronkelijke verpande vordering alsnog buiten de zakelijke
zekerheid van IFN gevallen. Met de formele benadering die ook in het
Wollie-arrest'16' te vinden is, kan verdedigd worden dat IFN daardoor
geen aanspraak meer op voorrang kon maken voor zover het de betaling
door IBM betrof. Materieel meer bevredigend vind ik het om in casu
aan te nemen dat de betaling door LBV van het bedrag dat al op de
rekening van IFN had moeten zijn betaald in verband met de
verplichting tot verpanding en betaling op de rekening van IFN niet tot
nadeel leidde. De Hoge Raad wil zich daarover niet uitlaten. 'In het
midden kan blijven of het Hof terecht heeft geoordeeld dat de
schuldeisers alleen een voordeel is ontgaan, zonder dat hun enig na(teel
is toegebracht' .

(v)      Aan de feiten is met grote mate van waarschijnlijkheid te ontlenen dat
IFN wist of moest weten van de feitelijke insolventie toen de druk op de
betaling werd gezet. Dat betekent dat daarna het krediet had moeten zijn
stopgezet en geen zekerheden of betalingen (anders dan betalingen op al
verpande vorderingen) in ontvangst genomen hadden moeten worden,
althans dat die in de boedel zouden moeten vallen. De aansprakelijkheid
van IFN (en het bestuur van LBV) was daarna niet beperkt tot de
betaling. Deze strekt zich daarna ingevolge de Beklamel-norm ook uit
over verliezen en (andere) verminderingen van verhaalsvermogen. 1162

X.13.3 Eindoordeel naar wenselijk recht
(Vi) Pauliana-norm: bij (alleen) wetenschap van dreigende insolventie is

relevant dat de betaling niet tot in dynamisch perspectief bezien toe te
rekenen nadeel heeft geleid.

(Vii) Beklamel-norm: vond de betaling plaats na verkregen wetenschap van
feitelijke insolventie dan dient die aan de boedel te worden
geretourneerd onder het herleven van de oude schuld. Na de
wetenschap van feitelijke insolventie zijn ook andere gevolgen aan IFN

1160
Zie IX.4.3.5 en X.8.

1161
HR 23-4-1999, NJ 2000,158 (Wollie).

1162 Zie voor de in casu ook voorbereide doorstart  IX.3.3.
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als   betrokkene   toe te rekenen:'163   (a) de verminderingen van eigen
vermogen veroorzaakt door exploitatie-verliezen (en bij praktische
uitzondering vergroting van het saldo van de liquidatieverliezen); en (b)
de verminderingen van verhaalsvermogen bestaande uit betalingen -
inclusief verstrekking van nieuwe uit te winnen zekerheden - op 'oude'
schulden, d.w.z. schulden die zijn ontstaan voordat men op de hoogte
was van de feitelijke insolventie, maar die nog niet zijn betaald. De
betrokkene verkrijgt tegenover terugbetaling de oude vorderingen
inclusief eventuele preferentie als te verifieren vordering.

X.13.4 Evaluatie overwegingen Hoge Raad
(viii) Dode letter.

Het 'opzet' vereiste in 47 F is door dit arrest een nagenoeg dode letter
geworden. Waar elke betaling op een reeds voor de wetenschap van1164

benadeling bestaande schuld' 16, al ipso facto tot benadeling leidt, kan
het 'oogmerk' van begunstiging eigenlijk geen zelfstandige rol meer
spelen. Uit het arrest wordt dit duidelijk, doordat als maar 'druk' wordt
uitgeoefend op de betaling, het 'overleg' niet kan hebben
plaatsgevonden. En het vereiste oogmerk van de 'schuldenaar' tot
begunstiging gaat eraan voorbij dat als de schuldenaar betaalt daar wel
vrijwel altijd een andere, op de schuldenaar zelf slaande, - maar daarom
nog niet in het licht van de gelijkheid legitieme - reden voor zal
bestaan. Het arrest is onderwerp geweest van veel kritiek. 1166 In Cikam/

Siemon q.q. wordt met een beroep op dit arrest de mogelijkheid
geschapen dat op de wederpartij de last rust van het tegenbewijs (anders
Loeffen q.q./BMH II: geen tegenbewijs mogelijk). Ondanks het beroep

op dit arrest in Cikam/Siemon q.q. zijn beide onverenigbaar.
1167

(ix) Historie.

Het beroep op de wetsgeschiedenis is behandeld in VIII.7. 'De huidige
eisen van zekerheid van het betalingsverkeer' in dit arrest zijn niet
hetzelfde als 'de eisen van het huidige rechtsverkeer' in Loeffen
q.q./BMH I. Eerder 1168 kwam ik tot de conclusie dat de omslag in

Montana II is te vinden en waarschijnlijk meer met de gewijzigde
samenstelling van de Hoge Raad dan de veranderde eisen van de tijd
van doen heeft.

(x) Inconsistentie.
Dit arrest is formeel beperkt tot 47 F. De 'huidige redelijke eisen' lijken
ook een betekenis voor de reikwijdte van de onrechtmatige
daadvordering te veronderstellen. Van Dooren q.q./ABN Amro I zal dat

1163 Zie concl. 54.
1164 Zie ook Vriesendorp ( 1996aen 1999a).
1165 Zie VI11.4.4 en VIII.4.5.
1166 Zie o.a. Vriesendorp ( 1999b), p. 172. Huizink (2001): Van Koppen (200lb).
1167 Zie VI11.4.6 en X.20.
116X

Zie VIII.5.2.
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bevestigen. Niettemin blijft er een spanningsveld bestaan met andere
arresten die geschoeid zijn op de onrechtmatige daad of 54 F.

(Xi) Geen nadeel onder de Pauliana-norm.

De uitkomst van het arrest is te billijken in het licht van het na
dreigende insolventie - ook volgens het Hof - niet optredende relevante
nadeel in de zin van de Pauliana-norm. Was er sprake van wetenschap
van feitelijke insolventie, en dat lijkt zeer waarschijnlijk, dan is de
uitkomst uitgesproken wrang, omdat dan werd toegestaan dat daarna
nog onder de voeten van crediteuren door werd geharkt. De vordering
van de curator zag daar echter niet op.

(Xii) Zou de curator met een beroep op de Beklamel-norm de betaling wel
ongedaan hebben gemaakt, of zou het bestuur van LBV niet zijn
gezwicht onder de druk van IFN, dan zou het nog steeds zeer wel
denkbaar zijn dat IFN een vordering jegens het bestuur had uit hoofde
van onrechtmatige daad. Daarvoor is vereist dat het verwijt ernstig is en
het bestuur wist dat het handelen onrechtmatig was en tot verminderd
verhaal zou leiden. 1169

X.14 Van Essen q.q./ Aalbrecht, Looman

(Hoge Raad 30-5-1997; NJ 1997, 663)
Feiten (voor zover betrekking hebbende op benadeling van crediteuren en mede ontleend aan de
conclusie van de AG): Aalbrecht heeft zeggenschap in een aantal vennootschappen, hierna tezamen
ook aan te duiden als de Aalbrecht Groep. Medio jaren '80 heeft Aaibrecht het plan opgevat
bepaalde activiteiten van de Aalbrecht Groep te verzelfstandigen in HCT. Na oprichting zijn de
aandelen in HCT aan Aalbrecht overgedragen, HCT is vanaf oprichting verliesgevend geweest. Per
30 april 1990 is HCT uit hoofde van financieringen en managementvergoedingen aan de Aalbrecht
Groep een bedrag van f. 156 637 verschuldigd, een schuld die daarna oploopt. In cassatie is o.a. aan
de orde of die vordering wel opeisbaar was. Aalbrecht heeft op 2 november 1990 een reorganisatie
van   HCT   aan   de orde gesteld. Aalbrecht en Looman   zijn   op 14 december 1990 benoemd   tot
bestuurders van HCT. Daarna wordt door HCT aan Aalbrecht Groep in aflossing op de schuld
f. 32.000 betaald en activa voor f. 55.000 verkocht onder verrekening met de bestaande schuld.
HCT  is  op  22  mei  1991 in staat van faillissement verklaard. De curator spreekt,  v.z.v. in cassatie
nog van belang, bestuurders Aalbrecht en Looman aan op onbehoorlijk bestuur althans
onrechtmatige benadeling van crediteuren.

Hoge Raad: Nadat de Hoge Raad 's Hofs vaststelling dat de vordering opeisbaar was onbegrijpelijk
oordeelt voegt hij daar het volgende aan toe: 'Ook de in subonderdeel 2.4 aangevoerde rechtsklacht
is gegrond. Anders dan het Hof kiaarblijkelijk 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 Aaibrecht Groep behorende vennootschappen,
mede gelet op de art. 42,43 en 47 F. en 343 Sr., als een onrechtmatige daad van haar bestuurders
Aaibrecht en Loo,nan en/of als een onbehoorlijke vervulling van hun taak in de zin van art. 2:248
BW kunnen worden aangemerkf.

1169 Zie III.4.1.1  en daar genoemde jurisprudentie.
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Bespreking:

X.14.1 Relevante vragen volgens wenselijk recht

(i)    Pauliana-norm: had Aalbrecht Groep ten tijde van de betaling en
verrekening wetenschap van dreigende insolventie en daarmee van
voorzienbaar nadeel? Tot welk nadeel leidde dit?

(ii) Beklamel-norm: waren Aalbrecht, Looman en/of Aalbrecht Groep
betrokkenen bij HCT die een overwegende invloed op de voortzetting
van de onderneming hadden? Wanneer kregen de betrokkenen
(geobjectiveerde) wetenschap van feitelijke insolventie? Welk nadeel
had de voortzetting van de onderneming daarna ten gevolge?

(iii) Hoewel de feiten geenszins uitsluiten dat er sprake was van financiering

in strijd met de verlengde Beklamel-norm zijn de bekende gegevens
onvoldoende om daarover iets zinvols te kunnen zeggen.

X.14.2 Relevante feiten en financiale positie
(iv) De bekende concrete financiele gegevens zijn zeer beperkt. De

verwevenheid van de partijen en de voortdurende verliesgevendheid
duidt op wetenschap van dreigende en zelfs feitelijke insolventie. In
theorie is echter denkbaar dat HCT over zoveel gestort kapitaal en
vreemd vermogen beschikte dat dit toch niet aan de orde was, met name
niet indien verwacht mocht worden dat HCT in de toekomst winst zou
gaan maken. Duidelijke aanwijzingen daarvoor - behalve vermelding
van een beoogde reorganisatie - ontbreken.

(v)       Zowel de betaling (concl. 28) als de verrekening (concl. 29) leidden tot
nadeel in de vorm van vermindering van verhaalsactief. Ongedaan
maken leidt tot terugbetaling door Aalbrecht Groep en het herleven van
de oude schuld.

(vi)   Of Aalbrecht Groep naast Aalbrecht en Looman (bestuurders en
aandeelhouder) ook als betrokkene kan worden aangemerkt, is
onvoldoende duidelijk omdat niet duidelijk is of zij een overwegende
invloed op de voortzetting van de onderneming had.

1170

(Vii) Bij voortzetting na wetenschap van feitelijke insolventie is een ruimere
aansprakelijkheid aan te nemen van bestuurders Aalbrecht en
Looman. 1171

X.14.3 Eindoordeel naar wenselijk recht

(Viii) Pauliana-norm: het is aannemelijk dat Aalbrecht Groep wetenschap van
dreigende insolventie van HCT had ten tijde van de betaling en de
transactie die tot verrekening leidde en het bij faillissement op te treden
nadeel moest voorzien. In beginsel is Aalbrecht Groep gehouden terug

1170 Zie concl. 19.
1171 Zie concl. 39.
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te betalen en niet te verrekenen waarna de oorspronkelijke schuld weer
wordt hersteld.

(ix) Beklamel-norm: vermoedelijk hadden Aalbrecht en Looman en ook
Aalbrecht Groep wetenschap van feitelijke insolventie voorafgaand aan
de betaling en aan het faillissement. Aalbrecht Groep is waarschijnlijk
geen betrokkene. Aalbrecht en Looman kunnen worden aangesproken
op het nadeel na wetenschap van feitelijke insolventie bestaande uit
onder andere de betaling maar meer algemeen:"71 (a) de verminderingen
van eigen vermogen veroorzaakt door exploitatieverliezen (en bij
praktische uitzondering vergroting van het saldo van de liquidatie-
verliezen) en (b) de verminderingen van verhaalsvermogen bestaande
uit betalingen - inclusief verstrekking van nieuwe uit te winnen
zekerheden - op 'oude' schulden, d.w.z. schulden die zijn ontstaan
voordat men op de hoogte was van de feitelijke insolventie, maar die
nog niet zijn betaald. De betrokkene verkrijgt tegenover terugbetaling
de oude vorderingen inclusief eventuele preferentie als te verifitren
vordering.

X.14.4 Evaluatie overwegingen Hoge Raad
(x)       Wetenschap van benadeling.

Het is duidelijk dat ook de vermindering van verhaalsactief kan leiden
tot aansprakelijkheid van bestuurders. Vanaf wanneer wordt echter niet
aangegeven. De verwijzing naar de Pauliana-bepalingen lijkt te kunnen
suggereren dat 'wetenschap van benadeling' ook bij bestuurders genoeg
is. Mijns inziens in zijn algemeenheid ten onrechte. In dit geval ging het
echter om een gelieerde vennootschap waarin in ieder geval Aalbrecht
zeggenschap had. Het gaat om een 'verdachte' transactie (vergelijk
43F). Aan Looman wordt in dat kader opmerkelijk genoeg geen woord
vuil gemaakt, hoewel de uitspraak kennelijk ook ziet op zijn
aansprakelijkheid als bestuurder (2:248 BW) of uit hoofde van
onrechtmatige daad.

(Xi) Samenloop.
De overweging 'dat een bemling door HCT en een onverplichte
overdracht van haar activa aan tot de Aaibrecht Groep behorende
vennootschappen, mede gelet op de art. 42,43 en 47 F. en 343 Sr., als
een onrechtmatige daad van haar bestuurders Aalbrecht en Looman
en/of als een onbehoortijke vervulling van hun taak in de zin van art.
2:248 BW kunnen worden aangemerkt' is cryptisch. De overweging
gaat over een rechtsklacht en is principieel van aard geformuleerd. De
overweging gaat hypothetisch uit van de wel opeisbaarheid en wat dan
rechtens is.

1172 Zie concl. 39.
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(xii)     47 F.
Voor wat betreft de 'betaling' wordt kennelijk principieel uitgemaakt
dat de onrechtmatigheid niet door 47 F zou worden beperkt. Waarom
niet, is niet duidelijk.

(Xiii) Bewijslast 47 F.
Geldt 47 F niet voor de bestuurder? Is van belang dat de bestuurder
samenvalt  met de aandeelhouder  van de betaalde?"7'  Hoe  zit  het  dan
met Looman? Of moet 47 F wellicht anders worden uitgelegd of zijn er
andere bijzondere niet genoemde redenen om 47 F niet (of wellicht 42 F
wel) toe te passen? Het arrest geeft geen enkele aanwijzing dat de
curator zou hebben voldaan aan de stel- en bewijsplicht van 47 F. Zelf
zou ik willen bepleiten dat het vereiste van bewijs van overleg gericht
op opzettelijke benadeling/bevoordeling niet voor de bestuurder geldt,
omdat hij degene is die de betaling daadwerkelijk doet uitvoeren en het
overlegvereiste kennelijk ziet op de bijzondere positie van de crediteur
die, mogelijk zonder enige invloed op de betaling zelf, de betaling
ontvangt. Dat zou ook kunnen verklaren waarom Aalbrecht en Looman
over 6dn kam geschoren worden. Maar het blijft gissen.

(xiv)    53 F.
Voor wat betreft de 'onverplichte overdracht van activa' rijst de vraag
of de Hoge Raad bedoelt dat niet de 'overdracht' maar de
achterliggende overeenkomst strekkende tot o.a. overdracht
vernietigbaar en onrechtmatig kan zijn in het licht van 42 F. 1174

Niet dat

uit de feiten blijkt dat die overeenkomst zelf strekte tot benadeling, het
ging om de vermindering van verhaalsactief door de overdracht (in
combinatie met verrekening). De bewoordingen van de Hoge Raad zijn
dus mijns inziens (onbedoeld?) juist, maar de overdracht is. indien
'opeisbaar', alleen vernietigbaar onder 47 F. Dat aan die eisen en zelfs
stelplicht door de curator werd voldaan, blijkt nergens, zie verder (iii).
Overigens gaat het hier, althans in de gebruikelijke systematiek van de
Hoge Raad, niet om 47 F, maar om 53 F"" jo. 42 F: er wordt verrekend.
Naar de letter, en mijns inziens met recht, wordt hier echter de
rechtshandeling van de vermindering van verhaalsactief onrechtmatig
geacht ook als niet aan 47 F wordt voldaan of als 53 F naar de letter
verrekening zou toestaan. 1176

(XV) 2:248 BW.
In het arrest wordt node gemist aan welke norm getoetst moet en mag
worden en vanaf welk moment die norm op de bestuurder van

1173 Zie ook later Cikam/Siemon q.q. in X.20.
1174

Vergelijk Verkerk/I'iethoff q.q
1175

Eigenlijk gaat het kennelijk om een contractuele verrekening en niet 66n op grond van 53
F, maar dat maakt geen wezenlijk verschil anders dan dat de verrekening al voor
faillissement plaatsheeft. Ook dan behoudt 53 F naar de letter betekenis omdat als de
contractuele verrekening vernietigd zou worden er als nog een beroep op 53 F zou
kunnen worden gedaan. zie VI11.4.7.

1176 Anders Bakker q.q./Katko X. 17.
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toepassing zou zijn. Naar mijn mening is in principe het tijdstip van
geobjectiveerde wetenschap van feitelijke insolventie bepalend (regel
19). Wellicht gaat de Hoge Raad daar in casu zonder het te zeggen wel

van uit, immers hij meent tegelijkertijd dat het handelen van
bestuurders in strijd kan zijn met het strenge 2:248 BW. De remedie
van 2:248 BW is in vergelijking tot de Beklamel-norm wel een
paardenmiddel.

(Xvi) De uitkomst lijkt bevredigend, de motivering op zijn minst onduidelijk.
Hoe het latere Van Dooren q.q./ABN Amro I zich tot dit arrest
verhoudt, zal ook wel altijd onduidelijk blijven.

X.15 Verkerk/Tiethoff q.q.

Hoge Raad 20-11-1998, NJ 1999, 611.
Casus: Verkerk had een vordering van f.  184.652,67 op Heemskerk. Partijen zijn bij overeenkomst
van  4  maart 1994 (aangeduid  als  "akte van dading") overeengekomen dat Heemskerk aan Verkerk
f. 80.000 zou betalen en 2 vrachtauto's in eigendom zou overdragen onder verrekening van de
koopprijzen ad f. 21.000 respectievelijk f. 29.000 met de vordering van Verkerk op Heemskerk
tegen finale kwijting. Ter uitvoering van deze overeenkomst heeft Heemskerk f. 80.000 aan
Verkerk betaald en de vrachtwagens in eigendom overgedragen. Ruim 3 weken later is Heemskerk
in staat van faillissement verklaard. Verkerk had de twee vrachtauto's in 1995 verkocht op basis van
de getaxeerde waarden als blijkende uit rapporten  van 10 januari 1995 respectievelijk  30  mei   1995
voor een bedrag van in totaal f. 26.500. De curator heeft vervolgens de actio Pauliana ingesteld.
Met een beroep op art. 47 Fw heeft hij terugbetaling van f 80.000 gevorderd en met betrekking tot
de inbetalinggeving van de vrachtauto's heeft hij zich beroepen op art. 42 Fw.

Het Hof heeft de overeenkomst niet behandeld als een akte van dading hetgeen
overeenkomt met de stellingen van partijen die consequent spreken van een "inbetalinggeving",
waar het de levering van de vrachtwagens betreft en van het betalen van (een deel van) de
opeisbare vordering van Verkerk, waar het de betaling van de f. 80.000 betreft. Rechtbank en Hof
ontlenen aan de bewoordingen van de desbetreffende overeenkomst dat zowel Heemskerk als
Verkerk bij het verrichten van de transactie met de vrachtauto's wetenschap van benadeling van
andere schuldeisers hadden of behoorden te hebben. Verkerk beriep zich in dat verband erop dat in
de akte van dading ten onrechte is vermeld dat Heemskerk niet over liquiditeiten beschikte om een
substantieel gedeelte van de openstaande vordering te voldoen. nu Verkerk op of omstreeks  1  maart
1994 een vordering in hoofdsom op Heemskerk had van f. 184.652,67 en Heemskerk daarvan op 3
en 4 maart 1994 een substantieel deel te weten f. 80.000 heeft betaald. In dat betoog wordt Verkerk
niet gevolgd, nu na betaling van het bedrag van f. 80.000 van de opeisbare schuld nog een schuld
van meer dan f. 100.000 resteerde hetgeen toch bezwaarlijk anders kan worden opgevat dan dat
Heemskerk kennelijk niet over voldoende liquiditeiten beschikte om een substantieel gedeelte van
die vordering te voldoen. Ook het betoog van Verkerk dat het ontbreken van wetenschap van
benadeling bij Heemskerk reeds hieruit volgt dat Heemskerk ten tijde van het totstandkomen van de
overeenkomst van dading ervan uitging dat de omvang van haar debiteuren en crediteuren
nagenoeg in evenwicht was en zij op termijn volledig aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen,
stuit af op de omstandigheid dat niet valt in te zien waarom in dat geval Heemskerk, naar ten
processe vaststaat, genoegen heeft genomen met betaling van het bedrag van f 80.000 en de
overdracht van twee vrachtauto's, tezamen belopende een lager bedrag dan haar opeisbare

vordering en Heemskerk Verkerk voor het resterende bedrag finale kwijting heeft verleend. Daaruit
valt volgens het Hof immers niet anders op te maken dan dat zowel Heemskerk als Verkerk
geweten moeten hebben dat Verkerk ook op termijn niet aan haar verplichtingen jegens Heemskerk
zou kunnen voldoen. Die omstandigheid gevoegd bij het feit dat in de akte van dading onder meer
is opgenomen dat Heemskerk in financiele moeilijkheden is geraakt, biedt voldoende steun aan de
door de curator gestelde bij zowel Heemskerk als Verkerk aanwezige wetenschap van benadeling
van andere schuldeisers. Het Hof meent dat op grond van de aangenomen wetenschap van
benadeling  bij de vrachtauto' s met betrekking  tot de betaling  van f. 80.000 eveneens moet worden
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geoordeeld dat deze tot doel had Verkerk boven andere crediteuren te bevoordelen. In verband met
de  verkoop  van de vrachtauto' s wordt de vernietiging  van de koopovereenkomst omgezet  in  een
betalingsverplichting van f. 50.000. Het Hof verwerpt het betoog van Verkerk dat de vordering
slechts voor een bedrag van de taxatiewaarde van f. 26.500 toewijsbaar zou zijn op de grond dat
partijen bij de akte van dading zelf aan de vrachtauto's een gezamenlijke waarde van f. 50.000
exclusief BTW hebben toegekend. Het bewijsaanbod dat Verkerk op dit punt nog heeft gedaan
wordt als niet ter zake dienende gepasseerd. Dit is in cassatie niet meer aan de orde. Zowel de
rechtbank als het hof hebben de curator in het gelijk gesteld.

Hoge Raad. 4.2. Onderdeel 2 keen zich tegen r.0.7, waarin het hof, kort samengevat, heeft
overwogen dat reeds op grond van de omstandigheid dat ten aanzien van de transactie met de
vrachtauto's zowel bil Verkerk als bij Heemskerk wetenschap van benadeling van andere
schuldeisers  bestond, moet worden  geoordeeld dat de  betaling  van f 8.000 eveneens  tot doel  had
Verkerk boven andere crediteuren te beroordelen
Aldus overwegende heeD het hof hetzij blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting hetzij zijn
oordeel ontoereikend gemotiveerd. Zou het hof hebben geoordeeld dat voor vernietiging van de
voidoening van een opeisbare schuld op de voet van art. 47 F. voldoende is dat Towel bij de
schuideiser als bij de schuidenaar wetenschap van benadeling van andere schuldeisers bestond,
dan heeft het hof miskend dat art. 47 "overleg" tussen schuideiser en schuldenaar eist, welk
vereiste aldus moet worden verstaan dat sprake is van samenspanning. dat wii zeggen dat niet
alleen bij de schuldeiser, maar ook bij de schuldenaar de bedoeling heeft voorgezeten door de
gewraakte betaling deze schuideiser boven anderen te begunstigen (HR 24 maart  1995, nr.  1 5 584,

NJ 1995, 628). Indien het hof mocht hebben bedoeld dat de wetenschap van benadeling van andere
crediteuren meebracht dat de onderhavige betaling tot doel had Verkerk boven andere crediteuren
te beroordelen, is zonder nadere motivering niet begrijpelijk dat reeds die wetenschap :ou
betekenen dat sprake is van een samenspanning als hiervoor omschreven.(..)
5. C..1 Het middel in het incidenteel beroep strekt ten betoge dat de, in dit geding niet bestreden,
vernietiging van  de  overeenkomst van  4  maan  1994  meebracht dat  aan  de  handelingen  die  strekten
tot uitvoering van die overeenkomst - de betaling van f 80.000 en de inbetalinggeving van de
vrachtaitto's - de rechtsgrond was ontvallen, althans dat die handelingen onverplicht waren. Het
hof had dan ook, aldus het middet, de vorderingen van de curator moeten toewijzen op grond van
art. 6:203 BW althans van art. 42 F. in verbinding met art. 51 F., met terzijdelating van art. 47 F.
Conderdeten      1-3).      Afgezien      daarvan      had      het     hof     de      overeenkomst.      ook      wat      de
uitvoeringshandelingen betreft, als un geheel moeten zien en niet moeten splitsen in een
onverplicht deel dat door art. 42 wordt bestreken en een ander deel dat onder art. 47 valt
(onderdeet 4).

Het middel berust in al :ijn onderdelen kennelijk op het uitgangspunt dat de
overeenkomst van 4 maart 1994 een schuidvernieuwing inhoudt en meebrengt dat de transactie met
de vrachtauto's en de betaling van f. 80.000, los van de voordien tussen partijen bestaande
rechtsverhouding, uitsluitend nog op deze overeenkomst berusten. Het Hof heeft evenwel dit
uitgangspunt klaarblijkelijk niet aanvaard en geoordeeld dat, nu van een andere bedoeling van
partijen niet was gebleken, zowel de betaling van f. 80.000, alsook, in overeenstemming met art.
6:45 BW, de inbetalinggering van de prachtauto's nakoming van de oorspronkelijke verbintenis
van partijen opieverden. Dit oordeel, dat berust op de aan het Hof als rechter die over de feiten
oordeelt voorbehouden uitlegging van de overeenkomst, geeft niet blijk van een onjuiste
rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. Het behoefde in het licht van het debat van partijen in
eerste aanleg en in hoger beroep, waarbij de curator niet een betoog heeft gevoerd als thans in het
midde! is vervat. ook geen nadere motivering.

Bespreking:

X.15.1 Relevante vragen volgens wenselijk recht

(i)       Pauliana-norm: Had Verkerk ten tijde van de betaling van f. 80.000 en
de levering van de vrachtauto's wetenschap van dreigende insolventie?
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Zo ja, leidde dit tot bij faillissement voorzienbaar nadeel, en welk
nadeel?

X.15.2 Relevante feiten en financiale positie

(ii)    Aan de overeenkomst kan een duidelijke aanwijzing van wetenschap
van dreigende insolventie worden ontleend (idem rechtbank en Hof),
zoals die ook bestaan zal hebben bij de daadwerkelijke betaling en
levering. Er is een aanwijzing dat dat niet zo was. Gesteld was dat 'de
omvang van haar debiteuren en crediteuren nagenoeg in evenwicht was
en zij op termijn volledig aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen'.
Er zou dus sprake kunnen zijn geweest van een op termijn voldoende
netto liquiditeitspositie. Zou Verkerk zich destijds daar ook deugdelijk
van hebben vergewist, dan zou het denkbaar zijn dat hij de wetenschap
niet behoefde te hebben. Feitelijk zullen de netto liquide middelen wel
niet voldoende zijn geweest want uit de verdere feiten blijkt dat niet
tijdig betaald kon worden, zie ook het drie weken later volgende
faillissement. Vermoedelijk betekende het 'op termijn' kunnen voldoen
aan verplichtingen dat toekomstige nog te boeken verwachtingen voor
resultaten werden meegenomen. Door het invoeren van zulke toekomst-
verwachtingen op termijn lijkt het dat geen rekening hoeft te worden
gehouden met de hardheid van kasstromen op kortere termijn. Ten
onrechte.

(iii) Zowel de betaling als de levering van de vrachtauto's leidden tot

vermindering van verhaalsvermogen. Beide vinden plaats na
wetenschap van dreigende insolventie en het nadeel was daarmee
voorzienbaar. Er is geen reden om deze vormen van nadeel verschillend
te behandelen (concl. 26,28). Tegenover de verplichting tot ongedaan
maken, strekkende tot teruggave, zou echter ook weer de
oorspronkelijke schuld moeten herleven als faillissementsschuld (concl.
42).

(iv) Als de taxaties die door Verkerk zijn aangedragen inderdaad een juiste
marktwaarde per datum levering gaven, is dit ook het toegebrachte
nadeel  door de levering  van de vrachtauto' s. De in de overeenkomst1177

vermelde prijs, de bedoeling van partijen, kan daar niets aan veranderen
en is ook geen reden om een verplichting tot ongedaan maken van
nadeel uitstijgende boven het werkelijke nadeel aan te nemen. Het Hof
heeft mijns inziens ten onrechte het bewijsaanbod van Verkerk
gepasseerd, zoniet al aannemelijk was dat het nadeel beperkt was tot
f. 26.500.

X.15.3 Eindoordeel naar wenselijk recht

(v) Wenselijke oplossing: zowel de betaling in geld als in vrachtauto's na
wetenschap van dreigende insolventie op een daarvoor al bestaande

1177 Zie ook VII.4.4.
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schuld leidt tot een te redresseren benadeling door vermindering van
verhaalsvermogen indien ten tijde van de betaling wetenschap van
benadeling bestond. De oorspronkelijke schuld moet weer herleven bij
teruggave van het geld en de waarde van de vrachtauto's ten tijde van
het  sluiten van de overeenkomst tot levering van vrachtauto' s.

X.15.4 Evaluatie overwegingen Hoge Raad

(Vi) De betaling van het geldbedrag van f. 80.000 werd gezien als een
verplichte betaling op grond van de oorspronkelijke schuld en de 'akte
van dading' werd niet gezien als een novatie. Voor deze betaling moet
voor de eventuele toepasselijkheid van 42 F dus teruggegaan worden
naar het moment van sluiten van de oorspronkelijke overeenkomst
leidende tot de schuld van f. 184.652,67. Toen was er geen wetenschap
van benadeling dus resteerde alleen 47 F. Het Hof had enerzijds geen
novatie aangenomen, maar anderzijds wel geconcludeerd dat bij het
sluiten van de overeenkomst van 4 maart wetenschap van benadeling
bestond. De Hoge Raad constateert dat voor de verplichte betaling van
f. 80.000 die wetenschap irrelevant is en herhaalt Gispen q.q./IFN.
Daarbij zegt de Hoge Raad dat het ontvangen van de opeisbare betaling
niet hetzelfde is als 'overleg' zoals vereist.

(Vii) De verplichting en de wijze van inbetalinggeving.
Zoals Kortmann en Faber 1178 hebben betoogd, wordt er een onderscheid

gemaakt tussen de opeisbare verplichting enerzijds en de verplichte
prestatie, de opeisbaarheid van de wijze van inbetalinggeving,
anderzijds. Door de inbetalinggeving door levering van de vrachtauto's
werd voldaan aan een opeisbare verplichting door middel van een
onverplichte prestatie. Dit onderscheid is kennelijk volgens de Hoge
Raad wezenlijk voor toepassing van 47 of 42 F.

(Viii) Normatieve betekenis van het onderscheid.
Beide betalingen  -  de f. 80.000  en de vrachtauto' s - waren betalingen
op 66n en dezelfde schuld. In het ene geval is de uit de daarna gesloten
overeenkomst blijkende wetenschap van benadeling niet en in het ander
geval wel relevant. Beide betalingen waren niet onverschuldigd en
leidden evenzeer tot benadeling door vermindering van het
verhaalsactief. Bij beide betalingen bestond dezelfde wetenschap van
benadeling. Veel reden voor een normatief onderscheid is er dus niet, of
het zou moeten zijn dat de 'huidige  eisen  van  rechtszekerlieid  van  het
betalingsverkeer' (Gispen q.q./IE\I) een andere betekenis hebben bij de
wel als zodanig verplichte betaling en bij de niet in die vorm of op dat
moment opeisbare betaling? Bij Steinz q.q./Amro bleek al tot wat voor
anomaliteiten die opvatting kan leiden. Daar en bij Kin/Emmerig q.q.
bleek ook dat de niet 'opeisbaarheid' wel een reden kan zijn om

1178

Naar   aanleiding van Vriesendorp ( 1999b). Zie verder   ook Van Koppen ( 1999b),
Verstijlen ( 1999b) en Van Galen (2000).
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makkelijker het bewijs van wetenschap van benadeling aan te nemen
(idem 3:46 sub 2 BW), maar niet om het verschil tussen de eis van
wetenschap van benadeling of opzet te verklaren. 1179

(ix) Toerekening.
Het ontbreken van een consistente normatieve benadering blijkt ook als
men de casus iets wijzigt. Als Heemskerk de vrachtauto's eerst had
verkocht en geleverd aan een derde en vervolgens de koopprijs (zijnde
gelijk aan de waarde van de vrachtauto's) had ontvangen en gebruikt
om Verkerk te betalen, waren noch de verkoop en levering (geen nadeel
door verlies of vermindering van verhaalsactief) noch de betaling aan
Verkerk (47 F) aantastbaar. Bij op zich niet-onverschuldigde betalingen
is het hele gedoe rond de opeisbaarheid misschien welkom om
tenminste sommige betalingen aan de werking van het normatief
onhoudbare 47 F te onttrekken, maar is de opeisbaarheid zelf geen
normatief te gebruiken criterium om benadelingen al dan niet onder zo
verschillende criteria voor toerekenbaarheid te brengen.

(x)       Omvang en tijdstip van nadeel.
Omdat het in betaling geven door de vrachtauto's vaar 4 maart niet
'opeisbaar' was in de zin van 47 F, mag de op 4 maart ontstane
verplichting volgens de Hoge Raad worden getoetst aan het al dan niet
bestaan van wetenschap van benadeling. Die overeenkomst zelf leidde
niet tot een vermindering van eigen vermogen of van verhaals-
vermogen. De overeenkomst zelf leidde dus niet tot nadeel. Het is
alleen de daarna plaatshebbende daadwerkelijke betaling (vergelijk
Nimox/Van den End q.q.. 'metterdaad') die tot nadeel leidt. Dat staat
geheel los van de vraag hoe betaald wordt. Als je het nadeel ongedaan
wilt maken dan moet je de betaling en niet de overeenkomst ongedaan
maken. Ervan uitgaande dat een reele prijs voor de vrachtauto's is
betaaid, leidt de verplichting niet tot benadeling en zou onder
toepassing van 51 F lid 3 (als de boedel nog gebaat is) het effect van de
vernietiging nihil zijn. Je kunt het ook anders benaderen. De
vernietiging van de overeenkomst die slechts tot wijziging van de wijze
van betaling leidde doet de oorspronkelijke overeenkomst herleven.
Betaalt de schuldenaar met vrachtauto's in plaats van geld, dan mag de
wederpartij eenzijdig deze vorm van betaling alsnog accepteren. Of
weer anders: na vernietiging van de overeenkomst kan de wederpartij
naar de letter nog steeds een beroep doen op verrekening ingevolge 53
F. Als alleen de betaling ongedaan moet worden gemaakt, kan dat
duidelijk niet. Verrekening zou immers in de weg staan aan het
ongedaan maken van (alleen) de betaling. Net als in Montana II
onderkent de Hoge Raad de eigen dynamiek van de benadeling door
betaling niet (anders Montana I). Daarmee gaat ook verloren dat de
vraag of de benadeling door betaling toe te rekenen is, niet afhankelijk

1179 Zie ook VIII.6.2.
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is van het moment van aangaan van de verplichting tot betaling, maar
van het tijdstip van de betaling zelf.

X.16 Van Dooren q.q./ABN Amro I en II

(Hoge Raad 16-6-2000, JOR 2000, 201; HR 8-7-2005, NJ 2005,457).
Casus: In de bestaande kredietrelatie tussen de Bank en de in concernvorm gedreven onderneming
van Hendriks Beheer verleende de Bank in  1991 een krediet in rekening-courant van f 8 miljoen. In
ruil hiervoor verkreeg de Bank een aantal zekerheden. In augustus 1993 raakte de Bank bekend met
liquiditeitsproblemen van het concern. Na uitgebreid overleg verhoogde de Bank bij aanvaarde
conditiebrief  van 5 november  1993 het krediet  met  f  1   miljoen  tot  f 9 miljoen.  Op dat moment
bedroeg de debetstand in de rekening-courant reeds f 8,7 miljoen. Als zekerheid voor de extra
kredietfaciliteit werden op 5 november aan de Bank aanvullende zekerheden toegezegd, waaronder
onder meer hypotheken op een drietal onroerende zaken, ter waarde van totaal € 174.033,51
(f 75.000   en € 140.000).   Op    11    november    1993    gaf   de   Bank haar notaris opdracht   de
desbetreffende aktes  op te stellen en  te doen verlijden. De hypotheken werden  op 3 december  1993
gevestigd  door het verlijden  van de aktes  die  op 6 december 1993 werden ingeschreven.   Op  de
laatstbedoelde dag bedroeg de debetstand in de rekening-courant f 8,37 miljoen. Volgens de feiten
blijkende uit het eerste arrest was de kredietschuld tussen 5 november en 3 december verminderd
met circa f 330.000,-. Volgens de vermelde feiten in het tweede arrest echter was de schuld in die
periode licht toegenomen: het negatieve saldo van de rekening-courant bij de bank is vanaf 5
november 2003 tot de faillissementsdatum opgelopen met een bedrag van f 68.788,-- (€ 31.214,63).
Deze kredietruimte is onder meer aangewend om crediteuren te voldoen. De fluctuaties van het
negatieve saldo  van de rekening-courant  na 5 november   1993 tot datum faillissement bestaan  uit
aflossingen (doorgaans op de rekening-courant gestorte betalingen door debiteuren van Hendriks
Beheer) en betalingen aan schuldeisers. In verband met de verslechterde financiele positie van het
concern vond gedurende de maand november en aanvang december 1993 intensief overleg  plaats
tussen de Bank en de onderneming. In dat kader werd het de Bank tijdens een bespreking op 29
november  1993 duidelijk dat een faillissement  van de vennootschappen  van het Hendriks-concern,
waaronder Hendriks Beheer, aanstaande was. Kort daarna - op 2 of 3 december 1993 - werd de
Bank medegedeeld dat de faillissementsaanvragen werden voorbereid. Nadat op 8 december  1993
surseance van betaling was verleend,  werd op 13 december  1993 op verzoek van de bewindvoerder
het faillissement van alle tot het concern behorende vennootschappen uitgesproken.

Het ging in het eerste arrest om vier vragen: (a) is voor de toepassing van art. 47 Fw
wetenschap dat het faillissement spoedig zal worden aangevraagd gelijk te stellen met wetenschap
dat het faillissement reeds is aangevraagd? (b) is het overleg dat ertoe heeft geleid dat vanaf 29
november 1993 onder grote druk is gewerkt aan het verlijden en inschrijven van de hypotheekakte
"overleg" in de zin van 47 F? (c) is een verstrekking van (hypothecaire) zekerheid aan te merken
als onverplicht in de zin van art. 42 lid 1 Fw en 43 lid 1 onder 2 F? (d) sluit de faillissements-
Pauliana een (subsidiaire) vordering op grond van onrechtmatige daad uit, en met name. doorbrak
de bank door de aanvaarding van de hypotheken de concursus en handelde hij daardoor
onrechtmatig? De laatste stelling was door Hof en rechtbank als onvoldoende feitelijk onderbouwd
verworpen.

Hoge Raad t.  '3.5.2.  Aan  het  stelsel  van  de  art. 42-51  F,  en  meer  in  het  bijzonder art.  47,  liggen
blijkens zijn ontstaansgeschiedenis, kort samengevat, de volgende uitgangspunten ten grondslag
(Van   der   Feltz  L   bl:.   434-437).   De   wetgever  was  van   oordeel  dat   de   schuldenaar   Keen  verwijt
ervan kan worden gemaakt wanneer hij datgene doet, waartoe voor hem een rechtsplicht bestaat.
Evenmin is er een redelijke rechtsgrond aan te wij:en, om hem die datgene ontving, waarop hij
krachtens zijn vorderingsrecht aanspraak had, tot teruggaaf daarvan te nood:aken.  "Kan derhalve
de Pauliana nimmer gericht zijn tegen eene handeling, waartoe de schuidenaar verplicht was, dit
neemt natuurlijk niet weg, dat die handeling indirect kan worden bestreden, door bestrijding der
vroegere handeling, waarbij de schuldenaar die verptichting op zich nam, indien daartoe termen
best(ian." Uitdrukkelijk werd overwogen dat het stelsel van de art. 42-51 aan het onvermogen van
de schuldenaar als zodanig geen enkel rechtsgevolg verbindt.
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De vernietiging ran verplichte handelingen werd daarnaast in strijd geacht met de behoeften van
het verkeer: "immers, zij is gericht tegen het sibi vigilare, zij belet den schuldeischer zijne rechten
te doen  gelden juist op het oogenblik dat hij ze het meest nodig heeft: nl. als hij dtconfiture van zijn
schuldenaar rreest. (..) 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,
misschien zelfs kort daarna,  in staar van faillissement geraken."

In lijn met deze uitgangspunten heeft de wetgever op de regel "geen nietigheid van
rerplichte handelingen" in art. 47 slechts twee, nauwkeurig geformuleerde uitzondering€n
gemaakt, waan,an in de onderhavige procedure aan de orde is de mc,gelijkheid van vernietiging
"wanneer wordt aangetoond  C...)  dat  hij  die  de  betaling  ontring,  wist  dat het faillissement  van  de
schuldenaar reeds aangevraagd was". Deze uitzondering is blijkens de toelichting op het voorstel
voor art. 47 gegrond op de gedachte dat de schuideiser, die niet bloot een faillissement ducht, maar
de zekerheid heeft verkregen dat daartoe aanvrage is gedaan, gezegd mag worden in strijd te
handelen inet de goede trouw door hem ook jegens zijn medeschuldeisers in acht te nemen.
wanneer hij onder die omstandigheden nog betaling van zijn schuldenaar vraagt en aanneemt. en
zich op die wijze aan de c oncursus onttrekt (Van der Feltz 1, biz. 449).

De curator heeft erop gewezen dat verderop in dezeUde toelichting wordt gesteld: "De
bedoeling is veeteer uitsluitend de betatingen te treffen, welke hetzij (...), hetzij - en dat dikwijls op
initiatief van  den schuldenaar - gedaan worden in den vooravond van het faillissement, omdat dit
:al worden aangerraagd, en terwijl de schuldeischer volkomen bekend is met de toestand waarin
zijn schuldenaar verkeert." Juist is dat in deze passage de bedoelde uitzondering niet helemaal
nauwkeurig is weergegeven.  Dit rechtvaardigt echter niet om af te wijken van de eenvoudiger toe te
passen, strakke regel die de wetgever in het belang van de zekerheid van het rechtsverkeer en het
betalingsverkeer in an. 47 heeft geformuleerd.

Van  belang  is  voorts  dat  de  wetgever  noch  bij  de  totstandbrenging  van  de  Wet  van   13
norember 1925, Stb. 445, waarbij in verband met verrekening het criterium van de goede trouw in
art. 54 werd opgenomen. noch bij die van enige wetten waar,nee in de afgelopen vijftien jaar
wijzigingen  in de  art.  42-51  :ijn aangebracht, aanteiding  heeft  gezien om art. 47  te  wij:igen  in de
door het onderdeet bepleite zin.

Hetgeen hien'oor is overwogen brengt mee dat er geen grond is om de voldoening aan
een opeisbare verbintenis tot het verstrekken van hypotheek buiten de aan art. 47 ontleende
gronden  nietig  te  verklaren  op  de  in  art.  54  vervatte   grond  dat  de  hypotheekhouder  niet  te   goeder
trouw heeft gehandeld. Onderdeel j is derhalve tevergeefs voorgesteld.'
3.6 (..)  'Het  Hof heeft niet  blijk  gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door als  uitgangspunt te
nemen dat alsdan' (bedoeld wordt: ervart uitgaande dat 'de vestiging van de hypotheken niet
vernietigbaar is op grond van art. 47 en 42 F'. (LvE)) 'slechts bijzondere omstandigheden de
hypotheekvestiging onrechtmatig zouden kunnen doen zijn. in de bedoelde artikelen liggen immers
- naar het Hc,f terecht tot uitgangspunt heeft genomen - mede regels besloten ten aanzien van
hetgeen  in de  periode vddr hetfaillissement  lussen de aanstaande  gefailleerde  en zijn schuldeisers
geoorloofd is.' (..)
3.7. t..) 'Linder, door het Hof niet gegeven, motivering is niet duidelijk waarom het beroep dat de
curator heeft gedaan op het, naar hij stelde. onverplichte karakter van die m'ereenkomst. niet is

aan te merken als een beroep in rechte op de vernietigingsgrond van art. 42 F.'

De voorliggende cassatiemiddelen van de curator in het tweede arrest gaan (nog) niet over de
'bijzondere omstandigheden'. waar het Hof niet aan toe was gekomen, maar richten zich in de kern
op de onjuistheid van 's Hofs overweging dat: 'niet is komen vast te staan dat de aanvaarding van
de hypotheken gelet op de daartegenover staande verhoging van het krediet in rekening-courant
heeft  geleid toi schade (benadeling  in verhaalsmogelijkheden)  voor de  andere  schuldeisers'. De
bank had zich uitdrukkelijk beroepen op het Eneca arrest. De Hoge Raad geeft de curator gelijk.

Hoge Raad Il: '3.6 Deze redenering'  Ivan het Hof] 'is ondeugdelijk. Een schuldenaar die ten taste
van een hem verleend bankkrediet een van zijn schuldeisers voldoet, bewerkstelligt een verhoging
van zijn schuld aan de bank ten bedrage van de aan die schuldeiser betaaide gel(isom. Inlien de
bank het kredietplafond verhoogt tegen aanvullende zekerheidstelling en de schuldenaar
vervolgens de rrijgekomen kredietruiinte gebruikt voor de voldoening van een deel van zijn
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schuldeisers, brengt dat dan ook in diens rotate schuidenlast geen wij:iging. De bank heeft evenwel
op de opbrengst van de in aanvullende zekerheid verbonden :aken voorrang verkregen boven de
resterende schuldeisers, terwijl de roldane schuldeisers slechts concurrent waren. De resterende
schuldeisers krijgen door een en under derhalve in plaats van met concurrente medeschuldeisers te
maken met de bank als preferent medeschuldeiser. Een dergelijke verschuiving in verhaaispositie
:al. behoudens het geral dat de bank de aanvullende zekerheid niet behoeft aan te spreken tot
verlutaI van haar vordering, nadeel voor de resterende schuldeisers meebrengen, ongeacht voor
welk bedrag er schuldeisers dank:ij de verhoging van het kredierplafond zijn voldaan.'

Bespreking:

X.16.1 Relevante vragen voligens wenselijk recht

(i)       Werd door de bank op 5 november c.q. 6 december 1993 voldaan aan
de eisen in concl. 61? Met name rijst dan de vraag wanneer de bank
wetenschap van dreigende en/of feitelijke insolventie moest hebben.
Verder rijst ook de vraag of de bank niet te veel gefinancierd had.

Als mogelijk relevant nadeel onder de Pauliana-norm komen in aanmerking de nader
verstrekte zekerheden en de feitelijke vermindering van het krediet, zie concl. 531/m 60.

X.16.2 Relevante feiten en financiale positie
(ii)     Er kan geen twijfel over bestaan dat in dit geval sprake was van een

aanzienlijke benadeling van crediteuren in de zin van de Pauliana-norm
in korte tijd vlak voor faillissement.
(a)  De feitelijke schuld aan de bank werd, volgens de feiten vermeld

in het eerste arrest, verminderd met f. 330.000 terwijl aannemelijk
is dat verstrekte zekerheden onvoldoende dekking boden. 1180

Niet is

duidelijk of de vermindering een toevalsstand was, het gevolg was
van aflossingen door Hendriks Beheer uit eigen middelen, of het
gevolg was van een feitelijke bevriezing waarbij geen of
nauwelijks betalingen werden gedaan maar ondertussen wel
vorderingen werden geincasseerd en voorheen toekomstige
zekerheden werden overgedragen. Voor het in verband hiermee toe
te rekenen nadeel zal het nodig zijn dat de bank invloed heeft
uitgeoefend op de feitelijke vermindering. Volgens de vermelde
feiten in het tweede arrest echter was de kredietschuld in die
periode f. 68.788 hoger geworden  door  op de rekening-
courantrekening gestorte betalingen door debiteuren en betalingen
aan schuldeisers.

(b) Tegelijkertijd werden de zekerheden vermeerderd met een drietal
hypotheken op onroerende zaken. 1181 Alleen als er daarna sprake
was van een voldoende solvabiliteit, een niet meer bestaand
liquiditeitstekort, een reele positieve liquiditeitsbegroting voor het
komende jaar en uitzicht op een toekomstige positieve rentabiliteit,

118() Zie IX.4.3.5 en concl. 59.
1181 Zie IX.4.3.2, IX.4.3.3 en concl. 55 en 56.
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is het nadeel niet toe te rekenen. Het is uiterst twijfelachtig of dit
het geval was.

(iii) De in naam verhoging van het krediet met 1 miljoen maar -
volgens

althans de feiten blijkende uit het eerste arrest - in werkelijkheid
verlaging is opmerkelijk. Ook uitgaande van de feiten in het tweede
arrest, een verhoging tussen 5 november 1993 en 6 december 1993 van
f. 68.788 verandert daar weinig aan. Een onderneming met een
liquiditeitstekort die zeer kort daarop failliet gaat en ondertussen een
ongebruikte kredietruimte heeft voor nog bijna 7 ton, is normaal
gesproken een paradox als de onderneming niet al feitelijk eerder is
opgehouden te betalen. Maar ook met een nog beschikbare krediet-
ruimte kan er per saldo sprake zijn van een liquiditeitstekort. Gezien de
hoogte van het verschil tussen de kredietlimiet en de werkelijke schuld
is minder aannemelijk dat het hier om een toevalsstand ging.

(iv) Vaststaat   dat   de bank vanaf augustus   1993   weet   van het liquiditeits-
tekort en dus van de dreigende insolventie. Het is aannemelijk dat het
uiterlijk op 29 november duidelijk moet zijn geweest dat het
faillissement onafwendbaar was. Geenszins is uitgesloten dat de bank
dat na behoorlijk onderzoek al veel eerder had moeten weten. De
kredietuitbreiding (in naam) vindt plaats na wetenschap van dreigende
insolventie en de zekerheden worden verschaft na wetenschap van
feitelijke insolventie.

(v)       Ook lijkt het aannemelijk dat de uitbreiding van het krediet in strijd was
met de verlengde Beklamel-norm, zodat ook voor het deel van het
krediet dat formeel verhoogd was geen aanspraak op de zekerheden zou
kunnen worden gemaakt. Op 6 december 1993, het moment van de
vestiging van de hypotheken, moet - ook al ontbreken ook in dit arrest
de concrete financiele gegevens - zonder meer duidelijk zijn geweest
dat redding niet meer aan de orde was.

X.16.3 Eindoordeel naar wenselijk recht

(Vi) Pauliana-norm: de bank had ten tijde van de conditiebrief van 5
november 1993 wetenschap van dreigende insolventie. Daaraan zijn
diverse consequenties te verbinden:
(a)  indien het krediet feitelijk werd verminderd (zie tegenstrijdigheid

van de arresten) leidde dit tot voorzienbaar nadeel doordat
oorspronkelijk onvoldoende zekerheid meer dekking bood. Voor
toerekening is feitelijke invloed op de feitelijke vermindering van
het krediet nodig.

(b) de bank wist ten tijde van de hypotheekverstrekking die tot
voorzienbaar nadeel strekte van de dreigende insolventie. De
uitbreiding van de zekerheden leidde tot een relevante benadeling
en dient te worden teruggegeven.

(Vii) Beklamel-norm: Na (geobjectiveerde) wetenschap van feitelijke
insolventie is de bank als betrokkene aan te spreken op alle gevolgen
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van de voortzetting van de onderneming door het in stand laten van het
krediet, waaronder de verstrekking van zekerheden: (i) de
verminderingen van eigen vermogen veroorzaakt door exploitatie-
verliezen (en bij praktische uitzondering vergroting van het saldo van
de liquidatieverliezen); en (ii) de verminderingen van

verhaalsvermogen bestaande uit betalingen - inclusief verstrekking van
nieuwe uit te winnen zekerheden - op 'oude' schulden, d.w. z. schulden
die zijn ontstaan voordat men op de hoogte was van de feitelijke
insolventie, maar die nog niet zijn betaald. De betrokkene verkrijgt
tegenover terugbetaling de oude vorderingen inclusief eventuele
preferentie als te verifitren vordering.

(Viii) Verlengde Beklamel-norm. Concrete feiten ontbreken maar het lijkt
aannemelijk dat de bank gefinancierd heeft onder overschrijding van de
verlengde Beklamel-norm. In zoverre moet de vordering als
risicodragend vermogen worden beschouwd en is ook een beroep op
zekerheden niet mogelijk.

X.16.4 Evaluatie overwegingen Hoge Raad
(ix) Terugkeer op eerdere schreden.

Er is een veel ouder arrest dat met dit arrest in lijn ligt: Kok/Okma. 1182

De curator vorderde nietigverklaring van een enkele dagen voor
faillissement plaatsgehad hebbende overdracht van alle roerende
goederen. Gedaagde, geldschieter, verweerde zich dat de overdracht
was gebaseerd op een vroegere overeenkomst waarbij de failliet zich
had verbonden om roerende en onroerende goederen tot zekerheid over
te dragen.  De Hoge Raad meende dat iedere overeenkomst die strekt
tot verschaffing van zekerheid ten doel heeft de schuldeiser een
bevoorrechte positie te verschaffen en daarmee geen ongeoorloofde
oorzaak heeft. Een dergelijke overeenkomst wordt geenszins door de
wet gewraakt 'mits partijen zorgdragen niet in strijd te komen met de
artikelen  1377  BW en 42 volg.  Fw: In Loeffen q.q./BMH, Nimox/Van
den End q.q. en Montana I leek de Hoge Raad een meer moderne weg
te zijn ingeslagen, maar die weg is sedert Montana II en Gispen
q.q./IFN versperd.

1183

(x) Bijzondere omstandigheden.
De in mijn ogen onbevredigende oplossing heeft alles te maken met 47
F en de weg die de Hoge Raad daarmee is ingeslagen. Alleen
'bijzondere omstandigheden' kunnen nog een uitweg bieden.

(xi) Wetsgeschiedenis.
Kritische kanttekeningen bij het gebruik van de wetsgeschiedenis als
argument werden al geplaatst in VIII.7.

1182 HR 13-1-1938, NJ 1938, 566.
1183 Zie ook Vriesendorp (2001).
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(Xii) Samenloop Beklamel-norm.
De relatie met de benadelingsactie op grond van schending van de
Beklamel-norm wordt node gemist, met name omdat die norm juist ook
ziet op de benadeling van crediteuren. Als ik dat juist zie, verdekt de1184

verwijzing naar 'bijzondere  omsmndigheden'  dat die omstandigheden
altijd zullen moeten zien op de wetenschap van benadeling, die bij de
Beklamel-norm moet worden aangenomen na verkrijgen van
wetenschap van feitelijke insolventie.

(Xiii) Treden buiten de cassatiemiddelen.
Vaststaat dat op het moment van de 'betaling' door vestiging van
zekerheden (6 december) de bank wetenschap van feitelijke insolventie
had of in ieder geval moest hebben. De vraag of de bank geen
wetenschap van benadeling moest hebben ten tijde van het maken van
de afspraak om hypotheken te verstrekken, moet volgens de Hoge Raad
nog beantwoord worden (42 F). Hoewel de cassatiemiddelen zich niet
richtten tegen de afwijzing op feitelijke gronden van de stelling dat de
concursus onrechtmatig werd doorbroken, wordt dit impliciet weer door
de Hoge Raad op de agenda geplaatst, maar dan per tijdstip van
ontstaan van de verplichting. Dit buiten de cassatiemiddelen treden doet
vermoeden dat de Hoge Raad niet kan leven met de uitkomst dat de
bank hiermee zou wegkomen.

(Xiv) Verwachtingen.
Bij de nog te beantwoorden vraag van de wetenschap van benadeling
zal het wel niet gaan om de bestaande wetenschap van dreigende
insolventie. Die lijkt op het moment van de kredietverhoging zonder
meer vast te staan. De vraag zal wel zijn of de bank mocht verwachten

1185dat de insolventie zou worden afgewend.
(XV) Rechtszekerheid.

Ondanks het citaat uit de wetsgeschiedenis crediet kan men niet1186  6

verleenen, indien men er niet op kan vertrouwen dat, wanneer de
schuldenaar betaalt, die betaling ook voor altijd onaantastbaar blijft, al
moge hij later, misschien zelfs kort daama, in staat van faillissement
geraken' verbaast het dat de Hoge Raad het argument van de
rechtszekerheid van het betalingsverkeer op deze casus toepast. Kan dat
een valide argument zijn, als dat ertoe leidt dat dan crediteur met
wetenschap van feitelijke insolventie zich de laatste restjes
verhaalsactief mag toe-eigenen? Juist dit arrest lijkt ook te weerleggen
dat 41 F 'eenvoudiger' (,is) 'toe te passen'. De bepaling stemt niet
overeen met datgene wat volgens de open normen en 6:162 BW zou
moeten worden toegepast en blijft daardoor telkens wringen.

1184
Zie III.3.

1185 Zie Erba I en Eneca.
1186 Zie uitgebreider VIII.7.
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(Xvi) Nadeel.
Het tweede arrest is kennelijk nog maar een tussenstation voor de
rechtsstrijd. Gelukkig is daarmee wel de jarenlang levende interpretatie
van Eneca, dat kredietverlening tegen zekerheden niet tot nadeel leidt,
naar het land der fabelen verwezen. 1187

X.17 Bakker q.q./Katko

(HR 17-11-2000, NJ 2000, 272).
Casus: Katko BV en aspirant-failliet Kats Panelen BV waren indirect middels de aandeelhouder en
bestuurder met elkaar verbonden. In  1995 had Kats Panelen een schuld jegens Katko van f 900.000
uit hoofde van een langlopende geldlening. Kats Panelen fabriceerde houten halffabrikaten, welke
voornamelijk werden geleverd aan Katko, die daarvan meubels maakte. In december 1995 verkocht
en leverde Kats Panelen hout aan Katko voor f 496.697,78. Katko heeft vervolgens de daardoor
ontstane schuld verrekend  met de vordering uit hoofde  van de lening  van f 900.000.  Op  31  juli
1996 is Kats Panelen failliet verklaard met benoeming van Bakker tot curator. De curator heeft bij
buitengerechtelijke verklaringen de verrekening tussen Katko en Kats Panelen, respectievelijk de
(door)verkopen door Kats Panelen aan Katko gelegen binnen 66n jaar voor de faillissementsdatum,
vernietigd op grond van 42 F. De curator heeft zich, nu de transactie binnen een jaar voor
faillissement plaatsvond, beroepen op het bewijsvermoeden van wetenschap van benadeling in art.
43 lid 1, aanhef en onder 5, Fw. Katko beroept zich in rechte op de geldigheid van de verrekening.

Rechtbank en Hof: de rechtbank stelt de curator in het gelijk. Volgens de rechtbank heeft
de verrekening onverplicht plaatsgevonden, omdat de lening van f 900.000 niet door Katko was
opgezegd en geen termijn voor aflossing was overeengekomen. In een tussenarrest oordeelde het
Hof, anders dan de rechtbank, dat de vordering van Katko op Kats Panelen uit hoofde van de
geldlening van f 900.000 ten tijde van de verrekening opeisbaar was. De verrekening zelf is dus
niet onverplicht geschied. Vervolgens heeft het Hof, opnieuw rechtdoende, onderzocht of de aan de
verrekening ten grondslag liggende koopovereenkomsten onverplicht zijn aangegaan. Het Hof
overwoog: 'De curator heeft aangevoerd dat het inkopen van grote hoeveetheden how door Kats

Panelen en het doorverkopen en doorieveren ervan aan Katko, waardoor de mogelijkheid werd
gecrelerd om de lening door middel van verrekening in te lossen, Paulianeus was. Vooralsnog
moet het er inderdaad voor warden gehouden dat door het sluiten van de bewuste overeenkomsten
tussen Kats Panelen en Katko tot verkoop van hoeveelheden hout en door het Keven van uitvoering
hieraan zowe/ werd bewerkstelligd dat dit hout aan Katko werd overgedragen als dat zij ging
beschikken over een mogelijkheid tot verrekening van haar - blijkbaar niet op een andere manier
inbare - vordering op Eats Panelen. terwijl zij voordien Keen aanspraak had op dit hout noch over
die mogelijkheid tot verrekening beschikte. Onder deze omstandigheden moet de verkoop en
levering van houl door Kats Paneten aan Katko zoorshands als onverplicht in de zin van artikel 42

Faillissementswet (Fw) worden beschouwd.' Vervolgens heeft het  hof op de  voet  van art. 43  lid  1,
aanhef en onder 5, Fw het vermoeden uitgesproken dat Katko en Kats Panelen beide de in art. 42
Fw bedoelde wetenschap van benadeling van schuideisers hebben gehad, althans behoorden te
hebben. Het Hof heeft Katko echter toegelaten feiten of omstandigheden te bewijzen waaruit volgt
dat zij en Kats Panelen bij het aangaan van de overeenkomst(en) tot verkoop van hout voor een
koopprijs van f 496 697,78 niet wisten of behoorden te weten dat daarvan benadeling van de
schuldeisers van Kats Panelen het gevolg zou zijn. Nadat van weerskanten getuigen waren gehoord,
heeft  het  Hof  het  bewils  geleverd  geacht:   ' Uit de voomoemde verklaringen (..) dat het in  1995 -
toen de litigielize (door)verkopen door Kats Panelen aan Katko en de litigieuze verrekening
plaatsvonden - Kats Panelen financieel niet zo slecht ging dat verwacht moest worden dat door het
verrichten van de voornoemde rechtshandelingen de schuldeisers niet konden worden voidaan, dat

1187
Zie IX.4.3.2.Verdaas (2006 a en b) is, vanuit de visie van banken, blijven protesteren.
Zijn weergave van de feiten is onjuist. Verder meent hij dat voor de actio Pauliana
voordeel van de bank vereist zou zijn. Daarbij wil hij in essentie niet onderkennen dat
het recht van voorrang tot relatief voordeel van de bank, en nadeel van andere
crediteuren, leidt.
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de financifle resultaten van Kats Panelen over  1995 daarentegen positief waren en dat niet eerder
dan in het voorjaar van 1996 voor het eerst bleek dat niet alle crediteuren konden worden voldaan.
Nu niet is voldaan aan het vereiste dat Katko en Kats  Panelen wisten of behoorden te weten dat de
voornoemde rechtshandelingen benadeling van de schuldeisers van Kats Panelen ten gevolge
zouden  hebben,  mochten deze  rechtshandelingen niet worden vernietigd' . Het Hof heeft het vonnis
van de rechtbank vernietigd en de primaire vorderingen van Katko alsnog toegewezen.

Cassatiemiddel a strekt ten betoge dat het Hof al in het tussenarrest had overwogen dat
door het sluiten van de bewuste overeenkomst(en) tussen Kats Panelen en Katko tot verkoop van
hoeveelheden hout en door het geven van uitvoering hieraan zowel werd bewerkstelligd dat dit hout
aan Katko werd overgedragen als dat zij ging beschikken over een mogelijkheid tot verrekening
van haar - blijkbaar niet op een andere manier inbare - vordering op Kats Panelen, terwijl zij
voordien geen aanspmak had op dit hout noch over die mogelijkheid tot verrekening beschikte. Het
Hof had alsdan op basis van het beschikbare feitenmateriaal moeten hebben vaststellen dat als
gevolg van de door Katko ingeroepen verrekening en de daaraan voorafgaande inkopen en
leveranties door Kats Panelen, voor een bedrag van NLG 496.697,78 (gelijk aan de verrekening)
aan het vermogen van Kats Panelen is onttrokken, waardoor Kats Panelen voor haar schuldeisers
voor het bedrag minder verhaal bood dan zonder die rechtshandelingen het geval zou zijn geweest.
Het Hof heeft miskend dat voor het aannemen van het bestaan van benadeling in de zin van artikel
42 Fw. niet bepalend is - kort weergegeven - dat het Kats Panelen financieel zo slecht ging dat
verwacht moest worden dat de schuldeisers van Kats Panelen niet konden worden voldaan, en/of
dat de "financiele resultaten" positief waren, maar dat van belang is of de schuldeisers van Kats
Panelen zijn benadeeld in hun verhaalsmogelijkheden (op gelijke wijze aan het bepaalde in HR 22-
5-1992,  NJ 1992,526, Montana I).  Het Hof had derhalve in verband met zijn oordeel over het door
Katko te leveren tegenbewijs moeten nagaan of als gevolg van de door de curator gewraakte
rechtshandelingen, zijnde het "(door)verkopen door Kats Panelen aan Katko en de litigieuze
verrekening",  het  voor de gezamenlijke schuldeisers  van  Kats  Panelen  (en niet alleen voor Katko)
beschikbare vermogen van Kats Panelen negatief is beinvloed, waardoor de schuldeisers in hun
verhaalsmogelijkheden zijn benadeeld. Middel b bouwt hier op voort: Het oordeel van het Hof (..)
is bovendien (..) onbegrijpelijk, nu het Hof in r.0.5.4 van zijn tussenarrest had geoordeeld dat
Katko de overeenkomst(en) met Kats Panelen tot verkoop en levering van hout is aangegaan, met
als doel om te gaan beschikken over een mogelijkheid tot verrekening van haar - blijkbaar niet op
een andere manier inbare - vordering op Kats Panelen. Het Hof is derhalve ervan uitgegaan dat
Kats Panelen zonder aan verrekening mee te werken, de schuld aan Katko niet zou kunnen
aflossen. Dat betekent dat Katko en Kats Panelen de wetenschap hadden dat Kats Panelen niet of
onvoldoende in staat was om de vordering van Katko te voldoen, hetgeen het hof tot het oordeel
had moeten leiden dat Katko en Kats Panelen wisten. althans behoorden te weten, dat Kats Panelen

(ook) niet in staat was om (andere van) haar schuldeisers te voldoen, althans in elk geval dat de
(overige) schuldeisers in hun verhaaismogelijkheden zouden worden benadeeld. Onder deze
omstandigheden is sprake van benadeling van schuldeisers in de zin van artikel 42 Fw., in verband
waarmee het Hof op basis van het beschikbare feitenmateriaal zou hebben moeten vaststellen dat
deze benadeling aan Katko en Kats Panelen bekend was, althans had moeten zijn, hetgeen het Hof
heeft miskend. en geeft het door het Hof gegeven oordeel, dat Katko en Kats Panelen bij het
aangaan van de overeenkomsten en de verrekening niet wisten en ook niet behoorden te weten dat
van deze rechtshandelingen benadeling van schuldeisers van Kats Panelen het gevolg zou zijn, blijk
van een onjuiste rechtsopvatting.

Hoge Raad·. Het middel verwijt het Hof te hebben miskend dat wetenschap van benadeling had
moeten zijn aangenomen, omdat Kats Paneten en Katko bij het aangaan van de
koopovereenkomsten en ten tijde van de verrekening wisten of hadden moeten weten dat, indien een
faillissement :ou volgen, vastgesteld zou worden dat de overige crediteuren in hun
verhaalsmogelijkheden zijn benadeeld, waarbij niet relevant is of on:eker was of de schuldenaar
failliet zou gaan. Deze gedachtegang kan niet als juist warden aanvaard, aangezien aldus roor het
slagen van een beroep op de Pauliana de wetenschap dat een kans op benadeling bestaat
voldoende zou zijn (vergelijk HR 1 oktober 1993, NJ 1994, 257, Ontvanger/Pellicaan)).
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Bespreking:

X.17.1 Relevante vragen volgens wenselijk recht

(i)             Pauliana-norm:   (a) Had Katko in december   1995 ten tijde   van   de
koopovereenkomst wetenschap van dreigende insolventie, en zo ja,
strekte de koopovereenkomst tot voorzienbaar nadeel bij volgend
faillissement? (b) Had Katko in december  1995 ten tijde van de levering
van hout ter waarde van f 496 697,78 wetenschap van dreigende
insolventie, en was bij een beroep op verrekening het nadeel bestaande
uit de vermindering van verhaalsvermogen voorzienbaar bij volgend
faillissement? Waaruit bestaat het nadeel?

(ii)        Beklamel-norm: was Katko een betrokkene die overwegende invloed op
de voortzetting van de onderneming van Kats Panelen had? Zo ja,
wanneer moest Kats wetenschap van feitelijke insolventie hebben en
welk nadeel was het gevolg van de voortzetting van de onderneming
daarna? '
Toepasselijke conclusies naar wenselijk recht: 28,29.

X.17.2 Relevante feiten en financijle positie

(iii) Katko was weliswaar gelieerd aan Kats Panelen, maar er zijn
onvoldoende aanwijzingen dat zij was aan te merken als betrokkene die
een overwegende invloed op het al dan niet voortzetten van de
onderneming had. Omdat beide ondernemingen wel indirect met elkaar
waren verbonden via de aandeelhouder/bestuurder, kan Katko daardoor
meer wetenschap van de financiele toestand van Kats Panelen worden
toegedicht (vergelijk het bewijsvermoeden in 43 F). Op grond van de
vaststelling van het Hof dat 'in het voorjaar van 1996 Eoor het eerst

bleek dat niet alle crediteuren konden worden voldaan' is overigens wel
aannemelijk dat de directeur/aandeelhouder daarna aangesproken kon
worden op de Beklamel-norm en het daarmee samenhangende nadeel.

(iv) Harde en concrete financiele gegevens ontbreken. Na het

getuigenverhoor  overweegt  het  Hof:   ' Uit de voomoemde verklaringen
(..) dat het in 1995 - toen de litigieuze (door)verkopen door Kats

Panelen aan Katko en de litigieuze verrekening plaatsvonden - Kats
Panelen financieel niet zo slecht ging dat verwacht moest worden dat
door het verrichten van de voornoemde rechtshandelingen de

schuldeisers niet konden worden voldaan, dat de financiele resultaten
van   Kats   Panelen   over   1995   daarentegen  positief  waren   en   dat   niet
eerder dan in het voorjaar van 1996 voor het eerst bleek dat niet alle

crediteuren konden worden voldaan. Nu niet is voldaan aan het vereiste
dat Katko en Kats Panelen wisten of behoorden te weten dat de
roomoemde rechtshandelingen benadeling van de schuldeisers van
Kats Panelen ten gevolge zouden hebben, mochten deze
rechtshandelingen    niet    worden vernietigd: Enerzijds zouden de
positieve resultaten in 1995 inderdaad doorslaggevend kunnen zijn voor
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het niet aannemen van wetenschap van dreigende insolventie, maar
anderzijds is het criterium  dat 'bleek dat niet alle crediteuren konden
worden voldaan' te streng, omdat het verwijst naar de wetenschap van
feitelijke insolventie in plaats van dreigende insolventie (dit is in
cassatie niet aan de orde). Met name waar de feitelijke insolventie al in
het  voorjaar  van  1996  aan  de  orde was, staat  het niet zonder  meer vast
dat het oordeel van het Hof over de financiele positie subtiel genoeg is
geweest. Een onderneming met een positief resultaat dat ook tot een
positieve kasstroom leidt, komt niet een-twee-drie in liquiditeits-
problemen. Er zijn meer verklaringen mogelijk maar bij alle
verklaringen - behoudens een onvoorzienbare calamiteit, waarvan geen
sprake lijkt te zijn - zal normaal gesproken het tekort zich wel degelijk
aankondigen door een negatieve kasstroom. Ten behoeve van de
oordeelsvorming wordt hieronder rekening gehouden met de reele
mogelijkheid dat er ten tijde van de verkoop wel wetenschap van
dreigende insolventie bestond.

(v)   De overeenkomst tot verkoop van hout leidde binnen de bekende
gegevens niet tot relevant nadeel in het vermogen van Kats Panelen. Er
zijn geen aanwijzingen dat de prijs niet marktconform zou zijn
geweest.

1188

(vi)       Op zich is duidelijk dat de verrekening tot nadeel leidde doordat minder
verhaalsactief resteerde. Bij wetenschap van dreigende insolventie was
dat nadeel ook voorzienbaar. Dat benadelende effect werd pas bereikt
door de levering van het hout. Bij een beroep op verrekening moet de
vraag of er wetenschap van dreigende insolventie was dus beoordeeld
worden naar het moment dat het verhaalsactief vermindert (en niet naar
het moment van het sluiten van de koopovereenkomst die niet tot
afzonderlijk nadeel leidde). 1189 In casu zal dat niet veel hebben

uitgemaakt omdat overeenkomst en levering ongeveer op hetzelfde
moment plaatsvonden. Maar zou er bijvoorbeeld pas in het voorjaar van
1996 zijn geleverd, dan zou het Hof het beoordelingsmoment nog
steeds op december 1995 hebben geplaatst hoewel het nadeel
toebrengend toedoen dan, ook in de visie van het Hof, plaatshad na
wetenschap van benadeling. 119()

X.17.3 Eindoordeel naar wenselijk recht

(Vii) Verrekening na wetenschap van dreigende insolventie van de
wederpartij is niet toegestaan als, en voor zover, het door de wederpartij
van de aspirant-failliet ontvangene is verkregen na wetenschap van
dreigende insolventie en tot nadeel leidt. Het Hof had daartoe zijn
onderzoek moeten richten op het tijdstip van de leveranties en niet het
moment van sluiten van de overeenkomst. Het te hanteren criterium had

1188 Zie concl. 32 en Montana I.
1189 Zie concl. 29 en VIII.2.2.1.
1190

Zie VIII.4,
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geobjectiveerde wetenschap van dreigende insolventie moeten zijn, dus
concrete aanwijzingen voor een liquiditeitstekort, en niet of 'bleek dat
niet  alle  crediteuren  konden worden voldaan' . Indien de wetenschap
van dreigende insolventie ten tijde van de levering bestond, dan had het
Hof de daarop volgende verrekening niet moeten toestaan, omdat indien
vervolgens faillissement daadwerkelijk intreedt de benadeling door de
verrekening een gegeven is. Ook is niet uit te sluiten dat al bij de
verkoop wetenschap van dreigende insolventie bestond.

X.17.4 Evaluatie overwegingen Hoge Raad

(Viii) Het systeem van 42,47 en 53 F.
De curator beriep zich op de Paulianeuse verrekening. In zoverre met
recht dat inderdaad de leverantie in combinatie met de (terugwerkende)
verrekening het nadeel toebrengende feit zijn. In zoverre echter weer
ongelukkig dat de verrekening geen rechtshandeling van de failliet is
(Montana I laat het wel toe) en vooral dat 53 F (zonodig na
faillissement) verrekening toestaat zonder eisen in verband met enige
soort van wetenschap van benadeling. Het Hof behandelt de vordering
alsof de vernietiging van de achterliggende overeenkomst was
gevorderd. In zoverre gelukkig dat dan toch tenminste een
wetenschapseis als toets verschijnt, in zoverre ongelukkig dat de
overeenkomst zelf niet tot nadeel leidde en dat het moment van
beoordeling van de wetenschap niet samenvalt met het nadeel-
toebrengende feit. Het Hof doet dat door 'het sluiten van de bewuste
overeenkomsten   (..)   en  (.-)   het   geven   van  uitvoering   hieraan'   op  €€n
hoop te gooien als nadeel toebrengend feit. De Hoge Raad bekreunt
zich hier niet over. Het teruggrijpen naar de overeenkomst ligt ook in
lijn met Montana II en het door de Hoge Raad aangenomen systeem van
42 en 47 F als bijvoorbeeld in Verkerk/Tiethoff q.q. wordt toegepast.
Zoals in (v) en VIII.6 getoond zijn de bezwaren hiertegen evident.

(ix) 53 F.
In Kuijsters/Gaalman q.q. en mogelijk Montana I ligt overigens wel
besloten dat een beroep op de verrekening zelf in strijd kan zijn met het
stelsel van 42 en 51 F. 1191

(x) Benadeling impliceert nog geen wetenschap van benadeling.
Het cassatiemiddel was vooral gebaseerd op de stelling dat voor het
aannemen van het bestaan van benadeling in de zin van artikel 42 Fw.
niet bepalend is - kort weergegeven - dat het Kats Panelen financieel
zo slecht ging dat verwacht moest worden dat de schuldeisers van Kats
Panelen niet konden worden voldaan en/of dat de "financiele resultaten"
positief waren, maar dat van belang is of de schuldeisers van Kats
Panelen zijn benadeeld in hun verhaalsmogelijkheden (op gelijke wijze
aan het bepaalde  in  HR  22  mei   1992,  NJ   1992, 526, Montana  I:   'van

1191 Zie X. 10 en X. 12.
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benadeling in de zin van art. 42 Fw is sprake wanneer de schuldeisers
zijn benadeeld in hun verhaaismogelijkheden. Daan,an kan ook sprake
zijn wanneer voor geleverde zaken een redelijke prijs is betaald, zodat
het vermogen van de nadien gefailleerde per saldo niet is verminderd')
De Hoge Raad maakt met het middel korte metten: het is wel relevant
in hoeverre  'onzeker was  of de  schuldenaar failliet  zou  gaan' .  'De
wetenschap dat een kans op benadeling bestaat' omdat het gegeven dat
een betaling tot een vermindering van voor verhaal vatbaar actief leidt,
is op zich nog niet 'voldoende' om ook de wetenschap van benadeling
aan te nemen. Anders dan Van Koppen meent - hij komt tot een weinig
betekenisvol criterium van 60 8 70 % kans dat benadeling zal1192

intreden - spreekt de Hoge Raad zich in het negatief geformuleerde
criterium mijns inziens niet uit over de vereiste mate van
waarschijnlijkheid van een te volgen faillissement. Ik sluit niet uit dat
de Hoge Raad voor een negatief criterium koos om zich niet te hoeven
uitlaten over het door het Hof onjuist geformuleerde criterium
waartegen de cassatie zich niet richtte. De curator wordt er met recht op
gewezen dat met de benadeling de wetenschap van benadeling nog niet
bestaat.

(Xi) Kans op nadeel?

De daaropvolgende verwijzing door de Hoge Raad naar
Ontvanger/Pellicaan is verwarrend. In Ontvanger/Pellicaan was een
samenlevingsovereenkomst met verblijvingsbeding volgens de Hoge
Raad door het Hof met recht als een kansovereenkomst gekwalificeerd.
De gevolgen, en het optreden van eventueel nadeel, waren afhankelijk
van wie het eerst zou overlijden. 'Niet voldoende' (was) ' dat    de
wederpartij wist of behoorde te weten dat de handeling de kans op
benadeling   van   een   of   meer   schuldeisers   schiep: De verwijzing
hiernaar is opzienbarend omdat het in Bakker q.q./Katko helemaal niet
om een kansovereenkomst ging. Aan het optreden van het nadeel na het
sluiten van de overeenkomst waren wel nog te vervullen voorwaarden
verbonden, namelijk levering en vervolgens verrekening. Maar na
levering had Katko de verrekening geheel in eigen hand, en was dat
geen 'kans' zoals wel in Ontvanger/Pellicaan het geval was. Bedoelt de
Hoge Raad te zeggen dat het nadeel door een verrekening moet worden
beoordeeld aan de hand van de achterliggende overeenkomst die tot
verrekening zal leiden? Moet vervolgens de vraag of het nadeel
verwacht moet worden, worden beoordeeld naar de 'kans' dat
verrekening zal worden ingeroepen? Als dat zo zou zijn, is met dit
arrest het ongedaan maken van een verrekening feitelijk nagenoeg
onmogelijk gemaakt. Sommige benadelingen bestaan uitsluitend uit de
vermindering van verhaalsvermogen, die het gevolg zijn van betalingen,
waaronder dus ook verrekeningen. Dat nadeel vindt pas daadwerkelijk

1192 Evenals Van Schilfgaarde  in  zijn  noot,  zie  ik hier weinig in kansberekening.  Zie  IV.3.6
voor bestaande statistische modellen.
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plaats bij de betaling. De wetgever - en ook de Hoge Raad in andere
jurisprudentie zoals Verkerk/I'iethoff q.q. - gaat ervan uit dat
betalingen toch op grond van 42 F moeten kunnen worden aangetast als
op het moment van het totstandkomen van de verplichting maar
wetenschap van benadeling bestaat. Als de Hoge Raad in dit arrest
bedoeld heeft te zeggen dat je maar moet afwachten of de 'kans' zich
voordoet dat de ingevolge de overeenkomst verplichte betaling ook
wordt gedaan, zou daarmee de toepassing van 42 F op betalingen alsnog
om  zeep zijn gebracht.1193 Kijken  we  naar het latere UPC-arrest, 1194 dan

lijkt mij dat niet de bedoeling te kunnen zijn. Daar gaat het erom of
'met een redelijke mate van waarschijnlijkheid was te voorzien dat de
schuldeisers benadeeld zouden worden'.

(Xii) Kans op nadeel of voorzienbaarheid van de insolventie?
Bij de meeste benadelingen speelt de 'kans' als bedoeld in
Ontvanger/Pellicaan geen rol, omdat uit het toedoen bij daarna volgend
faillissement vanzelf het nadeel als logisch gevolg voortvloeit. Bij alle
betalingen die tot verrekening leiden, treedt dit nadeel op als verrekend
wordt met een al openstaande verplichting van de aspirant-failliet. De
voorzienbaarheid van het nadeel heeft dan geen zelfstandige betekenis
meer en ziet dan alleen op de voorzienbaarheid van het faillissement, de
wetenschap van dreigende insolventie. De verwijzing naar1195

Ontvanger/Pellicaan, ook al is die negatief geformuleerd, is als
algemeen criterium daarom niet erg gelukkig. De ongelukkige
verwijzing door de Hoge Raad zou ook het gevolg kunnen zijn van het
te beperkte en onjuiste cassatiemiddel dat ervan uitgaat dat de
voorzienbaarheid van nadeel, los van de voorzienbaarheid van de
insolventie, bepalend zou zijn.

X.18 Meijs q.q./Bank of Tokyo

(HR 29-6-2001, NJ 2001, 662; JOL 2001, 419).
Casus: Nog vddr de invoering van het huidig BW heeft K (BV) in 1991, ter zake van een rekening-
courantkrediet, met de Bank een stamcessie-overeenkomst gesloten, waarbij K zich verbond tot
zekerheid aan de Bank voor al hetgeen deze te eniger tijd van K te vorderen zou hebben, onder
andere alle vorderingen (en inventaris), die K zou hebben of verkrijgen, fiduciair over te dragen. K
had een krediet van f. 3,5 miljoen gulden.

Toen de Bank op 27 december 1993 vernam dat de borg voor K's moederbedrijf, K.
Corporation in Japan (K. Japan), in surseance was, heeft zij het krediet bevroren en op 29 december
1993 met onmiddellijke ingang opgezegd.  Op 28 december  1993  en 7 januari 1994 werden lijsten
met inventaris goederen en debiteuren per fax aan de bank gestuurd die de bank als pandlijsten
heeft laten registreren. Op 27 januari  1993 is K failliet verklaard. In het arrest is ook aan de orde de
(hier niet van belang zijnde) vraag of opgaven per fax van debiteuren (door een niet-
vertegenwoordigingsbevoegde boekhouder, zonder te refereren aan een verpanding) als verpanding
mochten worden aangemerkt en of registratie van zulke faxkopieen voldoende was (beide: ja). De
curator betoogde voorts dat de verpandingen na bevriezing/opzegging onverplicht waren in de zin

1193

Vergelijk Faber (2005) en zie ook VI.3.3.3.
1194

HR 26-8-2003, JOR 2003, 211 (UPC).
1195 Zie ook VI.3.3 en VI.3.3.3.
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van 42 F, althans het gevolg waren van 'overleg' in de zin van 47 F. Een onrechtmatige
daadvordering was niet ingesteld.

Hoge  Raad: '3.7.1. Onderdeel 5. dat is gericht tegen 's Hofs rov. 4.10. betreft het volgende. In zijn
grief Vill had de curator voor het Hof aangevoerd dat K. na de opschorting (op 27 december
1993), respectievelijk de opregging van het krediet (op 29 december  1993), niet meer verplicht was
om door te gaan met het verpanden ran nieuwe vorderingen aan de bank. De laatste twee
verpandingen zijn daarom, aldus de curator, onverplicht geschied en vernietigbaar ingevolge het
bepaalde bij art. 42 F. Deze stelling heeft de Rechtbank in haar rop. 13 verworpen. In hoger
beroep heeft K. aangeroerd (memorie van grieven onder 52).
"dat K. vanaf het tijdstip van de kredietopschorting d.d. 27 december 1993 resp. de
kredietop:egging d.d. 29 december 1993 niet meer verplicht was door te gaan met het aan de Bank
in pand overdragen van nieuw-onistane vorderingen."
3.7.2. Het Hof heeft deze grief verworpen in rcm. 4.10. De eerste drie votzinnen van deze
rechtsovenveging moeten als volgt worden begrepen. De verbintenis van K. om door haar
verkregen vorderingen aan de bank te verpan(len vioeide voon uit de stamcessieovereenkomst van
21  mei  1991.  Verpanding door  K. van  haar vorderingen geschiedde  in ieder geval niet onverplicht
voor rover zulks strekte tot zekerheid van betaling van hetgeen de bank na de opzegging van het
krediet van K. had le vorderen. Dit satdo is door de bank en K. vastgesteld. Hetgeen de bank boven
dit saldo heeft ontvangen heeft zij aan de curator afgedragen. De:e overwegingen kunnen 's Hofs
oordeel dragen dat de hier bedoelde Mee verpandingen niet onverpticht zijn geschied dragen. Zij
zijn niet onbegrijpelijk. In het licht van hetgeen de curator te dezer zake in de feitelijke instanties
had aangevoerd, behoefde [aatstbedoeld oordeel geen nadere motivering.
3.7.3. Hetgeen hien,oor is overwogen brengt mee dat de eerste klacht van onderdeel 5. die erop
neerkomt dat het Hof onvoldoende acht heeft gestagen op hetgeen de curator in :ijn grief VIII
onder 52 had aangeroerd, faalt.

Nu   's   Hofs   oordeel,   dat   de   verpanding   van   vorderingen   op   28   december    1993   en   7
januari 1994 niet onverplicht geschiedde, in cassatie stand houdt, behoeft de tweede klacht van
onderdeel 5, die is gericht tegen 's Hofs oordeel dat de curator geen belang heeft bij zijn betoog dat
deze verpandingen onverplicht zijn geschied, Keen behandeling.
3.8.1. Onderdeel 6 is gericht tegen 's Hofs rov. 4.11  waar het Hof het beroep van de curator op art.
47 F verwerpt. Het onderdeet berust op de opvatting dat het vestigen van pandrecht altijd de
strekking heeft om de pandhouder boven de schuldeisers van de pandgever/schuldenaar te
begunstigen en dat vanaf het tijdstip waarop de pandhouder en de pandgever weten dat het

faillissement van de laatste onontkoombaar is de vestiging van pandrecht ingevolge art. 47 F
vernietigbaar is.
3.8.2. Zoals de Hoge Raad heeft overwogen in zijn arrest van 16 juni 2000, nr. C98/308, NJ 2000,
578, gekit als reget dat de art. 42-47 F geen vernietigbaarheid meebrengen van verplichte

           handelingen. Op deze regel heeft de wetgever in art. 47 slechts twee, nauwkeung geformuleerde,
uitzonderingen  gemaakt. te weten (1) wanneer  "hij  die  de  betaling onwing wist dat het faillissement

'                      van  de   schuldenaar  reeds   aangevraagd  was"  en  (2)  wanneer  "de   betaling   het   gevolg  was   van
overleg tussen de schuldenaar en de schuldeiser, dat ten doel had laatstgenoemde door die betaling
boven andere schuideisers te begunstigen". Deze regel laat Keen ruimte om de in art. 47 vermelde
gronden voor vernietigbaarheid uit te breiden en de voldoening aan een opeisbare verbintenis tot
het vestigen van pandrecht die is geschied voordat het faillissement is aangepraagd, vernietigbaar
te achten enkel omdat de pandhouder en de pandgever ten tijde van het vestigen van het pandrecht
wisten dat  hetfaillissement van  de  laatste onontkoombaar was' .

Bespreking:

X.18.1 Relevante vragen volgens wenselijk recht

(i)    In concl. 61 zijn de criteria waaraan de financier moet voldoen te
vinden. De daar geformuleerde eisen leiden met name tot de volgende
concrete vragen.
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(a) Pauliana-norm: leidden de afgifte en registratie van de pandlijsten
van 28 december 1993 en 7 januari 1994 tot nadeel in de zin van
de Pauliana-norm en zo ja, had de bank wetenschap van dreigende
insolventie? Leidde de bevriezing en vervolgens opzegging van het
krediet  op   27   en 29 december   1993 tot nadeel   in  de   zin   van   de
Pauliana-norm?

(b) Beklamel-norm: wanneer kreeg de bank wetenschap van feitelijke
insolventie? Welk nadeel was daarna - mede in het licht van de
opzegging van het krediet - aan hem als betrokkene toe te
rekenen? Hoe verhoudt dit nadeel zich tot eventueel nadeel onder
de Pauliana-norm?

(c) Relevante feiten met betrekking tot de verlengde Beklamel-norm
ontbreken en de norm zal daarom niet worden besproken.

X.18.2 Relevante feiten en finandde positie
(ii) Alle concrete financiele gegevens met betrekking tot de financiele

positie van K ontbreken in de uitspraak. Er is niets bekend met
betrekking tot resultaten en/of vermogen en/of liquiditeitspositie. We
moeten het doen met zeer indirecte aanwijzingen. Met de surseance van
de borg/moeder, K. Japan, had de bank kennelijk reden zich
onmiddellijk zozeer ernstig zorgen te maken over de financiale positie
van  K. dat het krediet onmiddellijk werd bevroren (27 december 1993)
en binnen twee dagen werd opgezegd (29 december 1993). Daaraan
kunnen diverse redenen ten grondslag hebben gelegen, bijvoorbeeld
afhankelijkheid bij de bedrijfsvoering van K Japan, een grote vordering
op K Japan die niet (op korte termijn) betaald zou kunnen worden die
tevens de liquiditeit van K bepaalde, een door de surseance

wegvallende financiering door de moeder en/of een zodanig
onvoldoende solvabiliteit dat K zelfs de bankschuld niet zou kunnen
terugbetalen met de verstrekte zekerheden. Dat laatste was zeker het
geval want anders was de strijd over de nadien verstrekte zekerheden
overbodig geweest. Gezien de onmiddellijke verstrekkende maatregelen
kan niet uitgesloten worden dat de financiering van K in sterke mate
gebaseerd was op het door de bank beperkt geachte risico wegens de
borgtocht van K Japan, en dat K zelf een zeer zwakke financiele positie
had voor wat betreft solvabiliteit, rentabiliteit en/of liquiditeit.

(iii) In dat licht is het ook niet uit te sluiten dat de bank al vddr 27 december

had moeten weten dat K zelf feitelijk insolvent was en/of dat de
verlengde Beklamel-norm geschonden werd door de omvang van het
krediet waarvoor kennelijk ook onvoldoende dekking bestond bij de
debiteur zelf.

(iv) Hoe dat ook zij, uiterlijk op 27 december kreeg de bank wetenschap van
dreigende insolventie en uiterlijk op 29 december kreeg de bank
wetenschap van feitelijke insolventie. Dat laatste volgt uit de opzegging
zelf die ongetwijfeld tot een negatief saldo van de netto liquide
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middelen zal hebben geleid. Hoogstwaarschijnlijk mag de wetenschap
van feitelijke insolventie al op 27 december worden aangenomen,
omdat K door de bevriezing van het krediet al niet meer in staat zal zijn
geweest tijdig aan haar verplichtingen te voldoen.

(v)    De verstrekking van zekerheden in de vorm van pandlijsten, ook na
wetenschap van dreigende insolventie, leidt - althans voordat niet ook
de wetenschap van feitelijke insolventie is ontstaan - in beginsel niet tot
een onder de Pauliana-norm relevant nadeel. Maar in verband met de1196

bevriezing (en later opzegging) van het krediet zal er daarna in
dynamisch perspectief wel sprake  zijn van relevant nadeel."" Immers:
door de betalingen op reeds verpande vorderingen ontstaat niet langer
nieuwe kredietruimte zodat het dynamisch perspectief niet langer geldig
is. De verpanding na 27 december van voordien nog dubbeltoekomstige
vorderingen leidt tot relevant nadeel.

(Vi) Het krediet is op 29 december door de bank zelf opgezegd. Of er zonder
die opzegging al sprake was van feitelijke insolventie of onafwendbare
insolventie is niet duidelijk. In theorie is denkbaar dat de opzegging
onrechtmatig is geweest."'8 Indien er sprake   was van feitelijke   of
onafwendbare insolventie is de opzegging in verband met de Beklamel-
norm juist geweest. Het is dan ook zeer wel denkbaar dat de bank al
eerder tot die conclusie had moeten komen en het krediet had moeten

opzeggen. In dat geval moet een bredere aansprakelijkheid worden
aangenomen dan alleen aansprakelijkheid voor het effect van het
afgeven van de pandlijst van 28 december. Het is ondertussen geheel
onduidelijk waarom (het bestuur van) K niet onmiddellijk daarna
surseance of faillissement heeft aangevraagd. Bestuurders van K zijn als
betrokkenen waarschijnlijk wel voor de gevolgen van de voortzetting na
27 december aan te spreken.

(Vii) In de uitspraak blijft onverklaard hoe het mogelijk is dat er na
opzegging nog een verplichting kon bestaan tot het nog steeds
verstrekken van zekerheden door nieuwe pandlijsten. Tenminste het
argument van de Hoge Raad overtuigt niet: 'de verbintenis van K. om
door haar verkregen vorderingen aan de bank te verpanden vloeide
voort uit de stamcessieovereenkomst van 21  mei  1991. Verpanding door

K. 1,an haar vorderingen geschiedde in ieder geval niet onverplicht
zoor:over zulks strekte tot zekerheid van betaling van hetgeen de bank
na de opzegging van het krediet van K. had te vorderen'. Verwart de
Hoge Raad de opeisbaarheid van de schuld met de opeisbaarheid van de
verplichting tot verpanding? Hoe verhouden de overwegingen zich tot
het fixatiebeginsel? Overziet de Hoge Raad de gevolgen van de
combinatie van opzegging en voortgaan met verstrekking van
zekerheden?

1196 Zie IX.4.2.
1197 Zie IX.4.3.5.
1198 Zie IX.3.4 en IX.3.5.
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(Viii) Het bij aanvang van het krediet overeenkomen en vestigen van
zekerheid is een inbreuk op de gelijkheid en te zien als nadeel. In IX.4
bleek echter dat het dynamische proces daarna van betalingen door de
bank aan crediteuren onder het krediet, het ontvangen van betalingen op
de bankrekening van vorderingen op debiteuren en het stil verpanden
van voorraden en debiteuren in onderlinge samenhang in beginsel niet
tot nadeel leidt, zie ook Amro/Curatoren THB en Mulder q.q./CLBN. 1199

Echter bevriest de bank het krediet, of zegt hij dit op, dan zal de
voortschrijdende verpanding dddrna van dan nog toekomstige
vorderingen of voorraden wel degelijk tot nadeel leiden. Na opzegging
van het krediet of wetenschap van feitelijke insolventie dient dit dus
niet meer mogelijk te zijn.

(ix) Zelfs als in dit geval wel contractueel zou zijn overeengekomen dat na

de beeindiging van de overeenkomst de verplichting tot cessie van
toekomstige vorderingen in stand blijft, leidt dat tot, in dynamisch
perspectief bezien, relevant nadeel omdat geen krediet meer
beschikbaar is, maar ondertussen nog wel extra betalingen worden
gedaan in de vorm van zekerheden. Nadat de Beklamel-norm moet1200

worden toegepast moet ook het vermogen gefixeerd worden. De
contractsvrijheid is geen vrijbrief voor toe te brengen nadeel. 1201 De
pandlijst van 7 januari mag in geen geval tot verhaal van de bank
strekken.

X.18.3 Eindoordeel naar wenselijk recht

(x)    De verstrekking van nieuwe zekerheden na bevriezing en opzegging
van het krediet heeft geleid tot onder de Pauliana-norm relevant nadeel
na wetenschap van benadeling. De benadeling is evenzeer relevant
onder de Beklamel-norm waar aangenomen moet worden dat de bank
bij de bevriezing of in ieder geval de opzegging wetenschap van
feitelijke insolventie had. Onder de Beklamel-norm zal de
aansprakelijkheid daarna veel ruimere vormen kunnen aannemen dan
alleen het ongedaan maken van het verhaal op de vorderingen op de
pandlijst van 28 december. De pandlijst van 7 januari leidde zeker tot
toe te rekenen naded en dient ongedaan gemaakt te worden door geen
verhaal op deze vorderingen toe te staan.

X.18.4 Evaluatie overwegingen Hoge Raad
(Xi) Beperkingen van de actio Pauliana.

Hoewel het in het licht van Van Dooren q.q./ABN Amro I de vraag is of
dit zou hebben gebaat, is het jammer dat de curator zijn vordering
alleen op 42 en 47 F heeft gebaseerd en niet op de onrechtmatige daad.

1194
Zie X.8.

12(*1 Zie IX.4.2 en vergelijk IX.4.3.2.
1201 Zie V.6 en VII.8.
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Omdat de vordering zo beperkt was ingezet, hoefde conform de
bepalingen van 42 en 47 F slechts te worden beoordeeld of er op het
moment van het ontstaan van de achterliggende verplichting (de
stamcessieakte) wetenschap van benadeling was, c.q. of de twee
uitzonderingen van 47 F toepasselijk waren. Daarmee vallen we dus
terug op Montana II en Gispen q.q./IFN en was de vordering in dat licht
bezien  niet erg kansrijk.  Ook de 'bi/zondere omstandigheden'  in  Van
Dooren q.q./ABN Amro I konden niet aan de orde komen.

(Xii) Schrijnende uitkomst bij toepassing van 47 F.
De uitkomst van de zaak is schrijnender dan in Van Dooren q.q./ABN
Amro I. Met een beroep op 47 F wordt het toegestaan om na
wetenschap van feitelijke insolventie ('onontkoombaar') het laatste

restje verhaalsactief onder de voeten van crediteuren weg te harken. Dat
dat de wetgever bij 47 F voor ogen heeft gestaan, acht ik vrijwel
uitgesloten. Het arrest toont aan dat de door de Hoge Raad met
Montana II en Gispen q.q./IFN ingeslagen weg tot ongelukken leidt.

X.19 Sobi/Hurks II

(HR 21-12-2001, NJ 2005, 96).

Casus: SOBI optredend als gemachtigde  van 15 crediteuren  van  HBA. de failliet, heeft gevorderd
Hurks c.s. (Hurks, Hurks Beheer en Bouwgroep) hoofdelijk te veroordelen tot betaling van een
bedrag op de grond - kort samengevat - dat de Bouwgroep als moedermaatschappij en Hurks als
bestuurder van de Bouwgroep onrechtmatig hebben gehandeld jegens schuldeisers van HBA. Die
onrechtmatige daad had tot gevolg, aldus SOBI c.s., dat de contractuele vorderingen van
schuldeisers van HBA niet werden voldaan. De vorderingen werden, kort gezegd, toegewezen voor
zover ontstaan   na    1   juli    1984.   HBA   was een aannemingsbedrijf. Directeur Reincke   is   op   24
september  1984 op non-actief gesteld en vervangen door Van Sambeek. Op 26 september  1984 is
surseance aangevraagd.   Op 5 oktober   1984   is   HBA op verzoek   van de bewindvoerder failliet
verklaard.

Vanaf  1978 was 'Bouwgroep' enig aandeelhouder, tevens moeder van een aantal andere

bouwondernemingen. Hurks Beheer is na faillissement enig aandeelhouder van enkele dochters

geworden. Enig aandeelhouder en voorzitter van de raad van bestuur van de Bouwgroep was
Hurks. De concernverhouding van HBA tot de Bouwgroep werd behalve door het aandelenbezit
mede bepaald door de statuten (de directie behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering
van aandeelhouders voor een aantal bestuursbesluiten, waaronder bankkredietovereenkomsten, en
voor handelingen waarvan de waarde een bepaald door de algemene vergadering vast te stellen
bedrag te boven gaat), de arbeidsovereenkomst met directeur Reincke (de raad van bestuur van de
Bouwgroep oefent de rechten toekomende aan de algemene vergadering uit, en de werknemer
verplicht zich te houden aan de richtlijnen zoals die door de raad van bestuur van de Bouwgroep
met betrekking tot de bedrijfsvoering zijn of kunnen worden gesteld); de financieringsstructuur van
het concern. Tussen HBA en de Bouwgroep bestond een rekening-courantverhouding. De
Bouwgroep verzorgde de fiscale afdrachten van HBA. HBA en de Bouwgroep vormden een fiscale
eenheid. De Bouwgroep voerde ook het centraal kasbeheer. Zij was het die bij uitsluiting de relatie
met  de bank (de toenmalige NMB) onderhield. Ten behoeve  van het gehele concern  had  zij  met  de
bank un kredietovereenkomst gesloten. Er bestond een "compte joint-overeenkomst" gesloten
tussen de bank en alle bij het concern betrokken maatschappijen. Het was de Bouwgroep die de
kredietruimte van HBA bij de bank jaarlijks volgens binnen het concern afgesproken criteria
vaststelde. In februari 1983 is f 3.500.000 als Iening van de bankrekening van HBA naar die van de
Bouwgroep overgemaakt. Op grond van de compte joint-overeenkomst was - onder meer - HBA
hoofdelijk aansprakelijk jegens de bank voor alle schulden van zuster- en moedermaatschappijen.
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Voorraden, inventaris en vorderingen van - onder meer - HBA op derden, in feite alle activa van
HBA, waren aan de bank tot zekerheid overgedragen of verpand. Op 19 september 1984 is de
regeling aangevuld met overdracht door HBA aan de bank van haar terugvorderingsrecht op bij de
compte joint-overeenkomst betrokkenen. In de praktijk werd de limiet van het bankkrediet van
HBA maandelijks door De Bouwgroep vastgesteld. Bouwgroep had ook anderszins feitelijke
invloed en kennis: HBA rapporteerde ieder kwartaal uitvoerig aan de Bouwgroep; Hurks stelde de
richtlijnen "maandelijkse liquiditeitsprognose" ten behoeve van de werkmaatschappijen op; de
gemeente Amsterdam liet zich als opdrachtgever inlichten over de financiele positie van de
Bouwgroep zonder daarover met HBA te overleggen; een werknemer van Bouwgroep tekende
akten van cessie bij gebreke van medewerking door de directeur van HBA en kon
betalingsopdrachten tegen houden; Hurks kon aan directeur Reincke in september 1984 opdragen
surstance aan te vragen; De Bouwgroep ontving vanaf 17 april 1984 afschriften  van  voor HBA
bestemde bankafschriften. Het eigen vermogen  van HBA bedroeg  eind  1983  nog  maar f 155.000.
Dit   vermogen was reeds   kort   na    31    december 1983 verdwenen. Vanaf   eind    1983    werd   de
concurrentie met betrekking tot uit te voeren bouwwerken in Amsterdam feller. In de eerste helft
van   1984  had HBA nauwelijks nieuw werk weten   aan Ie trekken. Begin   mei 1984 meldde   de
directeur op de jaarvergadering dat de verwachting  voor  1984  (op een omzet  van  f 35,5 miljoen  een
winst van f 56.000, terwijl in 1983 op een omzet van f 44 miljoen een winst was gemaakt van f 2-
2,5 miljoen) in hoge mate bijgesteld moest worden en weI in negatieve zin. Eind mei 1984 bleek
dat de geringe winst  die  bij   HBA  voor   1984 werd verwacht, was omgeslagen  in  een te voorzien
verlies.  Op een toen verwachte omzet  van f 30,5 miljoen werd een verlies verwacht van  f 1,45
miljoen. Begin juni  1984 had HB A aan de Bouwgroep verzocht in verband met de liquiditeitskrapte
de   kredietlimiet   die was vastgesteld   op f 1.500.000 te verhogen   met f 1.000.000.   Die
liquiditeitskrapte  was mede veroorzaakt  door  het  feit dat  in  1983  HBA een bedrag  van f 3.500.000
aan liquide middelen had afgedragen aan de Bouwgroep ingevolge een schrijven van Hurks aan
HBA  d.d.   1   februari   1983. De kredietverhoging  werd door Bouwgroep geweigerd omdat rekening
moest worden gehouden met de belangen van andere werkmaatschappijen, en er al genoeg geld
naar HBA was gegaan. Eind juni stagneerden de betalingen bij HBA. Schuldeisers werden selectief
betaald (alleen als het strikt nodig was voor de voortgang van het werk en/of met faillissement werd
gedreigd). Op 29 juni  1984 het HBA nog f 500.000 overmaken aan de Bouwgroep ter doorbetaling
van BTW voor een BTW-schuld van HBA, waarvoor gezien de fiscale eenheid ook de Bouwgroep
aansprakelijk  was. De belangrijke baten  die de omstreeks juni   1984  bij HBA onderhanden werken
zouden opleveren, zouden (volgens het Hot) gezien de cessies aan de bank (waarbij op 9 juli 1984
nog nadere cessies aan de bank waren tot stand gebracht) niet ter beschikking van HBA komen. Het
bankkrediet dat HBA ten dienste stond is van f 1.253.491.61 per 30.6.1984 tot f 2.250.53,29 per
19.9.1984 (totaal ca. 1 miljoen) opgelopen. Tegenover de verhoogde kredietverlening stond een
veel grotere toename van de schuldenlast.

Het Hof verwierp het verweer dat de schuldeisers niet-ontvankelijk zouden moeten worden
verklaard omdat de bevoegdheid van de curator om ten behoeve van door de gefailleerde
benadeelde schuldeisers een vordering uit onrechtmatige daad in te stellen tegen een bij die
benadeling betrokken derde. eraan in de weg zou staan dat die schuldeisers de aan hen toekomende
vordering zelf in rechte geldend maken. Ook heeft het Hof een vet·weer m.b.t. de niet-
ontvankelijkheid van 66n van de schuldeisers verworpen. Het Hof heeft voorts overwogen dat de
moedermaatschappij, gegeven de door het Hof opgesomde omstandigheden (die door de Hoge
Raad in het arrest worden aangehaald), onrechtmatig heeft gehandeld jegens de schuldeisers. Het
Hof  heeft    1   juli 1984 gesteld als peildatum waarop de moedermaatschappij had behoren   te
onderkennen dat de dochtermaatschappij geen voldoende verhaal meer bood voor haar
schuldeisers. Vanaf die datum had de moedermaatschappij volgens het Hof zich de belangen van de
schuldeisers dienen aan te trekken, door verschillende maatregelen te nemen, waaronder het (doen)
waarschuwen van de schuldeisers dan wel het doen aanvragen van sursdance. De bestuurder van de
moedermaatschappij is volgens het Hof persoonlijk ook aansprakelijk voor de schulden welke
vanaf  1  juli   1984 zijn ontstaan, omdat  hij zich vanaf die datum schuldig heeft gemaakt  aan  een
onrechtmatige daad jegens de schuldeisers daar hij. ofschoon hij zich kennelijk intensief bezighield
met de in ernstige financiele moeilijkheden verkerende dochtermaatschappij, heeft nagelaten
persoonlijk in te grijpen teneinde te voorkomen dat de schuldeisers vanaf 1 juli  1984 in feite krediet
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verleenden, terwijl hem bekend was of behoorde te zijn dat het onwaarschijnlijk was dat die
schuldeisers voldaan zouden worden.

Hoge Raad. In zijn arrest van 14 januari  1983, NJ 1983. 597 heeft de Hoge Raad beslist dat een
faillissementscurator ook bevoegd is voor de belangen van schuideisers op te komen bij benadeling
van schuldeisers door de gefailleerde en dat in zo een geval onder omslandigheden ook plaats kan
zijn zoor hel geldend maken door de curator van een vordering tot schadevergoeding uit hoofde
van art. 1401  BW tegen een derde die bij de benadeling van schuideisers betrokken is. ook at kwam
een dergelijke vordering uiteraard niet aan de gefailleerde :elf toe. Deze regel  is  in latere arresten
herhaald  en  nader uitgewerkt  (HR  8  november  1991,  NJ  1992,174 en  HR 23  december  1994,  NJ
1996,628). Omdat het een vordering van benadeelde schuideisers tegen een derde betreD kan een
verstoring van de in het faillissement te handhaven "paritas creditorum" zich niet voordoen. De
sedert  1983  in  de  rechtspraak  aangenomen  beroegdheid  van  de  curator  om  ten  behoeve  'van  door
de gefailleerde benadeelde schuldeisers een rordering uit onrechtmatige daad in te stellen tegen
een bij die  benadeling betrokken derde staat, ongeacht of de curator van de:e  bevoegdheid  gebruik
maakt of niet, dan ook niet eraan in de weg dat die schuldeisers de aan hen toekomende vordering
zelf in rechte geldend maken. Voor een andersluidend oordeel :ou, mede in verband met het
bepaalde in art.  I van het Eerste Protocol bij het EVRM, een wettelijke grondslag vereist zijn. Deze
kan echter, anders dan in verband met het bepaaide in art. 49 F. het geval zou zijn bij een op art.
3:45    BW   gebaseerde  vordering,   noch   in   de    Faillissementswet,   noch   in   enige   andere   Wettelijke
bepaling worden gevonden

'De  door  het   Hof  gebruikte  maatstaf  om  tot  de  vaststelling  van  een  peildatum  als  de
onderhavige te komen, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting'

'Dit   oordeel'    C   van    het    Hof   dat    Bouwgroep    'gehou<len   was    z.ich   de    belangen   van
schuldeisers van de dochter aan te trekken, onder meer door hen le waarschuwen dat na dat
tijdstip te verrichten prestaties niet (volledig) voldaan zouden kunnen worden, dan wei door
surseance  van  betaling  aan  te  vragen').   'waarvoor  het  Hof  klaarblijketijk  van  doorslaggevende
betekenis heeft geacht dat de moedermaatschappij, kort gezegd, wist dat de dochtermaatschappij
wist in een zo deplorabele jinanciele positie verkeerde, dat zij vrijwel zeker haar ondergang
tegemoet King en dat te venvachten viel dat de daarbij betrokken onderaannemers en leveranciers
aan  het eind van de rit geheel of ten dele met  lege  handen achter zouden blijven,  geeft niet  blijk van
een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk'.

'Tenzij de statuten van de dochtermaatschappij daaromtrent enige andersluidende
regeling bevatten, heeD het bestuur van een moedermaatschappij niet de bevoegdheid bindende
instructies te Keven aan het bestitur van een dochterinaatschappij. Dat neemt evenwel niet weg dat
een moedermaatschappij, indien zij - zoals destijds bij de moedermaatschappij ten op:ichle van de
dochtermaatschappij het geval was - houdster is van alle aandelen in een dochtermaatschappij, het
feitelijk in haar macht heeft de nalering van door haar aan het bestuur van die
dochtermaatschappij gegeven richtlijnen en aanwijzingen met betrekking tot het te volgen beleid af
te dwingen, in het uiterste geval door bestullrders die zich niet naar die richtlijnen en aanwijzingen
willen voegen, te ontslaan en te vervangen door bestuurders die daartoe wel bereid zouden zijn
(HR    10   januari    1990,    NJ     1990,466).    Bij    zijn   oordeel    dat    de   moedermaatschappij    als    enig
aandeethouder  en  financier  -  vanaf juli   1984  (toen  zij  had  behoren  te  onde rkennen  en  te  beseffen
dat  de  dochter   geen   of  onvoldoende   verhaa!  bood  aan  haar  schuldeisers)  gehouden was zich de
belangen van schuldeisers van de dochter aan te trekken, onder meer door hen te waarschuwen dat
na dat tijdstip te verrichten prestaties niet (volledig) voidaan zouden kunnen warden, dan wel door
surs3ance van betaling aan te vragen, is het Hof kennelijk ervan uitgegaan dat  de

moedermaatschappij ten opzichte van de dochtennaatschappij over de hien,oor bedoelde feitelijke
macht beschikte. Dit oordeel, waarpoor het Hof kiaarblijkelijk van doorslaggevende betekenis heeft
geacht dat de moedermaatschappij, kort gezegd, wist dat de dochtermaatschappij in een zo
deplorabele jinancifie positie verkeerde, dat zij vrijwel zeker haar ondergang tegemoet ging en dat
te verwachten viel dat de daarbij betrokken onderaannemers en leveranciers aan het eind van de
rit geheet of ten dele met lege handen achter zouden blijven, geeft niet blijk van een onjuiste
rechtsopratting en is niet onbegrijpelijk' .

'Met  betrekking  tot  de  vaststelling  van  de  peildatum  van   1  juli   1984  heeft  het  Hof.
samenge\,at weergegeven, als volgt overwogen: Iii kwesties als de onderhavige, en ook hier, is
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sprake van een keten van gebeurtenissen, die bij de betrokkeren het inzicht moeten doen groeien
dat    hun    handelwijze    niet    (langer)    geoorloofd    is.    In   verband   met   de    ingestelde    vordering    is
onvermijdelijk dat een tijdstip wordt gemarkeerd vanaf wanneer het handelen als onrechtmatig
moet warden aangemerkt. Omdat het vaststellen van dit tijdstip tot op zekere hoogte arbitrair is.
:al de rechter dan ook, mede nu het verwijt handelen in strijd met de in het maatschappelijk
verkeer betamende zorgvuldigheid inhoudt, een datum kiezen die aan de wilige kant is, derhalze
onvermijdelijk ten gunste van degene aan wie het verwijt wordt gemaakt. De door het Hof
gebruikte maatstaf om rot de vaststelling van een peildatum als  de onderhavige te  komen,  geeft niet
blijk van  een  onjuiste  rechtsopratting.''

Met zijn oordeel dat de  aandeelhouder/bestuurder van de moedermaatschappij (bewust)
roekeloos is te werk gegaan ten aanzien van bedoelde schuldeisers.  is het Hof niet van een onjuiste
maatstaf uitgegaan voor de beoordeling van de aansprakelijkheid van de aandeelhouder
/bestuurder van de moedermaatschappij als bestuurder'. (..) (Het onderdeel van het midlei betoogt

dat) 'vereist is dat hij wist of behoorde te weten dat de dochter niet of niet binnen een redetijke
termijn haar schulden zou kunnen voldoen'. (..) 'Met zijn oordeel dat het op j juli 1984 hoogst
onwaarschijnlijk was dat HBA haar schuldeisers zou kunnen voldoen, lieeft het Hof immers tot
uitdrukking gebracht dat op grond van de voorhanden gegevens geen andere conclusie denkbaar
was dan dat op 1 juli 1984 zeker was dat HBA haar schuldeisers niet zou kunnen voldoen. Aldus
heeft  het  Hof de door het  onderdeel  voorgestane, juiste,  maatstaf toegepast'.

Bespreking:

X.19.1 Relevante vragen volgens wenselijk recht
(i)      Pauliana-norm: de vordering was niet gebaseerd op de Pauliana-norm,

en uit de vermelde feiten blijkt ook niet - wellicht afgezien van de
lening in 1983 van f 3.500.000  en de betaling van BTW - van nadeel
waarbij gedaagden als wederpartij waren betrokken.

(ii) Beklamel-norm: waren gedaagden betrokkenen met een overwegende
invloed op de voortzetting van de onderneming? Vanaf wanneer
moesten zij wetenschap van feitelijke insolventie hebben? Welk nadeel
is het gevolg geweest van de voortzetting van de onderneming daarna?

(iii) Samenloop: hoe verhoudt het door individuele crediteuren geleden
nadeel onder de Beklamel-regel zich tot het nadeel geleden via de
failliet? Welke vordering komt de curator en individuele nieuwe
crediteuren toe? Moet er sprake zijn van voordeelverrekening?

(iv) Is er sprake geweest van schending van de verlengde Beklamel-norm en
in hoeverre lijden individuele crediteuren hierdoor schade?

X.19.2 Relevante feiten en financi le positie
(v)        Het Hof is uitgebreid ingegaan op de financiele positie van HBA en de

ontwikkeling daarvan. Het eigen vermogen was kort na december 1983
negatief.   Eind   mei was duidelijk   dat  over   1984 een verlies verwacht
moest worden van f 1,45 miljoen. In juni was duidelijk dat er een tekort
aan liquide middelen was, dat - ook daarna, ondanks alsnog verhoging
van het krediet - almaar groter werd. Hoe het Hof het liquiditeitstekort
eind juni heeft vastgesteld is niet duidelijk. Daartoe hadden de netto
liquide middelen of een liquiditeitsbegroting kunnen dienen. De
redengevende vaststelling van het Hof dat 'de belangrijke baten die de
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omstreeks juni 1984 bij HBA onderhanden werken zouden opleveren,
gezien   de   cessies   aan   de   bank   (waarbij   op   9   juli   1984   nog   nadere
cessies aan de bank waren tot stand gebracht) niet ter beschikking van
HBA zouden komen' is daarbij minder gelukkig. De betalingen op
gecedeerde vorderingen bij de bank - bij uitblijven van faillissement -
zouden wel degelijk op termijn van invloed zijn op de liquiditeit omdat
daardoor weer kredietruimte zou ontstaan. Anders gezegd: de cessies
waren niet de reden voor het tekort, maar zouden wel na wetenschap
van feitelijke insolventie tot relevant nadeel leiden. Wat daar ook van
zij, het lijkt aannemelijk  dat de vaststelling  dat de wetenschap  van
feitelijke insolventie per 1 juli 1984 moest worden aangenomen,
gebaseerd is op het gegeven dat er daadwerkelijk een tekort was. De
vaststelling is derhalve juist en niet 'aan de veilige kant', tenzij men
daarvoor al op grond van de winstverwachtingen had moeten aannemen
dat insolventie onafwendbaar was. Dat is niet snel aan te nemen1202

omdat de betrokkene ook gehouden is te onderzoeken of de feitelijke
insolventie alsnog kan worden afgewend. 1203

(Vi) Concl. 19: Diegenen die een overwegende invloed hebben op de
voortzetting of staking van de onderneming, mogen niet meewerken aan
de voortzetting van die onderneming - buiten faillissement of surseance
- als zij weten of moeten weten dat deze feitelijk insolvent is (LM <
kls; of nog preciezer, als de reale liquiditeitsbegroting voor de komende
maand negatief is) en overigens verhaalsinsolventie is ingetreden. Deze
regel dient zowel ter bescherming van het te fixeren vermogen dat
onder bestaande crediteuren dient te worden verdeeld, als ter
bescherming van 'nieuwe' crediteuren die niet of niet geheel betaald
kunnen worden en wier 'nieuwe' verplichtingen bijdragen aan de
uitholling van het te verdelen vermogen door middel van verliezen die
zich verwezenlijken na feitelijke insolventie. Het Hof heeft Bouwgroep,
de enig aandeelhouder die ook feitelijke macht uitoefende en  nauw
betrokken was bij de financi8le positie en daarvan ook kennis droeg
althans eenvoudig kennis kon dragen, en in staat was de surseance af te
dwingen om een groot aantal redenen aangemerkt als betrokkene.
Hetzelfde geldt voor Hurks enig aandeelhouder en voorzitter van de
raad van bestuur van de Bouwgroep. Hurks Beheer werd door het Hof
verder terecht buiten beschouwing gelaten.

(Vii) Het nadeel door de voortzetting van de onderneming is natuurlijk
ruimer geweest dan alleen het nadeel toegebracht aan de in deze
procedure betrokken 'nieuwe' crediteuren. Concl. 39: Het nadeel dat de
betrokkene na verkrijging van wetenschap van feitelijke insolventie
onder de Beklamel-norm kan worden toegerekend, bestaat uit: (a) de
verminderingen van eigen vermogen veroorzaakt door exploitatie-
verliezen (en bij praktische uitzondering vergroting van het saldo van

1202 Zie concl. 10.
1203 Zie hoofdstuk III.
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de liquidatieverliezen); en (b) de verminderingen van verhaalsvermogen
bestaande uit betalingen - inclusief verstrekking van nieuwe uit te
winnen zekerheden - op 'oude' schulden, d.w.z. schulden die zijn
ontstaan voordat men op de hoogte was van de feitelijke insolventie,
maar die nog niet zijn betaald. De betrokkene verkrijgt tegenover
terugbetaling de oude vorderingen inclusief eventuele preferentie als te
verifieren vordering.
De belangrijkste post zullen de verliezen na 1 juli zijn geweest.

(Viii) De verliezen zijn niet hetzelfde als de vorderingen van de 'nieuwe
crediteuren, waaronder de huidige eisers. De verliezen zijn het saldo
van het laten voortduren van verplichtingen en de waarde van verkregen
rechten en het laten ontstaan van verplichtingen en de waarde van
verkregen rechten na wetenschap van feitelijke insolventie. Anders
gezegd: de prestaties van de 'nieuwe' crediteuren leveren ook een
liquidatiewaarde op die tezamen met het verlies het saldo van de
nieuwe' verplichtingen vormt. Het voordeel, de geleverde liquidatie-

waarde, valt in de boedel. In het totaal bezien zijn er effecten op1204

diverse plaatsen: de onbetaald gebleven 'nieuwe' crediteuren, waarvan
het saldo overeenkomt met het verlies + de door de boedel ontvangen
liquidatiewaarde van de prestaties van 'nieuwe' crediteuren - de
betaalde 'nieuwe' crediteuren. 1205 Voor zover 'niettwe' crediteuren

betaald zijn drukt het verlies als nadeel op de oude crediteuren. Deze
communicerende vaten zijn het beste te ontvlechten door een actie van
de curator tegen betrokkenen ter hoogte van het verlies en uitkering als
boedelschuld van het verlies en de liquidatiewaarde van de geleverde
prestaties aan 'nieuwe' onbetaald gebleven crediteuren. In casu had1206

de curator kennelijk geen vordering ingesteld zodat de ontvlechting veel
moeilijker is. Met een beroep op het EVRM laat de Hoge Raad de
vorderingen van de 'nieuwe' crediteuren voor het geheel toe. Maar
aldus zullen betrokkenen meer moeten vergoeden dan het nadeel per
saldo was. Probleem is daarbij dat na opheffing van het faillissement
ook het nemen van regres op de boedel niet meer zal baten. Dat is 66n
van de redenen waarom ik bepleit heb dat de curator de vordering bij
voorkeur - zonodig op aandrang van crediteuren - moet instellen.

(ix) De vordering was gebaseerd op de Beklamel-regel. Het ging om de uit
overeenkomst ontstane vorderingen van schuldeisers van HBA die niet
werden voldaan. Daarmee is de verlengde Beklamel-norm ook niet aan
de orde gekomen. Het staat echter wel vast dat die norm overschreden
werd waar het eigen vermogen in december negatief werd, de
financiering werd voortgezet en het liquiditeitstekort pas later
ontstond. De omvang van de financiering moet dus te groot zijn12()7

1204

Zie uitgebreid VII.6.
1205

Mijn eerdere analyse (Van Eeghen 2002) was nog niet geheel juist.
12(}6

Zie VII.7.3 en VII.7.4.
12()7 Zie IV.6.
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geweest. Of dit tot nadeel heeft geleid is afhankelijk van de vraag in
hoeverre Bouwgroep verhaal heeft gevonden op haar vordering op
HBA, althans de bank op die - tot zekerheid overgedragen - vordering
verhaal heeft gevonden mede in verband met de aan de bank daartoe
verstrekte zekerheden. Het uiteindelijke nadeel onder de Beklamel-
norm bestaat alleen uit het effect van de overmatige niet-risicodragende
financiering voor zover die ook tot verhaal leidt. Kortom: de met de
Beklamel-norm samenhangende vordering uit hoofde van de verlengde
Beklamel-norm is nauwelijks buiten de curator om vast te stellen en uit
te oefenen. In dit geval is dat ook niet gebeurd. Dat zo'n vordering wel
mogelijk zou zijn geweest blijkt tot op zekere hoogte uit het Osby-
arrest.

X.19.3 EindoordeeI naar wenselijk recht

(x)      Het is aannemelijk dat Hurks en Bouwgroep per omstreeks 1 juli 1984
moesten weten dat HBA feitelijk insolvent was en er daarna als
betrokkenen ten onrechte niet voor hebben gezorgd dat faillissement of
surseance werd aangevraagd. Daarmee zijn zij door de curator aan te
spreken op: (a) de verminderingen van eigen vermogen veroorzaakt
door exploitatie-verliezen (en bij praktische uitzondering vergroting van
het saldo van de liquidatieverliezen); en (b) de verminderingen van
verhaalsvermogen bestaande uit betalingen - inclusief verstrekking van
nieuwe uit te winnen zekerheden - op 'oude' schulden, d.w.z. schulden
die zijn ontstaan voordat men op de hoogte was van de feitelijke
insolventie, maar die nog niet zijn betaald. De betrokkene verkrijgt
tegenover terugbetaling de oude vorderingen inclusief eventuele
preferentie als te verifieren vordering.

(Xi) De nieuwe onbetaald gebleven crediteuren maakten bij het slagen van
die actie aanspraak op betaling van hun 6nieuwe' vorderingen na aftrek
van door de curator ten behoeve van deze actie gemaakte kosten. De
curator had de vordering - zonodig op verzoek van crediteuren -
moeten instellen omdat langs een ander weg de verdeling van voor- en
nadeel nauwelijks mogelijk is en betrokkenen per saldo aansprakelijk
worden voor meer dan het saldo van het toegebrachte nadeel.

(Xii) Het had op de weg van de curator gelegen ook een vordering jegens de
moeder en eventueel de bank in te stellen op grond van schending van
de verlengde Beklamel-norm, die zeker heeft plaatsgehad. Het eigen
vermogen was kort na december 1983 negatief.

X.19.4 Overige evaluatie van de overwegingen Hoge Raad
(Xiii) Waarschuwingen crediteuren voldoende?

Het arrest heeft het zowel  over de 'schuldeisers'  in het algemeen  als
over 'na dat tijdstip te verrichten prestaties' van de te waarschuwen
'onderaannemers    en    leveranciers: De waarschuwing beschermt
nieuwe' crediteuren (d.w.z. crediteuren waarvan een vordering nog
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geheel of gedeeltelijk moet ontstaan). Zo'n waarschuwing zal wellicht
op iets langere termijn ook het faillissement ten gevolge hebben. De
plicht tot aanvrage van surseance beschermt alle crediteuren
onmiddellijk door de fixatie, ook tegen vermindering van
verhaalsactief. Het is dus niet zonder meer duidelijk of de Hoge Raad
ook rekening houdt met alle benadelende gevolgen van de voortzetting
van de onderneming en met name de gevolgen van vermindering van
verhaalsactief door betalingen na het vast te stellen tijdstip. Maar ik zie
geen enkele reden waarom dat niet zo zou moeten zijn: norm,
toerekenbaarheid en causaliteit kunnen niet van elkaar verschillen. Het
onderscheid tussen 42 en 47 F, de opeisbaarheid, lijkt voor de
betrokkene, die ook geen onderwerp van deze artikelen is, geen rol te
kunnen spelen nadat de onderneming  'in een zo deplorabele financitle
positie verkeerde, dat zij  vrijwel zeker haar ondergang tegemoet ging:

(Xiv) Rechtshandeling schuldenaar niet bepalend.
Evenmin draait het om de rechtshandeling van de failliet waar 42 en 47
F op zien. De markering van een tijdstip waarna voortzetting
onrechtmatig is geeft aan dat er wel degelijk een ander tijdstip denkbaar
is waarna benadeling mag worden toegerekend dan alleen de
rechtshandeling in 42 F of de betaling in 47 F. Dat betekent dat deze
bepalingen geen reflexwerking hebben op de onrechtmatige daad-
vordering (vergelijk Van Dooren q.q./ABN Amro I) na de geobjecti-
veerde wetenschap van feitelijke insolventie. Dat betekent ook dat
toedoen (wel) mag worden beoordeeld op zijn toerekenbaarheid naar
het moment waarop het plaatsheeft. Die gedachte over de 'transactie'
lag kennelijk ook ten grondslag aan Montana I (zie hiervoor).

(XV)       47 F heeft geen reflexwerking op de Beklamel-norm.
47 F is naar de letter niet toepasselijk op zo'n casus omdat niet de
betaalde crediteur (hiervoor de 'willekeurige derde'), maar degene die
verantwoordelijk is voor (o.a.) de betaling door de schuldenaar zelf
(hien'oor de betrokkene) wordt aangesproken. Betekent dat, dat de
beperkingen van 47 F dan niet toepasselijk zijn en de reflexwerking die
Van Dooren q.q./ABN Amro I veronderstelt geen betekenis kan
hebben? Of wordt in dat geval voldaan aan de 'bijzondere
omstandigheden' van laatstgenoemd arrest? Dat zou betekenen dat
wetenschap van feitelijke insolventie (de Beklamel-norm) in ieder geval
voldoende zou zijn om niet aan de eisen van 47 F te hoeven toekomen.
Wetenschap van feitelijke insolventie valt niet (geheel) samen met
wetenschap van faillissementsaanvraag of 'opzet' en in zoverre zijn de
normen van 47 F en de onrechtmatige daad dus niet congruent, zoals
Van Dooren q.q./ABN Amro I wel wil laten veronderstellen.

(Xvi) Algemene fixatie.
Het arrest bouwt voort op, maar is veel meer uitgesproken dan, Erba I,
Osby

1208
en Coral/Stalt.1309 Het arrest moet vooral gezien worden in het

1208 Zie ook VI11.5.2 en IX.1.2.
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licht van de vaste Beklamel-jurisprudentie die ziet op de benadeling
1210

van crediteuren na geobjectiveerde wetenschap van feitelijke
insolventie en bestaande verhaalsinsolventie. Bij de aansprake-

i2 I 1

lijkheid van Hurks wordt nadrukkelijk vastgesteld dat deze voldoet aan
het Beklamel-criterium. Dat criterium wordt, evenals in dit onderzoek
bepleit, gezien in de context van alle verplichten en dus alle crediteuren.
Het is zodoende geen wonder dat het Hof inderdaad op het moment dat
moet worden aangenomen dat er een liquiditeitstekort bestond het
tijdstip van feitelijke insolventie markeert.

(xvii) Een aantal andere aspecten aan dit arrest is al uitgebreid op andere
plaatsen besproken. 1212

X.20 Cikam/Siemon q.q.
(HR 7-3-2003; JOR 2003, 102).
Feiten (mede ontleend  aan de conclusie van de AG): Cikam  B.V.  ('bv')  en de failliet Cikam  Gmbh
('gmbh') zijn zustervennootschappen. De directeur en adjunct directeur/gevolmachtigde van bv zijn
tevens zakelijk leider en bedrij fsleider   van   gmbh.   Op   9   en 13 februari 1996 heeft   gmbh   ter
voldoening van een deel  van de vordering van bv betalingen gedaan aan bv. totaal DM 120.000. De
vorderingen hebben betrekking op leveranties onderworpen aan Nederlands recht. Op 26 maart
1996 vraagt gmbh haar eigen faillissement aan met opgave van twee redenen: een op 9 februari
uitgesproken veroordeling van gmbh tot betaling aan een ex-werknemer van ca DM 75.000 en de
afwijzing door de Duitse belastingdienst van een vordering tot teruggave van DM 140.000 en
vaststelling  van een schuld  van  ca. DM 135.000.  Op   1   mei   1996  is gmbh failliet verklaard.   De
Duitse curator heeft de nietigheid ingeroepen  van de betalingen  van  gmbh  aan bv. Volgens  par.  31
KO zijn vernietigbaar: rechtshandelingen van de schuldenaar welke worden verricht met het aan de
wederpartij bekende doel om zijn crediteuren te benadelen; evenals: de in het laatste jaar
voorafgaande aan de faillietverklaring gesloten 'entgeltichen Vertrage' (waaronder blijkens
rechtspraak van het BGH begrepen 'reine Etfullingsgeschlifte) van de schuldenaar met onder meer
zijn echtgenoot en verwanten voor zover door het sluiten daarvan de crediteuren van de
schuldenaar worden benadeeld en de wederpartij niet bewijst dat haar op het tijdstip van het sluiten
van het contract een bedoeling van de schuldenaar om zijn crediteuren te benadelen niet bekend
was.  Door het  Hof (rov.  4.13) is feitelijk vastgesteld  dat de crediteuren  door de bewuste betalingen
zijn  benadeeld en  (rov.  4.14)  dat de financiele positie  van gmbh zoals het management bekend  was
begin 1996 zeer slecht was. 31 KO is van toepassing als /ex concursus en 47 F als lex causae. Het
Hof heeft bv toegelaten tot het bewijs dat bij bv en gmbh niet de bedoeling heeft voorgelegen van
bevoordeling van bv ten nadele van crediteuren. Bv slaagt niet in dit bewijs en de vordering van de
curator wordt toegewezen. De belangrijkste klachten in cassatie zij kort samengevat: het Hof heeft
ten onrechte overwogen dat art. 47 F geen strengere eisen stelt dan het Duitse recht. er wordt niet
voldaan aan het samenspanningvereiste en (vrij vertaald) er zijn onvoldoende redenen om tot een
omkering van de bewijslast in 47 F te komen.

Hose Raad. 'Op grond van een aantal in rov. 4.13 en 4.14 vastgestelde feiten kwam het Hof
namelijk tot het oordeel dat aan het vereiste' (naar Duits recht; LvE) 'dat de crediteuren van Cikam
gmbh door de bewuste betalingen zijn benadeeld, is voldaan en dat er voldoende feitelijke
aanwijzingen zijn om vooralsnog aan te nemen dat de betatingen aan Cikam bv door Cikam gmbh

1209
Hoge Raad  12-6-1998, NJ 1998,727 (Coral/Stalt).

1210
HR 6-10-1989, NJ 1990, 286 (Beklamel), HR 10-6-1994, NJ 1994, 766
(Romme/Bakker); HR 14-11-1997, JOR 1998, 6 (Henkel/JMG); HR 27-11-1998, JOR
1999,11  (Veenbrink/Baarsma).

l2ll Zie hoofdstuk III.
1212 Zie met name III.4.1.1, VII.7.3 en VII.7.5.
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werden gedaan met het doel haar andere crediteuren te benadelen. Omdat de bedrijfsvoering in
dezelfde handen lag, kan er voorts eveneens van worden uit gegaan dat de wetenschap welke aan
de :ijde van Cikam gmbh aanwezig was, ook bij Cikam bv bestond (rov. 4.15). Cikam bv zat, aldus
nog steeds het Hof, in het licht van het voorgaande worden toegelaten tot het leveren van
tegenbewijs tegen het in genoemde omstandigheden bestaande vermoeden dat zowel bij haar als bij
Cikam gmbh de bedoeling heeft voor gezeten dat zij door de omstreden betalingen ten nadele van
de andere schuldeisers van Cikam gmbh zou worden bevoordeeld.

Kennelijk   in  aansluiting   bij   het  arrest   van   de   Hoge   Raad  van  24   oktober   1997,   nr.
16934,  NJ  1999, 3/6 toetste het Hof vervolgens (na toepassing van Duits recht; LvE)  in rov.  4.17 de
vordering  eveneens  (Ian  het recht  dat de aangerochten  rechtshandelingen beheerst (de  tex causae)
Te   (lien   aanzien   overwoog   het   Hof  dat   naar   Nederlands   recht   -   welk   recht   als    'lex   causae'
toepasselijk is C..) - aan de toewijsbaarheid van de hier aan de orde zijnde vordering van de
curator geen strengere eisen worden gesteld dan naar Duits recht. Volgens her Nederlan(is recht
zou, aldus het Hof, art. 47 F toepasselijk zijn, waarbij het daar gebruikte begrip "overleg" aldus
moet worden verstaan dat sprake is van samenspanning, d.w. z. dat niet alleen bij de schuldeiser
maar ook bij de schuldenaar de bedoeling heeft voor gezeten door de gewraakte betaling deze
schuldeiser boven anderen te begunstigen (vergelijk onder meer HR 20 november 1998, NJ  1999,
611).  Gegeven  de  in  rov.  4.13  lot  en  met  4.15  beschreven  omstandigheden  zou  Cikam  br  naar
Nederlaruis recht dan ook evengoed  tot roorme Id legenbewijs moeten warden toegelaten: (..)

'In het midden kan blijven of in zijn algemeenheid ge:egd kan worden dat art. 47 F geen
strengere eisen voor de vernietigbaarheid stell dan par. 31  KO, nu het Hof kennelijk slechts het oog
heeft gehad op de feitelijke grondslag die het in het onderhavige geral nodig achtte om op grand
van par. 3 1  KO tot nietigheid van de betatingen te kunnen concluderen. Slechts hierop slaat 's Hofs
oordeel dat art. 47 F geen strengere eisen stelt.'(..)

' Het   Hof  heeD   ook   geen   blijk   gegeven  van   een  onjuiste   rechtsoppatting   door   uit   de
bedoelde omstandigheden af te leiden dat voorshan(is, behoudens tegenbewijs, kan worden
aangenomen dat zowel bij Cikam gmbh als bij Cikam bv de bedoeling heeft voorgezeten dat Cikam
br door de betalingen aan haar ten nadele van andere schuldeisers van Cikam gmbh zou worden
bevoordeeld. Anders dan het onderdeel kennelijk tot uitgangspunt neemt, behoefde het Hof zich van
dit oordeel niet te laten weerhouden door de omstandigheid dat het bestaan van die bedoeling niet
door rechtstreeks daarop gerichte bewijsmiddelen was bewezen. Het oordeel kan, pen*even als het
is met  de waardering vanfeitelijke aard,  verder niet op juistheid worden  getoetst.'

Bespreking:

X.20.1 Relevante vragen volgens wenselijk recht

(i)       Pauliana-norm: had Cikam B.V. wetenschap van dreigende insolventie
ten tijde van de betaling? Was daarmee het nadeel voorzienbaar en zo ja
welk nadeel?

X.20.2 Relevante feiten en financiale positie

(ii)      De wetenschap van dreigende insolventie was door de rechter feitelijk
vastgesteld. Het uit de betaling voortvloeiende nadeel spreekt voor zich
en is voorzienbaar. Het nadeel kan ongedaan worden gemaakt door
terugbetaling en het herleven van de oude schuld.

X.20.3 Eindoordeel naar wenselijk recht

(iii) Het nadeel door de betaling moet ongedaan worden gemaakt conform

uitspraak.
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X.20.4 Evaluatie overwegingen Hoge Raad
(iv) Toepasselijkheid van de Pauliana-norm.

Gezien de in Duitsland bestaande strenge eisen die aan bestuurders
worden gesteld om tijdig na gebleken feitelijke insolventie het
faillissement aan te vragen, de op de actio Pauliana gebaseerde

vordering van de curator en de overwegingen van het Hof (voor zover
bekend), is er aanleiding om aan te nemen dat er ten tijde van de
betalingen sprake was van geobjectiveerde, dreigende maar nog niet
feitelijke, insolventie.

(v)          Feiten of interpretatie?
De Hoge Raad laat in het midden of het Duitse recht minder strenge
eisen stelt dan 47 F, hoewel dat, zeker in de interpretatie in Gispen
q.q./IFN en Meijs q.q./Bank of Tokyo, duidelijk wel het geval is. Wil de
Hoge Raad naar een toch meer met het Duitse recht vergelijkbare
interpretatie van 47 F toe? Dat is niet echt duidelijk. In dit geval wordt
met een beroep op de invulling van de feiten door de lagere rechter wel
een meer met Duits recht conforme interpretatie toegepast. Of het
beroep op de feitelijke invulling allddn helemaal zuiver is, is maar de
vraag.

(Vi) Omkering van bewijslast brengt 47 F weer tot leven.
Betalingen op (reeds voor wetenschap van benadeling ontstane)
verplichtingen leiden altijd tot benadeling door vermindering van
verhaalsvermogen. Dat vaststaande gegeven waarvan de
geobjectiveerde wetenschap aanwezig mag worden geacht te zijn bij
zowel schuldenaar als schuldeiser na wetenschap van benadeling,
oftewel dreigende insolventie, en het daarenboven door 47 F verlangde
bewt) s van de voorliggende opzet tot benadeling en bevoordeling,
maakte in Gispen q.q./IFN 47 F mijns inziens tot een nagenoeg dode
letter. Wat bot gezegd: als het je als rechter verboden wordt aan te
nemen dat een logisch gevolg ook een feit is, is het bewijs daarvan ook
onmogelijk. Het beroep door de Hoge Raad op juist Gispen q.q./IE\I is
dus opmerkelijk. De Hoge Raad doet alsof op het arrest wordt
voortgebouwd. Maar het lijkt er meer op dat alsnog een andere draai
aan het arrest wordt gegeven. De crux zit hem dan ook in de alsnog
toegestane omkering van de bewijslast omdat overleg en opzet
voorshands mogen worden aangenomen en omgekeerd geen
' rechtstreeks   daarop   gerichte   bewijsmiddelen'   van de curator worden
verlangd.

(Vii) Strijd met Loeffen q.q./BMH II.
De omkering van de bewijslast lijkt moeilijk verenigbaar met Loeffen
q.q./BMH II waarin uitsluitend het door de curator te leveren bewijs
van belang kan zijn: 'De formulering van 42-48 Fw is er op gericht
telkens nauwkeurig aan te Keven wat door de curator moet worden
bewezen    (...).    Art   47    spreekt    in    dit   verband    niet    van    een    voor
tegenbewijs vatbaar vennoeden. Slaagt de curator in het in dit artikel
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genoemde bewijs dan staat daarmee de kwade trouw van de crediteur
vast en is er geen plaats meer voor tegenbewijs:

(Viii) Uitzondering?
Evident is dat in de onderhavige casus van groot belang is dat de
bedrijfsleiding van schuldeiser en schuldenaar met elkaar samenvallen.
Gezien de voorzichtige opbouw van het arrest en de opzienbarende
verwijzing naar Gispen q.q./IFN lijkt het in ieder geval op het eerste

gezicht aannemelijk dat de Hoge Raad eigenlijk in zulke gevallen een
uitzondering op de eerdere jurisprudentie wil toelaten aan de hand van
de feitelijke vaststelling van zo'n uitzonderlijk geval.

(ix) Impliciete breuk met Gispen q.q./IFN.
Toch kan er goede reden zijn om niettemin een (onbedoelde) breuk met
juist Gispen q.q./IE\I (en Montana II) te veronderstellen. Want wat de
Hoge Raad eigenlijk doet is aan de eerder aangenomen diabolische
bewijslast voorbijgaan op grond van een normatieve uitleg'213 van de

begrippen overleg en opzet tot benadeling. Het Hof mocht immers
'voorshands aannemen' dat daarvan sprake was. Dat overleg mag dan
bijvoorbeeld worden aangenomen bij het samenvallen van personen. En
de opzet mag worden aangenomen als de benadeling zelf vaststaat,
zoals bij betalingen op bestaande verplichtingen nu eenmaal het geval
is. N.B.: de door het Hof toegepaste omkering van de bewijslast is voor
de schuldeiser evenzeer diabolisch, omdat na geobjectiveerde
wetenschap van dreigende insolventie, de benadeling/bevoordeling door
een betaling nu eenmaal vaststaat als noodzakelijk en bekend te achten
gevolg.

(x) Normatieve uitleg 47 F.
Staat men een keer een normatieve uitleg van de begrippen overleg en
opzet toe, dan lijkt mij 47 F geheel van kleur te verschieten en wel in de
richting van 42 F. Niet alleen mag dan in sommige gevallen
voorbijgegaan worden aan de op de curator rustende bewijslast (zoals in
casu). Ook datgene wat (nog wel) bewezen zou moeten worden, de
begrippen overleg en opzet, wijzigen. Bij de opzet is dan, omdat de
betaling vanzelf tot benadeling leidt, aan niet meer te denken dan de eis
in 42 F van geobjectiveerde wetenschap van benadeling (dreigende
insolventie). Ook in dit geval had het Hof kennelijk niet meer
vastgesteld dan de benadeling (rov. 4.13) en de wetenschap van
dreigende insolventie  (rov.  3.14)  en  vond de Hoge  Raad dit voldoende.
Waartoe een normatieve uitleg van het begrip 'overleg' allemaal kan
leiden - behalve dan tot het aannemen daarvan indien de bedrijfsleiding
van schuldeiser en schuldenaar dezelfde is - wordt uit de uitspraak niet
duidelijk. Maar ik acht het verdedigbaar en realistisch dat elke vorm
van contact, vriendelijk of onvriendelijk, dat expliciet of impliciet
betrekking heeft op het al dan niet vet:richten van een betaling,

1213 Zie ook Van Dunn6 (1971).
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normatief in aanmerking komt om als overleg betiteld te worden
(anders: Gispen q.q./[FN).

(Xi) Overleg als criterium.
Meer algemeen vraag ik mij af of het bij de benadeling van crediteuren
wel wenselijk is aan het criterium 'overleg' een doorslaggevend
normatieve betekenis toe te kennen, omdat de schuldenaar die in
financiele moeilijkheden verkeert dondersgoed pleegt te weten en af te
wegen welke vordering hij nog wel en welke hij voorlopig niet betaalt.
Geen van de daartoe uiteenlopende redenen zijn althans wat mij betreft
reden om een gelegitimeerde ongelijkheid van crediteuren aan te
nemen. En het overgrote deel van zulke betalingen zal te maken hebben
met een soort (vriendschappelijke of afhankelijkheids-)relatie die (de
bestuurder van) de schuldenaar heeft met de schuldeiser welke relatie
naar zijn aard (net als wanneer bestuurders samenvallen) helemaal niet
hoeft te vragen om geexpliciteerd overleg met betrekking tot de uit een
betaling vanzelfsprekend voortvloeiende bevoordeling/benadeling. Zie
ook Meijs q.q./Bank of Tokyo waar een weldenkend mens toch tot de
conclusie moet komen dat de laatste betaling, lang na opzegging van het
krediet en na feitelijke insolventie, het gevolg moet zijn geweest van
overleg.

(Xii) Inconsistentie.
Al met al denk ik niet dat de Hoge Raad hier heeft willen 'omgaan' met
betrekking tot de met Gispen q.q./[FN ingeslagen weg. Het lijkt er meer
op dat de Hoge Raad in flagrante gevallen de feitelijke rechter meer
vrijheid wil gunnen. Het recht als weerslag van ons poldermodel. 1214

Zoals aangegeven is dat dan naar mijn mening geen innerlijk
consistente opvatting. En in ieder geval maakt de uitspraak dan nog
eens duidelijk dat 47 F aldus niet normatief consistent is met de
gelijkheid van crediteuren en in dat verband aan te nemen
verkeersopvattingen. Ook maakt de uitspraak impliciet duidelijk dat het
uitgangspunt van bewijs van 'opzet', zoals door de Hoge Raad eerder
uitgelegd, de nagenoeg doodverklaring van de vernietiging van de
benadelende betaling was. Maar mocht de Hoge Raad in de toekomst
toch algemener een normatieve interpretatie toestaan van overleg en
opzet dan zal de belangrijkste angel uit 47 F alsnog zijn verdwenen.

X.21 Globaal overzicht van kritiek op de rechtspraktijk blijkende uit

de besproken jurisprudentie

X.21.1 Inleiding
Het belangrijkste doel van de bespreking van de casus was te laten zien dat en
hoe toepassing van de conclusies van dit onderzoek in concreto werkt.

Nevendoel was te laten zien dat dit in nogal veel gevallen tot een wezenlijk

1214
Vergelijk Van Koppen (2003).
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andere benadering en andere uitkomsten leidt. Omgekeerd staat dit toe te wijzen
op de kritiek die - althans, bezien vanuit de uitkomsten van dit onderzoek -
mogelijk is op de bestaande rechtspraktijk.

X.21.2 Onvoldoende gegevens en te beperkt instrumentarium
Het zal de lezer in dit hoofdstuk zijn opvallen dat waar voor het oordeel naar
wenselijk recht concrete financiele gegevens nodig zijn, deze in alle gevallen dat
het daarop aankwam'lls - wellicht met uitzondering van Sobi/Hurks II!116 -
ontoereikend voorhanden waren. Soms omdat ze niet gesteld waren. Maar in
andere gevallen omdat de rechter ze kennelijk niet relevant vond en niet bij de
feiten heeft vastgesteld. Dat zal geen toeval zijn. Tot nog toe ontbraken normen
die refereren aan concrete financiele gegevens, zodat de relevantie daarvan
kennelijk ook onvoldoende duidelijk was.

De in de jurisprudentie wel gebruikte betrekkelijk vage termen betreffen bijvoorbeeld: de
'zorgelijke financiele positie', 'grote' of 'ernstige financiele moeilijkheden'. 'liquiditeits-
moeilijkheden',     'niet    meer    van de ondergang te redden', of. bestaande 'verwachting    van
benadeling'. Die terminologie is temeer vrijblijvend omdat de rechter in alle besproken gevallen
telkens met wijsheid achteraf kon constateren dat faillissement ook daadwerkelijk was ingetreden.

Met de in de jurisprudentie wel gebruikte termen en de vastgestelde feiten kon -
althans bezien vanuit dit onderzoek - veelal niet goed worden vastgesteld,
wanneer welke verplaatsing van verhaalsrisico' s   door  wie,   nog,   al   dan   niet,
toegestaan zou moeten zijn. Kortom het onderzoek laat zien dat het huidige
instrumentarium van de rechtspraktijk te beperkt is om tot een behoorlijke
oordeelsvorming te kunnen komen.

Voorts bleek een duidelijk en noodzakelijk onderscheid in normen voor
de onderneming en haar betrokkenen en voor wederpartijen te ontbreken. Dat
stond ook in de weg aan de vaststelling welk nadeel (en voordeel) relevant is in
verband met de bescherming die elke norm beoogt te geven (6:163 BW). 1217

X.21.3 Al dan niet toepassing van Beklamel-norm
De besproken casus bleken in vele gevallen nadrukkelijk tot de vraag te leiden
of betrokkenen al dan niet, en zo ja, vanaf wanneer, in strijd met de Beklamel-
norm hadden gehandeld: Erba I en II, Eneca-arrest, Osby, Steinz q.q./Amro,
Nimox/Van den End q.q., Montana I en II, Gispen q.q./IFN, Van Essen q.q./
Aalbrecht, Looman, Van Dooren q.q./ABN Amro I en II, Meijs q.q./Bank of
Tokyo. In sommige gevallen kon ondanks de ontbrekende informatie met aan
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden vastgesteld dat op enig moment

1215 Erba I en II. Eneca-arrest, Osby, Steinz q.q./Amro, Nimox/Van den End q.q., Montana I
en II, Gispen q.q./IFN, Van Essen q.q./ Aalbrecht, Looman, Van Dooren q.q./ABN Amro
I en II, Meijs q.q./Bank of Tokyo.

1216 Ook daar ontbreken de concrete gegevens. Maar uit het arrest blijkt dat het Hof op grond
van niet nader gespecificeerde feiten heeft vastgesteld dat de debiteur op enig moment
zijn verplichtingen niet meer tijdig kon nakomen.

1217 Zie bijvoorbeeld Eneca, Nimox/Van den End q.q.. Erba en Osby.
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voor faillissement in strijd met de Beklamel-norm was gehandeld zonder dat dit
in deze uitspraken tot navenante consequenties leidde. Een zekere uitzondering
vormt Van Dooren q.q./ABN Amro I, omdat de Hoge Raad uit eigen beweging -
in strijd met de cassatiemiddelen - wel rekening hield met onrechtmatig toedoen
onder 'bijzondere omstandigheden'. Die omstandigheden zijn evenwel   niet
benoemd als de criteria voor de Beklamel-norm. De uitkomsten in het Eneca-
arrest en Meijs q.q./Bank of Tokyo bleken, als materiele uitkomst, schrijnend te
zijn. Sobi/Hurks II heeft de Beklamel-norm natuurlijk wel nadrukkelijk op de
kaart gezet. Het arrest geeft nog weinig concreet houvast hoe het relevante
liquiditeitstekort in de praktijk moet worden vastgesteld. Het niet in dit
hoofdstuk besproken De Bont/Bannenberg q.q.-arrest

1218
heeft daarbij nogal wat

onduidelijkheid geschapen of, en zo ja, welke vordering ter zake aan de curator
en crediteuren toekomt. Met name rijst de vraag of de Hoge Raad de
consequenties van de fixatie van het vermogen door Sobi/Hurks II geheel
overziet.

X.21.4 Toepassing van de verlengde Beklamel-norm
De besproken casus bleken in vele gevallen nadrukkelijk ook tot de vraag te
kunnen leiden of betrokkenen al dan niet en zo ja, vanaf wanneer, in strijd met
de verlengde Beklamel-norm hadden gehandeld door de onderneming voort te
zetten na onvoldoende solvabiliteit dan wel verliezen te financieren tot een te
grote hoogte: Erba I en II, Eneca-arrest, Osby, Steinz q.q./Amro, Nimox/Van
den End q.q., Montana I en II, Van Essen q.q./ Aalbrecht, Looman, Van Dooren
q.q./ABN Amro I en II, Meijs q.q./Bank of Tokyo. Wederom ontbraken de
relevante gegevens om dit te kunnen vaststellen. Zelfs zozeer, dat in vele
gevallen een gissing niet, of nauwelijks, mogelijk bleek. Alleen in Erba I, Osby,
en in zekere zin Nimox/Van den End q.q., is een rudimentaire aanzet te1219

vinden voor aansprakelijkheid in verband met voortzetting van de onderneming
na een onvoldoende solvabiliteit of onverantwoorde financiering van verliezen.
Voor de praktijk duidelijke criteria zijn nooit ontwikkeld. In ieder geval leken -
ook in het licht van de verlengde Beklamel-norm - de uitkomsten in het Eneca-
arrest - en in wat mindere mate Erba II - gezien de waarschijnlijke feiten
moeilijk verteerbaar te zijn.

In vrijwel alle hiervoor genoemde gevallen kon, soms met zekerheid,
soms met een grote mate van waarschijnlijkheid, praktisch worden vastgesteld
dat er wel sprake moest zijn geweest van schending van 6f de Beklamel-norm af
de verlengde Beklamel-norm. In geen van die gevallen kon precies worden
vastgesteld of en vanaf wanneer tot wanneer de schending van de verlengde
Beklamel-norm voorafging aan de schending van de Beklamel-norm. Bij
situaties als bijvoorbeeld 'ernstige financiele moeilijkheden' kon niet precies
worden vastgesteld of en wanneer er al sprake was van een liquiditeitstekort, of
dat dit oplopende tekort nog enige tijd door een niet-risicodragende financiering

1318
Zie VII.7.6.

1219 In dit arrest gaat het eigenlijk om de Pauliana-norm.
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werd voorkomen. Dat onderscheid bleek in dit onderzoek, gezien de
verschillende daaraan te verbinden gevolgen, van wezenlijk belang. De
onmogelijkheid was telkens het gevolg van het onvoldoende aandacht besteden
aan de relevante feiten van de financieringsstructuur.

X.21.5 Verhouding en criteria van 42,47,53 eWof 54 F:

In een groot aantal arresten kwamen op de een of andere wijze de verhoudingen
tussen 42, 47, 53 en/of 54 F aan de orde en met name de normatieve
inconsistentie bij toepassing. Montana II, Gispen q.q./IFN, Kok/Okma, Van
Dooren q.q./ABN Amro I, en Meijs q.q./Bank of Tokyo bleken onverenigbaar te
zijn met de Pauliana-norm of Beklamel-norm zoals impliciet toegepast in Erba I
en II, Osby, Keulen/BLG, Nimox/Van den End q.q., Loeffen q.q./BMH I,
Montana I, Amro/Curatoren THB, Van Essen q.q./Aalbrecht, Looman,
Coral/Stalt, Sobi/Hurks II en Cikam/Siemon q.q.'220 De relatief grootste
boosdoener voor een normatieve interpretatie van het ongedaan te maken nadeel

door betalingen aan wederpartijen bleek Gispen q.q./IFN, en, in het verlengde
daarvan, Van Dooren q.q./ABN Amro I, met de aangenomen reflexwerking van
47 F op de onrechtmatige daadvordering.

In Steinz q.q./Amro, Kin/Emmerig q.q., Verkerk/I'iethoff q.q. en
Bakker q.q./Katko bleek dat wat scherpe kantjes van 47 en 53 F verdwenen voor
niet 'opeisbare' maar wel verschuldigde betalingen. Maar tegelijkertijd werd
duidelijk, dat dit in de jurisprudentie geen algemeen geldige normatieve
betekenis had; dat dit ten onrechte leidde tot vernietiging van een niet zelf tot
nadeel leidende overeenkomst; en. dat de wetenschapseisen ten onrechte niet
gericht waren op het tijdstip van de tot nadeel leidende betaling. 1221

X.21.6 Toerekening of vaststelling van nadeel

Ook overigens bleek de toerekening of vaststelling van nadeel in nogal wat
besproken casus tot uiteenlopende problemen te leiden. In Loeffen q.q./BMH II
werd uitgegaan van hypothetisch niet plaatsgehad hebbend nadeel dat in
werkelijkheid wel had plaatsgehad. In Eneca is over het hoofd gezien dat het de
bank niet ging om de door de Hoge Raad veronderstelde hypothetische 'gunstige
gevolgen' maar om beperking van eigen schade ten koste van andere
crediteuren. In Erba en Osby bleek de Hoge Raad - ondanks prijzenswaardige
pogingen de benadeling vanuit verschillende mogelijke invalshoeken te
benaderen - niet in staat het nadeel te benoemen dat vast zou zitten aan welke
normschending. In Nimox/Van den End q.q. bleken partijen en rechter niet in
staat vast te stellen in hoeverre het dividendbesluit mogelijk niet tot toe te
rekenen nadeel leidde. In Sobi/Hurks II is wel de abstracte bevestiging van de
Beklamel-norm, maar niet de concreet toe te passen maatstaf voor het relevante
liquiditeitstekort te vinden en wordt gewerkt met een moeizame en arbitraire toe
te passen veiligheidsmarge. In Kuijsters/Gaalman q.q. is verborgen gebleven dat

1220 Zie ook VIII.5.2.
1221 Zie ook eerder VIII.6.
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de betaling op de achtergestelde lening vanaf de rekening van de bank aan
Gaalman niet tot nadeel van crediteuren maar alleen van de bank leidde. In
Kill/Emmerig q.q. lijkt zich te kunnen wreken dat de overeenkomst in plaats van
de tot nadeel leidende betaling ongedaan moet worden gemaakt.

X.21.7 Overige kritiek

Overigens is in het onderzoek ook kritiek geleverd op andere dan in dit
hoofdstuk besproken uitspraken. Fundamenteel is bijvoorbeeld de kritiek in
verband met de positie van nieuwe crediteuren in verband met de December-
arresten'222 en De Bont/Bannenberg q.q. 1223 Ook bijvoorbeeld Curatoren

BaByXI./Amstel Lease 1224 en Steins/Textilell'S hebben het enigszins moeten

ontgelden, omdat daarin geen consequenties werden verbonden aan de
gelijkheid van crediteuren.

1222 Zie VII.7.5.
1223 Zie VII.7.6.
1224 Zie VII.8.
1225

Zie VII.7.2.1 en noot 1153 bij X. 12.
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XI. Methodologie
Wat is waarheid? (Johannes 18: 38)

Afgezien van de vooraf in hoofdstuk 1 opgelegde beperkingen, kent dit
normatieve onderzoek vanze[fsprekend algemene methodologische beperkingen.
Voor een goed begrip van de betekenis van de witkomsten van het onderzoek is

het goed de belangrijkste - door mij geYdentificeerde - beperkingen bloot te
leggen en tevens aan te geven welke relatieve toegevoegde waarde dit onder:oek
kan hebben, als zijnde vooral te[eologisch van aard.

XI.1 Geen alethische maar een teleologische normatieve
begripsvorming

Het recht is als wetenschap in de grond van de zaak normatief en niet
alethisch van aard. De essentie van het normatieve karakter van het civiele1226

recht ligt besloten in het gebruik van open normen die het stelsel alom
toepasbaar en sluitend zouden moeten maken.

De filosoof kan met het adagium 'cogito ergo sum' het bestaan niet bewijzen, maar wel praktisch
aantonen dat het alleen zinvol is over het bestaan na te denken door ervan uit te gaan te bestaan. De
jurist kan op zijn beurt alleen onderzoek doen naar een normatieve ordening door ervan uit te gaan
dat die bestaat en zinvol is. In zoverre hoeft deze beperking van het onderzoek niet al te zwaar
opgenomen te worden.

De methodologische hardheid van juridisch onderzoek is daarmee altijd beperkt.
Het normatieve karakter en de behoefte aan een sluitend systeem vragen haast
per definitie om een teleologisch onderzoek naar de zin van de normatieve
ordening. Dat geldt voor dit onderzoek temeer omdat het gaat over wenselijk
recht. De teleologische interpretatie is in een onderzoek naar wenselijk recht
onontbeerlijk. Maar de common sense van vandaag hoeft morgen natuurlijk niet
meer geheel geldig te zijn. Als het goed is heeft juist dit onderzoek aangetoond
dat de gekozen invalshoek bepalend was voor het begrip en de uitkomsten. De
uitkomsten van het onderzoek kunnen geen pretentie hebben van een objectieve
juistheid. Wel beogen zij te leiden tot een voortschrijdend inzicht in een zinvolle
normatieve ordening. Het onderzoek heeft zichzelf daarmee gerelativeerd tot een
product van voortschrijdend, maar nimmer afgerond, inzicht.

Het wenselijke recht bestaat niet als eenduidige en objectieve grootheid. Het onderhavige
onderzoek naar wenselijk recht is niet meer dan een streven naar een mogelijke verbetering van een
maatschappelijk zinvolle ordening. Het gekozen uitgangspunt van gelijkheid (3:277 BW) is als
ingang gebruikt om uiteindelijk ook vat te kunnen krijgen op rechtvaardigheid en een economisch
zinvolle ordening.  Met name de toerekening  in  6: 162  BW  en het belang van continuiteit blijken  in
dit onderzoek het uitgangspunt van gelijkheid sterk te relativeren.

1226 akne€ia = waarheid. Alethische begrippen beogen antwoord te geven op vragen van
waarheid of onwaarheid.
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Er is geen nieuw empirisch onderzoek gedaan ter staving of uitwerking van dit
onderzoek. Wel is veelvuldig gebruikgemaakt van bestaand empirisch
onderzoek.

Dit onderzoek vraagt op enkele onderdelen nadrukkelijk om nader empirisch, economisch,
onderzoek. Dat betreft in ieder geval de meer precieze invulling van de solvabiliteitseis in IV.6.4 en
de verklaring voor het bestaan van handelskrediet in V.4.4.

XI.2 Uitgangspunten zijn bepalend voor de uitkomst
In het gekozen uitgangspunt voor het onderzoek lag de meest wezenlijke,1227

maar ook een op zich onvermijdelijke, beperking voor de geldigheid van de
uitkomsten van het onderzoek besloten. Door onderzoek te doen naar verhaals-
risico's en daarbij het gelijkheidsbeginsel in 3:277 BW te plaatsen tegenover het
belang van continuYteit en beginselen van toerekening zijn ook de uitkomsten
van het onderzoek noodzakelijkerwijs bepaald.

Naast het belang van continuiteit en de beginselen van toerekening hebben ook het belang van
behoud van actief en beperking van passief en de aan toerekening te verbinden eis van nadeel
(6: 163 BW) beperkingen gesteld  aan het gelijkheidsbeginsel. Het onderzoek is ondertussen  niet  in
staat aan te tonen dat alleen die beginselen in staat zijn het beginsel van gelijkheid te beperken en
aldus inhoud te geven aan een algemener rechtvaardigheidsbeginsel of een zinvolle ordening.

Het uitgangspunt is niet meer dan een 'bril' geweest die nader inhoud heeft
getracht te geven aan de perceptie van de realiteit en de zinvolle ordening
daarvan. Een bril die niet door een ieder gedragen wordt, en evenmin een bril
die de realiteit geheel bloot kan leggen. Maar met het beeld dat door die bril in
dit onderzoek is ontstaan is wel gepoogd ander licht te doen schijnen op de
evenzeer beperkte beelden die tot dusver met andere brillen konden worden
waargenomen.

Om louter praktische redenen is in het onderzoek nauwelijks aandacht
besteed aan rechtsvergelijking, hoewel dat wel een verhelderende blik op
wereldwijd gehanteerde diverse 'brillen' zou hebben kunnen geven.

Rechtsvergelijking zou duidelijk hebben gemaakt dat het mogelijk is op vele manieren naar de
realiteit te kijken. De aan het schemergebied v66r faillissement eigen zijnde problemen zijn in
vrijwel alle West-Europese rechtsstelsels onderkend, met name in het kader van de actio Pauliana
en de aansprakelijkheid van bestuurders. Uitwerking en toepassing van regels, normen en

1228

bijbehorende bewijslast is in de diverse rechtsstelsels echter zo divers, en komt zozeer ook aan
op de details, dat een eenvoudige vergelijking in dit bestek niet mogelijk was.

Dat neemt niet weg dat ook in andere rechtstelsels wei met het gekozen uitgangspunt
vergelijkbare normen te herkennen zijn. Het uitgangspunt van de gelijkheid lijkt echter niet overal
te gelden. Opvallend en illustratief is met name hoezeer in de Verenigde Staten van Amerika
kennelijk andere uitgangspunten gelden die ook tot geheel andere uitkomsten leiden. Hoewel in de
V.S. ook de liquiditeit als insolventiecriterium geldt, houden verplichtingen van onderneming en
bestuurders hiermee geen verband. In het land van de toekomstdromen staat de continuiteit voorop.
Bestuurders kunnen alleen afgerekend worden op de Business Judgement Rule die slechts in zeer

1227
Zie I. 1.

t22R Zie voor een vergelijking van aansprakelijkheidsnormen voor bestuurders in vele landen:
Directors in the Twilight zone, Insol International (2003 en 2005).
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evidente gevallen tot een aansprakelijkheid leidt. Achterliggende uitgangspunten zijn daarbij
1229

globaal gesproken: de onderneming en haar bestuurders hebben als doel en taak winst-
maximalisatie (Shareholder Wealth Maximization Norm)·. de daarmee verband houdende

dominante visie is dat onderneming en bestuurders geen fiduciary duties to bondholders or other
creditors hebben; de contractsvrijheid is uitgangspunt en de 'implied covenant of good faith' levert

slechts bij hoge uitzondering individuele beperkingen op. en leidt tot het adagium 'you made your
bed, now you have to lie in it'. in vergelijking tot de uitkomsten van dit onderzoek ziet men dat in
de Amerikaanse benadering er uiteindelijk minder aandacht bestaat voor, of belang gehecht wordt
aan, een verdelingsmechanisme van risico zoals dat besloten ligt in de continuiteitsveronderstelling
en het concept van de rechtspersoon, de relatieve onbekendheid van crediteuren met de (dreigende)
insolventie. en de gevolgen van voortzetting van de verlieslatende en verhaalsinsolvente
onderneming. Bij de Chapter 11 procedure valt op dat bij de mogelijkheden tot indeling en
rangschikking van crediteuren in groepen het gelijkheidsbeginsel een ondergeschikte rol speelt.
Tevens is van belang dat Chapter  1 j een middel is om van contracten af te kunnen komen. De
continuTteit staat voorop. De door de onderneming zelf te bepalen rangschikking van groepen van
crediteuren staat het toe crediteuren die van geen belang zijn bij de continuiteit buiten spel te
zetten. De focus is gericht op de toekomst en niet op het verleden. Daarmee wordt nauwelijks
belang toegekend aan de aan insolventie voorafgaande voortzetting van de verlieslatende
onderneming ten koste van crediteuren/wederpartijen die men liever kwijt dan rijk is. Gevolg van
het Amerikaanse systeem  is  dat de reorganisatieprocedure voor grote ondememingen 123o  zelfs  een

instrument is ter verbetering van de financiele positie. Voordeel van de Amerikaanse cultuur is wei
dat aan de insolventieprocedure zelf geen morele waarden, in de zin van schuld en boete, worden
verbonden, die in de weg staan aan een rationele reorganisatie: shit happens.

Hoewel het onderzoek zich niet heeft gericht op rechtsvergelijking waren in het
onderzoek wel de redenen te vinden waarom ik meen dat bijvoorbeeld de Amerikaanse benadering
een te beperkte visie op de realiteit oplevert. Het lijkt mij geen toeval te kunnen zijn dat de
Amerikaanse juridische benadering die uitgaat van continuiteit zoveel gelijkenis vertoont met de
door Amerikanen gedomineerde economische benadering van de financieringstheorie. Die theorie
is in hoofdstuk V op conceptuele en empirische gronden bekritiseerd omdat daar impliciet gebruik
wordt gemaakt van de continuiteitsveronderstelling en de exacte gevolgen van discontinuiteit
buiten beeld blijven. Naar mijn mening zijn daarmee de risico's van vooral crediteuren
onvoldoende geidentificeerd. Naar mijn mening leidt dit ook niet tot een economisch zinvolle
oplossing omdat de kennelijk nagestreefde bevordering van de economie daardoor uiteindelijk juist
in mindere mate bereikt lijkt te kunnen worden. 1231

De gehanteerde kernbegrippen als verhaalsinsolventie,11,2 feitelijke insol-
ventie, 1231 discontinuiteitsrisic01214 en nadee11235 - die bepalend waren voor de te
onderzoeken verhaalsrisico's - zijn in dit onderzoek vooral kwantitatief bepaald.
De controleerbaarheid is daardoor toegenomen. Tegelijkertijd werden de
praktische mogelijkheden voor concrete toepassing daardoor vergroot. Maar dat
neemt niet weg dat de identificatie en definiering van de kernbegrippen het
gevolg waren van de aanname dat het gelijkheidsbeginsel in 3:277 BW in staat
is tot een zinvolle normatieve ordening te komen.

1229 Zie bijvoorbeeld Bainbridge (2006).
1230

Vergelijk bijvoorbeeld de vele vliegtuigmaatschappijen die hun heil in Chapter  J 1
hebben genomen. Voor middelgrote en kleine ondernemingen zijn echter de aan de
insolventieprocedure verbonden kosten relatief te hoog om als een middel ter verbetering
van de financiele positie te kunnen dienen.

1231
Zie IV.3.4, IV.3.7 en V.5.

1232
Zie 11.2.

1233
Zie II1.2.

1234 Zie onder andere IV.2.2.
1235 Zie onder andere hoofdstuk VII en IX.4.

471



Hoofdstuk XI

Ook bij de kwantitatieve begripsvorming werkte de normatieve begripsvorming door, bijvoorbeeld
doordat gebruik werd gemaakt van het fixatiebeginse11236 bij de vaststelling van het normatief
relevante nadeel. In het gebruik van het principe van fixatie v66r faillissement ligt besloten dat
gelijkheid en toerekening van nadeel geldige uitgangspunten zijn.

Verwerping van het gehanteerde gelijkheidsbeginsel is mogelijk omdat het puur
normatief van aard is. Verwerping zelf is ook niet juist of onjuist. Het onderzoek
heeft dan ook niet getracht aan te tonen dat het beginsel een absolute betekenis
heeft voor een zinvolle normatieve ordening. Die absolute betekenis kan het ook
niet hebben gezien de tegenstrijdige belangen die in het schemergebied opgeld

doen. Aangenomen is dat delen een zinvolle, en maatschappelijk acceptabele,
oplossing is voor het onoverbrugbaar tekort dat insolventie heet.

Voor wie het gelijkheidsbeginsel algeheel zou wensen te verwerpen is het onderzoek ongeldig,

maar niet per se zinledig. Aan verwerping mag denk ik de relatieve eis gesteld worden dat
hantering van een ander uitgangspunt in staat is aan de uitkomsten van dit onderzoek een andere

(meer) zinvolle betekenis te geven en in staat is tot een gesloten normatief systeem te komen dat
recht doet aan de positie van alle bij insolventie betrokken partijen. Voor degene die het
gelijkheidsbeginsel niet als een bijdrage aan de oplossing van het probleem van een tekort ziet, zal
gelden dat hij vanuit een ander te kiezen uitgangspunt rekening zal moeten houden met de
dynamiek van het recht van de sterkste en aanpassing daaraan in het gedrag van de zwakkere. Dit
onderzoek heeft niet de pretentie gehad aan te tonen dat het onmogelijk is vanuit een ander

uitgangspunt tot een zinvolle oplossing te komen. Het onderzoek heeft slechts impliciet getracht
aan te tonen dat het gelijkheidsbeginsel een zinvol en normatief aanvaardbaar uitgangspunt kan zijn

bij de hantering van het probleem van een tekort. Tegelijkertijd heeft het onderzoek weI getracht
relatief aan de kaak te stellen of het negeren van het gelijkheidsbeginsel - door tot het allerlaatst toe
uit te blijven gaan van het belang van continulteit - wel tot een economisch zinvolle oplossing
leidt.

1237

XI.3 In het uitgangspunt besloten liggende tegenstellingen
Het gekozen uitgangspunt bracht in de eerste plaats met zich mee dat moest
worden vastgesteld vanaf wanneer het gelijkheidsbeginsel in 3:277 BW
Uberhaupt een zinvolle betekenis kan hebben. Delen heeft alleen zin als er
onvoldoende voor een ieder is. Daarom is het begrip verhaalsinsolventie
kwantitatief gedefinieerd en is daarmee het begin van het te onderzoeken1238

'schemergebied' bepaald.
Het gekozen uitgangspunt impliceert tegenstellingen tussen het

gelijkheidsbeginsel (3:277 BW) en toepassing daarvan in verband met de
vereiste toerekening   (6: 162   BW) en eventueel andere geldende normen   voor

diegenen die bij de verdeling van verhaalsrisico's betrokken zijn. Er moesten

daarbij normatieve keuzes gemaakt worden die niet alethisch van aard zijn, maar
hooguit meer of minder zinvol zijn.

Bij de toerekening was het essentieel inhoud te geven aan 'hetgeen

volgens ongeschreven recht  in het maatschappelijk verkeer betaamt'  (6: 162  BW
lid 2). In verband daarmee moest worden vastgesteld of het moest gaan om

1236 Zie bijvoorbeeld VIl.2.3 en VII.3.
1237 Zie IV.3.4, IV.3.7 en V.5.
1238 Zie II.2 en IV.2.2.
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'toedoen' 'te wijten aan de schuld', of 'een oorzaak welke krachtens de wet of in
het verkeer geldende opvattingen  voor zijn rekening  komt'   (6: 162  BW  lid  3).
Het onderzoek heeft zich daarmee voor een belangrijk deel gericht op de
identificatie  van de verhaalsrisico' s, het achterliggende verdelingsmechanisme,
en de vraag of, en zo ja, welke wetenschapseisen gesteld moeten worden om een
schending van het gelijkheidsbeginsel te kunnen toerekenen.

Dat zulke verkeersopvattingen niet zonder meer tot simpele en voor de hand liggende oplossingen
leiden, bleek uit het bestaan van 47 F en 53 F en de kritiek daarop in hoofdstuk VIII.

Met het vaststellen van te stellen wetenschapseisen voor toerekening en
toepassing van het gelijkheidsbeginsel bleek men er nog niet te zijn. Een
schending van het gelijkheidsbeginsel in 3:277 BW bleek alleen dan een
zinvolle betekenis te hebben als de noodzaak tot delen bestaat. Daartoe was het
niet alleen noodzakelijk vast te stellen wanneer het schemergebied aanvangt
wegens de bestaande verhaalsinsolventie. Tegenover de toepassing van het
gelijkheidsbeginsel bleek ook het belang van behoud van continuYteit te staan.
Discontinuiteit bleek zelf inhoud te geven aan de omvang van het verhaalsrisico
door te ontstane liquidatieverliezen. Het onderzoek heeft zich aldus ook1239

moeten richten op de vraag of, en in welke gevallen, het belang van continuiteit
van de rechtspersoon de zinvolle toepassing van het gelijkheidsbeginsel beperkt
of nuanceert. Daarmee werd ook inhoud gegeven aan datgene wat in het
maatschappelijk verkeer betaamt en wegens het te maken verwijt, dan wel naar
verkeersopvattingen, voor iemands rekening komt.

Gebruik werd gemaakt van het normatieve - niet alethische - uitgangspunt van 'pacm sen,anda
sunt'.1240 Hiertegenover  werd het economische uitgangspunt  van de continuYteitsveronderstelling
geplaatst. Wezenlijk was de conclusie dat het uitgangspunt van 'pacm ser-vanda sunt beperkt
wordt door het belang van de continuiteitsveronderstelling dat gelegen is in (uitsluitend) de

1241

bevordering van het investeringsklimaat en de groei van de economie. Het bewijs dat daarmee
de relevante belangen ook allemaal geidentificeerd werden, werd niet geleverd. Er werd wel
ingegaan op het gegeven dat de financieringstheorie in de economie die tegenstelling en dat belang
van de continuiteitsveronderstelling tot nog toe juist niet geidentificeerd heeft. 1242

Vanuit het uitgangspunt moest ook worden onderzocht, of, en in welke gevallen,
het belang van continuiteit wel of niet tot beperkingen moet leiden bij toepassing
van het gelijkheidsbeginsel in 3:277 BW. Het gekozen uitgangspunt leidde tot
een te maken verschil in toerekening tussen de te ontwikkelen Pauliana-norm
voor wederpartijen en de (verlengde) Beklamel-norm voor de onderneming en
haar betrokkenen. Voor alleen de laatsten bleek te gelden dat aan hen de eis1243

mag en moet worden gesteld de continuiteit van de onderneming na te streven.
Voor wederpartijen echter, is op basis van het uitgangspunt van gelijkheid in dit
onderzoek een norm ontwikkeld die al bleek te kunnen toerekenen op basis van

1239 Zie IV.2.2 en IV.3.3.
1340 Zie IV.3.
1241

Zie IV.3.4. IV.3.7 en IV.4.
1242 Zie hoofdstuk V.
1243 Zie III.4.1.3 en VI.2.
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'in het verkeer geldende opvattingen' (6:162 BW lid 3), tenzij de norm
contraproductief was  voor het belang van continuiiteit. 1244

Binnen het gehanteerde uitgangspunt bleek met name dat de 'parims creditomm' in de te
ontwikkelen Pauliana-norm slechts in beperkte mate hoefde te worden bepaald door het belang1245

van continuiteit. Dat kwam doordat de norm slechts ziet op het zonodig achteraf redresseren van
een ongelijke verdeling en niet ziet op een in het algemeen op voorhand te verbieden ofjuist toe te
staan toedoen. 1246

De zinvolle interpretatie en de afweging van het belang van continuiteit - en
soms behoud van actief en beperking van passief - leidden in dit onderzoek tot
aanzienlijke beperkingen en nogal wat nuanceringen'247 bij de toepassing van het
gelijkheidsbeginsel. Met name aan het belang van continuiteit is getracht een
normatieve betekenis toe te kennen door het economisch te benoemen. Daartoe
bleek het meer zinvol te kunnen worden afgezet tegen het gelijkheidsbeginsel.
Met behulp van economische concepten en empirische onderzoeken is getracht
een voortschrijdend zinvol begrip te doen ontstaan. Daaraan zijn argumenten
ontleend, die voorheen niet ontwikkeld waren. 1248

In het geformuleerde uitgangspunt werden ook 'gelegitimeerde
uitzonderingen' genoemd. Met 'uitzonderingen' werd niet meer bedoeld dan
afwijkingen op te formuleren hoofdregels. Het woord 'uitzonderingen' dekte de
lading in zoverre niet dat de legitimering van de te formuleren uitzonderingen
nog steeds zag op hantering van het uitgangspunt van gelijkheid en toerekening
van nadeel in het licht van de in acht te nemen maatschappelijke zorgvuldigheid
en het belang van continuiteit.

Het onderzoek leidde met name tot twee gelegitimeerde uitzonderingen op het gelijkheidsbeginsel:
de bijzondere positie van 'nieuwe' crediteuren en het recht van voorrang van de financier. De
bijzondere positie van de 'nieuwe crediteur' bleek juist uit het gelijkheidsbeginsel en principes van
toerekening te moeten volgen. De voorrang van de financier bleek gelegitimeerd - en beperkt -

1249

te worden door economische principes die inhoud geven aan de in acht te nemen
zorgvuldigheid.

1250

Het onderzoek is ondertussen niet in staat geweest verifieerbaar aan te tonen dat er geen
andere dan de gevonden legitimeringen (kunnen) bestaan. Het onderzoek was ook niet in het
algemeen'fericht op de legitimiteit van de overigens in de wet besloten liggende onderlinge
rangorde. Daarmee zijn mogelijke argumenten, die ontwikkeld zouden kunnen worden vanuit de

in de wet bestaande ongelijkheid, niet of nauwelijks aan de orde gekomen, tenzij het over het wel
onderzochte recht van voorrang van de financier ging.

1244
Zie VII.9.2.

1245 Zie voor een nadere nuancering bijvoorbeeld VII.9.2.
1246 Zie onder andere VI.2.
1247 Zie bijvoorbeeld concl. 31,32,33,34 en 22 in de conclusies in XII. 1.
1248

Zie bijvoorbeeld IV.3.6, IV.4, V.4.3 en V.5.
1249 Zie VII.7.
1250 Zie IX.2.4.
1251 Zie de beperking in I.3.1.
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XI.4 Normatieve consistentie
Het is op zich onmogelijk aan te tonen dat het gebruik van de open normen die
in het uitgangspunt besloten liggen tot een gesloten systeem zouden leiden en
dus consistent zouden zijn bij elke toepassing. Het normatieve belang van zo'n
consistentie zou zijn dat het recht idealiter vat zou moeten hebben op elke casus
en dat toepassing bij wezenlijk gelijke gevallen tot gelijke uitkomsten zou
moeten leiden. Het onderzoek heeft wel getracht zich telkens de vraag te stellen
of de uitkomsten consistent kunnen zijn. Omgekeerd heeft het onderzoek
argumenten ontleend aan geconstateerde niet bestaande consistentie in het
huidige recht. Uitgaande van het gekozen uitgangspunt, is soms aangetoond dat
sommige oplossingen niet juist klinnen zijn.

Met name in het kader van de bespreking van wet, wetsgeschiedenis en jurisprudentie met
betrekking tot de tot nadeel leidende betaling zijn argumenten ontwikkeld op basis van een

1252

geconstateerde thans niet bestaande normatieve consistentie. Op basis van het gekozen
uitgangspunt werd een wei consistente benadering van de toerekening van nadeel ontwikkeld.
Echter daarmee werd nog niet per se bewezen dat de hier gekozen benadering ook de enig
mogelijke benadering is. Het is ten minste in theorie denkbaar dat voor betalingen een afzonderlijke
norm ontwikkeld zou kunnen worden die in een gesloten systeem zou passen. Ook bijvoorbeeld bij

1253

vragen van samenloop    - is betoogd dat keuzes die de Hoge Raad gemaakt lijkt te hebben niet juist
kunnen zijn. Daarmee werd de juistheid van de eigen keuze nog niet per se bewezen.

Juist in verband met alle beperkingen die aan een juridisch onderzoek eigen zijn,
is getracht de uitkomsten in onderling verband te ordenen in conclusies
(hoofdstuk XID. Vervolgens is getracht deze praktisch beter verifieerbaar te
maken door deze toe te passen op een groot aantal casus die de Hoge Raad
hebben gehaald. Hoewel ook dit niet tot een objectieve verifieerbaarheid kon1254

leiden, was het wel een proef op de som of de ontwikkelde theorie in de praktijk
(meer) bevredigend kon zijn, tot nader begrip van de probleemstelling kon
leiden en mogelijk ook tot een na te streven gesloten systeem zou kunnen leiden.

XI.5 Nederlands recht, jurisprudentie, wetsgeschiedenis en literatuur
Hoewel de probleemstelling van het onderzoek universeel is, is er om praktische
redenen voor gekozen te vergelijken met in hoofdzaak Nederlands recht. Het
uitgangspunt werd ook vanuit de Nederlandse wet (3:277 en 6:162 BW)
geformuleerd. De geformuleerde conclusies zijn niet los te zien van het thans1255

in Nederland geldende recht.56
Daar waar de probleemstelling ook grotendeels economisch van aard

was, is vanzelf buiten de grenzen van Nederland getreden en stilgestaan bij de
risicoverdeling ten gevolge van de continuiteitsveronderstelling en de
rechtspersoon.

1252 Zie vooral hoofdstuk VHI.
1253 Zie VII.7.
1254 Zie hoofdstuk X.
1255 Zie hoofdstuk XII.
1256 Zie ook XI.2.
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Dit onderzoek heeft niet als eigen doelstelling gehad te komen tot een
(verfijnde) interpretatie van wet, jurisprudentie en literatuur. Waar dit onderzoek
ging over wenselijk recht, zijn wet, jurisprudentie en literatuur vooral gebruikt
als referentiekader voor te ontwikkelen begrippen en de uitkomsten van het
onderzoek. Aldus werd bij de begripsvorming gebruikgemaakt van ontwikkelde
concepten in wet en jurisprudentie van de Hoge Raad'357 die parallel lopen met
het gekozen uitgangspunt. De nadruk lag echter op mogelijke verschillen tussen
wenselijk en geldend recht.1158 Daar moest op voorhand al aangenomen worden
dat de begripsvorming problematisch is.

Juist teneinde tot een verdere begripsvormin  te komen, is getracht mogelijke verschillen met
geldend recht, literatuur en wetsgeschiedenis'-9 veelal nogal confronterend te formuleren.  Het doel
daarvan was geen betweterigheid, maar het op scherp zetten van probleernstellingen. Ondertussen
is onvermijdelijk dat het onderzoek niet in staat is geweest alle verschillen te identificeren die
vanuit verschillende invalshoeken kunnen bestaan.

Door zowel gebruik te maken van wet en jurisprudentie, als stelling te kiezen tegenover
wet en jurisprudentie, heeft dit onderzoek als inherent gevaar, dat gebruik is gemaakt van cherry
picking. Dit had - in theorie - alleen voorkomen kunnen worden door geldend recht geen enkele
betekenis toe te kennen en vanuit een luchtledig het wenselijk recht voor de 'ideaal-staat' te
ontwikkelen.

XI.6 Kwantitatieve, economische, benadering: nadere inzichten,
beperkingen en universeel karakter
continuiteitsveronderstelling

Het onderzoek heeft getracht bij de toepassing van het uitgangspunt zelf, in een
tot nog toe minder gebruikelijk opzicht, meer controleerbaar te doen zijn op de
juistheid. Mede in het licht van 6:163 BW (de norm moet strekken tot
bescherming tegen schade) is ervoor gekozen vast te stellen welke partijen
betrokken kunnen zijn bij verhaalsrisico's van een onderneming. Deze
vraagstelling bracht - anders dan gebruikelijk - ook de positie en functie van de
aandeelhouder bij de verdeling van risico's in beeld. Bij de vraag naar de
verdeling van verhaalsrisico's is getracht de gehanteerde kernbegrippen als
verhaalsinsolventie, feitelij ke insolventie,1160 1261

discontinuiteitsrisicol'61 en

verschillende vormen van nadeel kwantitatief, en te meten in tijd, te bepalen1263

en daarmee duidelijker en beter verifieerbaar te maken. Een norm gebaseerd op
een te hanteren gelijkheidsbeginsel kan niet als zijnde 'juist' bewezen worden.
Het onderzoek heeft wel getracht aan te tonen dat nader kwantitatief begrip van
risico' s en nadeel leidt    tot een relatief betere verdedigbaarheid,    en    meer
eenvoudige toepassing, van de norm. Het heeft tevens getracht tot een nader

1257

Bijvoorbeeld de Beklamel-regel, wetenschap van benadeling, of het fixatiebeginsel, zie
onder andere hoofdstuk III, VI.3.3 en VII.3.

1258

Zie bijvoorbeeld IV.8. VII.4. VII.7, VII.7.5, VII.7.6, VII. 10, VIII.5.2, VIII.6.2, VIII.7.
IX. 1.2. XII.2 en XII.3.

1259 Zie bijvoorbeeld VIII.7 of VII.7.5.
1260

Zie II.2.
1261

Zie III.2.
1262 Zie onder andere IV.2.2.
1263 Zie onder andere hoofdstuk VII en IX.4.
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begrip te komen van de inhoud van het belang van continuiteit teneinde ook daar
een normatieve inhoud aan te kunnen geven.

Met de kwantitatief bepaalde begrippen is ook beoogd in te gaan zowel
op de al dan niet juistheid van sommige oplossingen, als op nieuwe oplossingen
die zich daardoor aandienden. Het onderzoek liep daarbij onvermijdelijk aan
tegen methodologische beperkingen die (ook) eigen zijn aan de economische
wetenschappen. Voor te vinden oplossingen werd gebruik gemaakt van vooral
financieel-economische concepten. Inherente beperkingen die besloten liggen in
bijvoorbeeld de waarderingstechniek, het statische karakter van de balans1264 1265

en het gebruik van de continuiteitsveronderstelling1166 zijn zo goed mogelijk
geidentificeerd. Met name de geformuleerde solvabiliteitseisen bleken bij
concrete invulling enigszins arbitrair te zijn. Om vooral praktische redenen1267

waren zij gebaseerd op door banken gehanteerde eisen. Duidelijk is echter dat
voor een meer juiste vaststelling nader empirisch onderzoek nodig is. En ook
dan zullen de te stellen eisen wel enigszins arbitrair blijven vanwege bestaande

beperkingen van de financiele economie en het recht een eenduidige waardering
te kunnen voorschrijven, die tot een objectief getrouw beeld zou leiden. Deze
beperkingen werden op de koop toe genomen omdat niettemin aan de financiele
weergave wel belang mag worden toegekend en de noodzaak van
solvabiliteitseisen werd ingegeven door het ontbrekende mechanisme van
risicoverdeling. Dat neemt niet weg dat nader economisch onderzoek mogelijk
en wenselijk is. 1268

In een afzonderlijk hoofdstuk 1269 is ingegaan op de financieringstheorie in de economie. Juist daar
werden methodologische beperkingen aan die theorie in verband met   de

continuiteitsveronderstelling en de hypothese van marktefficientie uitgebreid onderzocht.
Meer algemeen moet worden geconstateerd dat waar in dit onderzoek wordt

voortgebouwd op andere - juridische en met name ook economische - onderzoeken de
methodologische beperkingen die eigen zijn aan die onderzoeken bijna onvermijdelijk ook hier
door zullen werken.

De gekozen kwantitatieve benadering is, zoals veelvuldig is gebleken, minder
gebruikelijk in de literatuur en rechtspraak en bleek soms ook impliciet tot uitkomsten te leiden in
strijd  met  de wet (bijvoorbeeld:  51 F). De benadering beoogde nieuwe meer controleerbare1270

inzichten op te leveren. Dat gold bijvoorbeeld voor de vaststelling welk nadeel op welk moment bij
wie optreedt en hoe dit nadeel dan ongedaan gemaakt zou moeten worden. Met name ook voor1271

de financier leidde dit noodzakelijkerwijs tot een uitgewerkt overzicht. Vanuit het gesloten
1272

systeem van balans en resultatenrekening werd bijvoorbeeld een niet eerder ontwikkeld concept
van nadeel bij schending van de Beklamel-norm ontwikkeld. Daarbij bleken exploitatieresultaat,
liquidatieverliezen en vermindering en vermeerdering van verhaalsactief ook de normatieve

1264
Zie bijvoorbeeld IV.6 en met name de genoemde beperkingen in IV.6.4.

1265 Zie IV.7.
1266

Zie bijvoorbeeld IV.3.3, V.1.3, V.2 en V.5.1.
1267 Zie IV.6.4 en VI.4.4.
1268 Zie IV.6.4 en VI.4.4. Onderzoek is ook gewenst in verband met de theoretische

verklaring voor het bestaan van handelskrediet in V.4.4.
1269 Zie hoofdstuk V.
1270 Zie VII.4.
1271

Zie bijvoorbeeld VII.2, VII.4 en VIII.4.
1272 Zie IX.4.
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verhoudingen tussen betrokkene, boedel en 'nieuwe' en 'oude' crediteuren te moeten bepalen. 1273

Ook werd aldus voor het eerst preciezer vastgesteld welk ongedaan te maken nadeel te1274

verbinden is aan het niet voldoen aan solvabiliteitseisen, of de overmatige financiering van
1275verliezen.

1273 Zie VII.6.
1274

Zie IV.8.
1275 Zie IV.9.2. Zie voor zekerheden en dividenduitkeringen ook VI.4.
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XII. Conclusies naar wenselijk recht

In dit hoofdstuk worden de eerder getrokken conclusies, concreet en in detail,

geordend en  in de  vorm van conclusies  ('conct.') weergegeven  in  XII. 1.  Zovee[
mogelijk zal verwezen worden naar de plaatsen waar de betre#ende conclusies
onderbouwd zijn. Gekozen is voor een ordening in etappes waardoor telkens in
meer detail op de diverse ondenverpen wordt ingegaan. Vervolgens zullen die
conclusies nog samenvattend geplaatst worden in het perspectief ran geldend
recht (XII.2 en XII.3). Deels zijn deze conclusies in hoofdstuk X getoetst aan de
standaardarresten die de afgelopen decennia door de Hoge Raad op dit terrein
zijn gewezen en die geacht moeten worden het geldend recht te bestrijken. Voor
een meer begripsvonnende samenvatting in vogelvlucht zij venve=en naar
hoofdstuk XII.

XII.1 Conclusies

XII.1.1 Plan van behandeling
De concrete conclusies worden ingedeeld in een aantal onderdelen:
-    XII. 1.2 Algemene conclusies en begrippen;
- XII.1.3 Uitwerking Beklamel-norm voor betrokkenen;
-    XII. 1.4 Uitwerking verlengde Beklamel-norm;
-     XII. 1.5 Uitwerking Pauliana-norm voor wederpartijen;
-    XII. 1.6 Omvang van het toe te rekenen nadeel, onderverdeeld in:
-     XIl. 1.6.2 Nadeel onder de Beklamel-norm en verlengde Beklamel-norm;
-     XII. 1.6.3 Nadeel onder de Pauliana-norm
Gezien de bijzondere positie van de financier en de drie op hem toepasselijke
normen, waaronder ook de verlengde Beklamel-norm worden de conclusies die
specifiek op hem betrekking hebben afzonderlijk vermeld:
-    XII. 1.7 De financier: specifieke regels;
Ook afzonderlijk worden de specifieke eisen bij betalingen op risicodragend
vermogen in verband met de Beklamel-norm en de Pauliana-norm vermeld in:
-     XII. 1.8 Specifieke eisen bij betaling op risicodragend vermogen;
Afzonderlijk worden nog de conclusies weergegeven in verband met:
-    XII. 1.9 Derden niet wederpartijen/betrokkenen
- XII. 1.10 Verhouding betrokkene, nieuwe crediteur, boedel en oude

crediteuren (samenloop).

De conclusies zijn zo concreet en gedetailleerd geformuleerd dat zij over zouden
kunnen komen als een alomvattende regelgeving. Zij hebben echter niet de
pretentie van een proeve van wetsvoorstel of iets dergelijks. Zij beogen niet
meer dan consequenties te beschrijven binnen een breder begrip en zijn niet
meer dan geordende eerder getrokken conclusies. De conclusies overlappen
elkaar soms ook omdat zij voortkomen uit verschillende invalshoeken.

479



Hoofdstuk XII

XII.1.2 Algemene conclusies en begrippen

XII.1.2.1 Afl)akening schemergebied

1. Het schemergebied vddr faillissement begint op het moment dat
verhaalsinsolventie intreedt. Het eindigt door een niet meer bestaande
verhaalsinsolventie of door de faillietverklaring of verlening van surseance
van betaling, waardoor het vermogen wordt gefixeerd en de
beschikkingsbevoegdheid van de failliet/sursiet zelf eindigt. Pas na
verhaalsinsolventie kan er sprake zijn van eventueel toe te rekenen
'benadelingen' wegens het vinden van onvoldoende verhaal door derden.

Onderbouwing: II.2 Het schemergebied begint bij verhaalsinsolventie, VI.3.1
Randvoorwaarde: verhaalsinsolventie en IV.3.2 Het latente discontinuiteitsrisico van de
rechtspersoon in normatief perspectief. pacta sen,anda sunt?

2. Verhaalsinsolventie betekent dat bij (gedwongen) liquidatie niet aan alle
verplichtingen zal kunnen worden voldaan. Dit moment is in de praktijk
moeilijk vast te stellen omdat er voordat de feitelijke insolventie vaststaat,
meestal gewaardeerd wordt uitgaande van continuiteit (art. 2:384 lid 3 BW).
De continuYteitsveronderstelling is er zelf debet aan dat de onderneming niet
voldoende verhaal biedt bij liquidatie. Hoewel verhaalsinsolventie vereist is
voor het toerekenen van nadeel mag er bij de failliet te verklaren
onderneming - behoudens tegenbewijs - van worden uitgegaan dat
verhaalsinsolventie bestond indien aan de wetenschapseisen van de
specifiek in het schemergebied geldende normen wordt voldaan.

Onderbouwing:     II.2 Het schemergebied begint bij verhaalsinsolventie     en     VI.3.1
Randvoorwaarde: verhaalsinsolventie.

3. Verminderingen van het te verdelen vermogen na verhaalsinsolventie
zouden bij voorkeur ongedaan gemaakt moeten kunnen worden teneinde het
insolvente vermogen als bedoeld in 3:277 BW alsnog te kunnen verdelen.
Dit beginsel kent beperkingen omdat het nadeel overeenkomstig 6:162 BW
aan de aangesprokene toerekenbaar moet zijn. Voor de toerekening moet
een onderscheid gemaakt worden tussen toedoen van bij de failliet
betrokkenen en wederpartijen/crediteuren (en incidenteel andere derden (zie
XII. 1.9 en XII. 1.3 sub concl. 19)).

Onderbouwing: Iil De Beklamel-norm en de bij de failliet 'betrokkene', III.4.1.1 Een
afgeleide verhaalsvordering op grond van een zorgvuldigheidsnorm, IV De verlengde
Beklamel-norm, VI.2 Basis voor toepassing van de Pauliana-norm: 3:277 BW jo. 6:162 BW;
objectief recht en toerekening op grond van verkeersopvattingen en VI.3 De inhoud van de
Pauliana-norm.

4.  Afgezien van de ook in het schemergebied geldende grote verscheidenheid
aan normen vanuit het commune recht (zoals voortvloeiende uit 2:9,10,138
en 248 en/of 6:162 BW), en met name de mogelijke aansprakelijkheid voor
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het tekort als bedoelde in concl. 6, wordt het schemergebied en het daarin
eventueel optredende nadeel van derden bij het vinden van verhaal met
name beheerst door:
(i)  een op de onderneming en haar participanten ziende norm die grenzen

stelt aan de financieringsstructuur en het door de onderneming zelf te
creeren discontinurteitsrisico, de (verlengde) Beklamel-norm. Waar
verhaal op de insolvente onderneming juist geen soelaas biedt ziet de
norm op de betrokkenen die feitelijke macht hebben in het kader van de
al dan niet voortzetting van de onderneming en de vergroting van de
omvang van het discontinuYteitsrisico en op aandeelhouders die moeten
beslissen of zij ter voortzetting van de onderneming aanvullend eigen
vermogen ter beschikking willen stellen; en

(ii) een norm die geldt voor wederpartijen van de aspirant-failliet, de
Pauliana-norm, die ziet op de onderlinge verdeling van het
verhaalsrisico.

Onderbouwing:    III De Beklamel-norm   en   de   bij de failliet 'betrokkene',    III.4.1.1    Een
afgeleide verhaalsvordering op grond van een zorgvuldigheidsnorm, IV De verlengde
Beklamel-norm en VI De 'Pauliana-norm' voor wederpartijen.

5. Het discontintmeitsrisico dat naar crediteuren en financiers wordt verplaatst,
bestaat uit het saldo van de liquidatieverliezen minus de eisen aan het eigen
vermogen plus de gevolgen van onvoorzienbare calamiteiten. Afgezien van
de uitzonderlijke gevallen waarin volstrekt onnodig, roekeloos of
moedwillig een gedwongen liquidatie door faillissement wordt veroorzaakt,
gaat het om de vraag welke risico's door wie gedragen dienen te worden. De
ongedekte verhaalsrisico's zouden zich moeten concentreren op:
(i)   verplichtingen die kort voor de feitelijke insolventie zijn aangegaan
(ii) betwiste verplichtingen
(iii) langlopende of voorwaardelijke verplichtingen
(iv) verplichtingen  die het gevolg  zijn  van de gedwongen liquidatie

(wanprestatie, beeindigingvergoedingen, kosten van liquidatie e.d.).
Doordat de langlopende verplichtingen die bestaan uit financiering met
vreemd vermogen veelal grotendeels zijn afgedekt met zekerheden, bestaat
het discontinuiteitsrisico vooral voor alle andere genoemde verplichtingen
die niet op een of ander wijze door een soort zekerheid zijn afgedekt.
Daarbij zullen de kosten die noodzakelijk zijn om de behoorlijke liquidatie
zelf mogelijk te maken, weer als eerste voldaan moeten worden (3:277
BW).

Onderbouwing: VI.6 Contouren van het schemergebied en allocatie van het resterende
discontinuiteitsrisico.

6. In (uitzonderlijke) gevallen waarin volstrekt onnodig, roekeloos of
moedwillig - al dan niet door misbruik van de rechtspersoonlijkheid -
gedwongen liquidatie door faillissement wordt veroorzaakt, zijn de
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bestuurders die daarvoor verantwoordelijk te houden zijn, in het algemeen
aansprakelijk voor het tekort in het faillissement (vergelijk 2:138 en 248
BW). In die gevallen zal de bescherming die de continuiteits-
veronderstelling, de Beklamel-jurisprudentie en de rechtspersoonlijkheid
impliciet bieden tegen aansprakelijkheid voor de gevolgen van
liquidatieverliezen in het algemeen geen opgeld doen.

Onderbouwing: IV.3.3 Beklamel, continuiteitsveronderstelling en verplaatsing van het risico
van liquidatieverliezen en VI.6 Contouren van het schemergebied en allocatie van het
resterende discontinuiteitsrisico.

XII.1.2.2 Afbakening door Beklamel- en verlengde Beklamel-norm voor
betrokkenen

7.   De Beklamel-norm en de verlengde Beklamel-norm zien op betrokkenen die
een wezenlijke invloed op de voortzetting, redding of tijdige staking van de
onderneming hebben en aan wie vanuit die functie eventueel nadeel
toegerekend kan worden na verkrijging van wetenschap van feitelijke
insolventie of onvoldoende solvabiliteit wegens de in acht te nemen
zorgvuldigheid in verband met het te verdelen vermogen (3:277 BW) en de
verdergaande verplaatsing van het discontinuiteitsrisico naar crediteuren.

Onderbouwing: III.3 De Beklamel-norm, fixatie en gelijkheid en IV.5 Liquiditeit (Beklamel-
norm) en solvabiliteit (verlengde Beklamel-norm).

8. De noodzaak voor het bestaan van de Beklamel-norm, die ziet op de
liquiditeit, en de verlengde Beklamel-norm, die ziet op de solvabiliteit,
wordt mede ingegeven door het feit dat de criteria voor faillissement of
surseance niet waarborgen dat het staken of de nodige maatregelen ter
redding en voortzetting van de onderneming in moeilijkheden tijdig
geschieden dan wel geschieden op zodanige wijze dat het discontinuiteits-
risico niet onverantwoord en verdergaand wordt verplaatst naar de
crediteuren die daar nauwelijks zicht of invloed op hebben.

Onderbouwing: III.2.1 Faillissement en surseance van betaling, III.2.2 Feitelijke
insolventie/discontinuneit, III.3 De Beklamel-norm, fixatie en gelijkheid en IV.5 Liquiditeit
(Beklamel-norm) en solvabiliteit (verlengde Beklamel-norm).

9.    1 F en 214 F zien op een voor de korte termijn voortdurend liquiditeitstekort
waardoor niet tijdig aan verplichtingen kan worden voldaan. Op grond van
de RJ-richtlijnen is aan te nemen dat 2:384 lid 3 BW (continuiteits-
veronderstelling) eenzelfde liquiditeitscriterium hanteert. De wetenschap dat
aan dat criterium wordt voldaan, ligt als eis besloten in de Beklamel-
jurisprudentie. 1 F, 214 F en andere bepalingen in de Faillissementswet of
het BW voorzien ten onrechte niet in een systeem waarbij, als aan genoemd
criterium wordt voldaan, het faillissement of de surseance ook wordt
uitgesproken. Het is wenselijk uit te gaan van een verplichting tot aanvraag

482



Condusies naar wenselijk recht

van het eigen faillissement of de surseance bij het optreden van feitelijke
insolventie. Dit bewerkstelligt de verdeling van het insolvente vermogen
volgens rangorde onder bestaande crediteuren en voorkomt ook dat nieuwe
verplichtingen ontstaan die niet nagekomen kunnen worden en die per saldo,
door verdere verliezen, het te verdelen vermogen uithollen.

Onderbouwing: III.2.1 Faillissement en surseance van betaling, III.2.2.1 Beklamel, III.2.2
Feitelijke insolventie/discontinu'iteit  en  III.4.1.1 Een afgeleide verhaalsvordering op grond  van
een zorgvuldigheidsnorm.

10. Feitelijke insolventie als bedoeld in de Beklamel-norm ontstaat bij een voor
de korte termijn chronisch liquiditeitstekort waarbij overigens ook sprake is
van verhaalsinsolventie. Het chronische liquiditeitstekort betekent dat er bij
een teruglopende liquiditeitspositie een tekort ontstaat in de netto liquide
middelen waarvan op grond van een reele liquiditeitsbegroting verwacht
moet worden dat deze meer dan een maand zal voortduren, of die al meer
dan een maand voortduurt. Anders gezegd, de financieringsstructuur van de
onderneming dient te voldoen aan de eis dat de op korte termijn beschikbare
liquide middelen tennlinste even groot zijn als de op evenzeer korte termijn
te betalen schulden: LM 2 kls. Indien het liquiditeitstekort door een
plotselinge calamiteit is ontstaan, zal de onderneming ten minste een extra
maand moeten krijgen om de liquiditeitspositie op orde te krijgen.
Geobjectiveerde wetenschap van feitelijke insolventie en bestaande
verhaalsinsolventie zijn vereist om de Beklamel-norm op betrokkenen van
toepassing te laten zijn. Bij uitzondering is de onafwendbaarheid van
feitelijke insolventie soms al vast te stellen v66rdat er sprake is van een
chronisch liquiditeitstekort. Bij (wetenschap van) feitelijke insolventie
bestaat er geen legitimering meer voor het afwentelen van het
voortschrijdende discontinuiteitsrisico (inclusief het recht van voorrang) op
'gewone' crediteuren.

Onderbouwing:   III.2.1   Faillissement en surseance van betaling, III.2.2.1 Beklamel, III.2.2
Feitelijke insolventie/discontinuiteit en III.4.1.1 Een afgeleide verhaalsvordering op grond van
een zorgvuldigheidsnorm.

11. De netto liquide middelen betreffen het saldo van de liquide middelen
('LM':  kas-  en het saldo van banktegoeden, inclusief effecten,  plus  de
kredietruimte en de gefactureerde en/of op korte termijn te ontvangen
debiteuren) minus de kortlopende schulden   ('kls':   de op evenzeer korte
termijn te betalen schulden, niet zijnde een - naar verwachting op korte
termijn niet op te eisen of opgetbiste - kredietschuld). De Beklamel-norm is
- bij gelijke betalingstermijnen voor debiteuren en crediteuren - uit te
drukken in de aan de onderneming te stellen eis, die wordt uitgedrukt in de
formule LM 2 kls. Een nog preciezer beeld is te krijgen door de reale

liquiditeitsbegroting.

Onderbouwing:  III.2.1  Faillissement en III.2.2.1 Beklamel.
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12. Ten behoeve van zowel de bescherming van crediteuren als de bevordering
van het investeringsklimaat moet de voortzetting van een onderneming zijn
grens vinden in de bestaande dekking voor financiele verplichtingen en de te
verwachten toekomstige rentabiliteit. Die grens moet gevonden worden in
gelijktijdig te stellen liquiditeits- en solvabiliteitseisen.

Onderbouwing: IV De verlengde Beklamel-norm en de verantwoorde financieringsstructuur.

13. Gelijktijdig te stellen liquiditeits- en solvabiliteitseisen stellen grenzen aan
zowel de minimale risicodragende financiering om de onderneming te
mogen voortzetten als de maximale financiering door leningen op het
moment dat de minimaal vereiste solvabiliteit 's' zal zijn bereikt: L C (1-s).I
- s.LM - V, waarbij (L) staat voor leningen; (s) voor de solvabiliteitseis,
uitgedrukt in de ratio: risicodragend vermogen gedeeld door het balans-
totaal; (I) voor investeringen, zijnde alle activa minus de liquide middelen
(LM) en (V) voor voorzieningen. Gezien de vereiste positieve rentabiliteit is
ten minste aan te nemen dat s > 0. Dan wordt de financiering tot minder dan
de waarde van de investeringen (I) beperkt.

Onderbouwing: IV.6 De maximale financiering volgens de verlengde Beklamel-norm.

14. Bij de waarde van de investeringen (I) moet voor de voorraden en
onderhanden werk in beginsel uitgegaan worden van gemiddelde standen
tenzij, en voor zover en zolang, haperingen in de liquiditeit ontstaan en
voorspelbaar zijn door seizoensinvloeden of projectfinancieringen, of tenzij
een vermeerdering daarvan het gevolg is van vooraf gewijzigd en daarop
gericht beleid.

Onderbouwing: IV.7.2.2 Ad d) Verschillende omloopsnelheid van vlotten(le activa en
kortlopende schulden door seizoensinvloeden of projectfinanciering.

15. Bij de concrete vaststelling van de solvabiliteitseis 's' moet rekening
worden gehouden met de wijze van waardering, de eventuele groei en het
risicoprofiel van de soort onderneming en het feit dat solvabiliteiteisen ook
de relatieve omvang van het liquidatievermogen indiceren en inhoud geven
aan het te stellen vertrouwen in de toekomstige rentabiliteit. De door banken
al, op hun beperkte risico toegesneden, kwalificatie voor 'onvoldoende'
solvabiliteit lijkt vooralsnog tenminste als ondergrens bruikbaar.

Onderbouwing: IV.6.4 Invulling concrete solvabiliteitseisen.

16. In het verlengde van Erba I en Sobi/Hurks II zijn er juridische
zorgvuldigheidsnormen te construeren die zien op toedoen van diegenen die
'feitelijke macht' hebben in verband met de voortzetting van de
onderneming, en gezien hun taak, en daarmee samenhangende te
objectiveren wetenschap, een ernstig verwijt gemaakt kunnen worden.
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Zowel bestuurders als financiers kunnen zich als zodanig kwalificeren. Zien
zij toe op de liquiditeits- en solvabiliteitseisen (Beklamel- en verlengde
Beklamel-norm) en houden zij zich aldus aan de formule, dan zullen
aandeelhouders vanzelf tijdig voor het blok moeten worden gezet
aanvullende risicodragende financiering te realiseren of te laten liquideren.

Onderbouwing: IV.8 Verlengde Beklamel-norm: Hoge Raad, IV.9.1 Aansprakelijkheid en
verhouding van aandeelhouders, financier en bestuurders, IV.9.2 Nadeel bij schending
verlengde Beklamel-norm en III.4 Betrokkenen.

XII.1.2.3 Afl)akening door Pauliana-norm voor wederpartijen
17. De Pauliana-norm ziet in essentie op de naar verkeersopvattingen plaats te

hebben gelijke verdeling onder wederpartijen (de 'paritas creditorum') van
het verhaalsinsolvente vermogen na verkrijging van - meestal - wetenschap
van dreigende insolventie van de bij voorzienbaar nadeel betrokken
wederpartij (3:277 BW).

Onderbouwing: VI.2 Basis voor toepassing van de Pauliana-norm: 3:277 BWjo. 6:162 BW,
objectief recht en toerekening op grond van verkeersopvattingen en VI.3 De inhoud van de
Pauliana-norm.

18. Dreigende insolventie in de Pauliana-norm betekent dat concrete
aanwijzingen voor een tekort zich bij een rechtssubject aandienen. Voor
betrokkenen die ook wederpartij zijn kan de wetenschap van dreigende
insolventie ook bestaan uit de geobjectiveerde wetenschap van
'onvoldoende' solvabiliteit, of in geval van verliesgevendheid van de
onderneming niet 'voldoende' solvabiliteit. Naast de concrete aanwijzingen
voor de mogelijkheden van een tekort is, in samenhang daarmee, de
geobjectiveerde wetenschap vereist dat bij daadwerkelijk volgend
faillissement nadeel ook daadwerkelijk optreedt en met redelijke mate van
waarschijnlijkheid te verwachten was.

Onderbouwing: VI.3.3 Wetenschapseis bij tweezijdige rechtshandelingen, VI.4
Solvabiliteitseisen en de Pauliana-norm voor betrokkenen en VI.4 Solvabiliteitseisen en de
Pauliana-norm.

XII.1.3 Uitwerking Beklamel-norm voor betrokkenen

19.  Diegenen die een overwegende invloed hebben op de voortzetting of staking
van de onderneming, mogen niet meewerken aan de voortzetting van die
onderneming - buiten faillissement of surseance - als zij weten of moeten
weten dat deze feitelijk insolvent is (LM < kls; of nog preciezer, als de reele
liquiditeitsbegroting voor de komende maand negatief is) en overigens
verhaalsinsolventie is ingetreden. Deze regel dient zowel ter bescherming
van het te fixeren vermogen dat onder bestaande crediteuren dient te worden
verdeeld, als ter bescherming van 'nieuwe' crediteuren die niet of niet
geheel betaald kunnen worden en wier 'nieuwe' verplichtingen bijdragen
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aan de uitholling van het te verdelen vermogen door middel van verliezen
die zich verwezenlijken na feitelijke insolventie.

Onderbouwing: III.2.2 Feitelijke insolventie/discontinuiteit, III.3 De Beklamel-norm, fixatie
en gelijkheid en VII.6 Fixatie en het nadeel van 'nieuwe' en 'oude' crediteuren bij schending
van de Beklamel-norm.

20. De Beklamel-norm houdt in dat bij verhaalsinsolventie moet vaststaan dat
betrokkenen ervan mogen uitgaan:
(i)   dat er geen liquiditeitstekort op korte termijn bestaat (LM 2 kls);
(ii) er een reele liquiditeitsbegroting bestaat of op te maken is waarbij in

voorspelbare tekorten voor tenminste 66n jaar voorzien wordt;
(iii) dat er binnen de realistische bedrijfsplannen op termijn  van  een

positieve rentabiliteit mag worden uitgegaan.

Onderbouwing: II1.2.2 Feitelijke insolventie/discontinuiteit en VI.4.4 Eisen bij wijziging
financiering of zekerheden.

21. Als betrokkenen komen in aanmerking de (feitelijk) bestuurders en
afhankelijk van invloed en toe te rekenen wetenschap financiers en met hen
formeel of informeel gelieerde partijen. Aandeelhouders met feitelijke
macht, of die door vreemd vermogen financieren, kunnen ook als
betrokkene worden aangemerkt. Aandeelhouders zijn ook als betrokkene te
zien indien zij namens de vennootschap beslissen over betalingen op
risicodragend vermogen. Overigens is hun verantwoordelijkheid beperkt tot
de hen te stellen keuze benodigd risicodragend vermogen beschikbaar te
stellen of de onderneming te laten staken en surseance of faillissement aan
te (laten) vragen. Incidenteel zullen ook derden - zoals de controlerend
accountant die ten onrechte een goedkeurende verklaring bij de jaarrekening
geeft op basis van continuiteit - als betrokkene aangemerkt kunnen worden.

Onderbouwing:     III.4.1 De bestuurder als betrokkene, III.4.2 Aandeelhouders     als
betrokkenen?, III.4.3 De financier als betrokkene, III.4.4 Derden als betrokkenen (accountant,
fiscus en bedrijfsvereniging) en IV.9 Concentratie van norm en nadeel op de financier en
bestuurders.

22. Nuancering verhouding Beklamel- en Pauliana-norm:
De functie van de betrokkene kan tot gevolg hebben dat wetenschap van
dreigende insolventie (Pauliana-norm) onvoldoende is om het nadeel dat het
gevolg is van de voortzetting van de onderneming, aan de betrokkene toe te
rekenen. Het nadeel kan immers niet worden toegerekend indien het toedoen
bestaat in passende pogingen tot voortzetting en redding van de
onderneming, behoud van actief of beperking van faillissementspassief.
Gaat het om nadeel door individuele transacties waarbij een betrokkene zelf
tevens als wederpartij door relevant toedoen betrokken is, dan zal dat nadeel
wel conform de Pauliana-norm kunnen worden toegerekend.
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Onderbouwing:  Ill.4.1.2 De functie  van de betrokkene en III.4.1.3 Dreigende insolventie  en
beperking van verliezen en VI.4.4 Eisen bij wijziging financiering of zekerheden.

23. Voor degene die actief betrokken  is  bij een reddingsactie - daaronder  mede
te verstaan de verlening, voortzetting of wijziging van een krediet tegen
nieuwe zekerheden - wordt de geobjectiveerde wetenschap van dreigende of
feitelijke insolventie geacht alsnog te zijn weggenomen - ook als later
blijkt dat de redding niet slaagt - indien aan de voor hem als betrokkene of
wederpartij relevante eisen als vermeld in concl. 61 zal zijn voldaan.

Onderbouwing: VI.4.4 Eisen bij wijziging financiering of zekerheden, IX.3.2 Redding van de
onderneming  en  III.4.1.2 De functie  van de betrokkene  en twee nuanceringen die leiden  tot
toepassing van de Pauliana-norm.

24. Uitzondering onmiddellijke toepassing Beklamel-norm of verlengde
Beklamel-norm:
In gevallen van een plotseling en onvoorzienbaar tekort in liquiditeit of
solvabiliteit is een terme de grace gepast bij toepassing van de Beklamel-
norm of verlengde Beklamel-norm teneinde de onderneming en haar
betrokkenen in staat te stellen een analyse te maken en met spoed de nodige
maatregelen te treffen ter sanering of doorstart van de onderneming.

Onderbouwing: III.2.2.2 Feitelijke insolventie, discontinuiteit en IX.3.3 De voorbereide
doorstart door een activa transactie.

XII.1.4 Uitwerking verlengde Beklamel-norm
25. Verlengde Beklamel-norm:

Voortzetting van de onderneming nadat de solvabiliteit 'onvoldoende' is
geworden, verplaatst het discontinuiteitsrisico bij een daarop volgend
faillissement ten onrechte naar de crediteuren. De grens voor een
'onvoldoende' solvabiliteit is praktisch te stellen op 20% voor producenten,
industrie, bouwnijverheid; 15% voor groothandel, transport, detailhandel;
10% voor dienstverlening, vrije beroepsbeoefenaren en 10% voor overige.
Deze norm laat zich voor financiers vertalen in een beperking van de
omvang van de financiering volgens de formule L S (1-s).I - s.LM - V. De
norm laat zich voor bestuurders vertalen in de verplichting om:
(i) aandeelhouders en financiers onverwijld mee te delen dat de

solvabiliteit onvoldoende is;
(ii) aandeelhouders te vragen om aanvulling van risicodragend vermogen

dan wel een besluit tot liquidatie of surseance/faillissement;
(iii) de financiers op de hoogte te houden van de benodigde gegevens ter

vaststelling van de maximale financiering;
(iv) in  ultimo de onderneming feitelijk te staken en surseance of

faillissement aan te vragen.

Onderbouwing: IV De verlengde Beklamel-norm en de verantwoorde financieringsstructuur,
IV.6 De maximale financiering volgens de verlengde Beklamel-norm, IV.6.4 Invulling

487



Hoofdstuk XII

concrete solvabiliteitseisen en IV.9.1 Aansprakelijkheid en verhouding van aandeelhouders,
financier en bestuurders.

XII.1.5 Uitwerking Pauliana-norm voor wederpartijen
26. Hoofdregel: voor toerekening van concrete benadelingen aan wederpartijen

is vereist:
(i)  de geobjectiveerde wetenschap van dreigende insolventie, in de zin van

concrete aanwijzingen voor de mogelijkheid van een tekort, ten tijde
van het toedoen dat tot nadeel leidt; bij wederpartijen die tevens
betrokkene zijn kan die wetenschap aangenomen worden bij een
'onvoldoende' solvabiliteit, of indien de onderneming ook verlieslatend
is, bij een niet 'voldoende' solvabiliteit;

(ii) de voorzienbaarheid dat, als insolventie volgt, het toedoen tot - meer
dan een abstracte kans op - nadeel zal leiden, zonder dat de omvang
van het nadeel dan hoeft vast te staan; en,

(iii) het bestaan van - in beginsel bij dreigende insolventie ook aan te nemen
- verhaalsinsolventie.

Onderbouwing:     VI.3.1 (Randvoorwaarde: verhaalsinsolventie). VI.3.3 (Wetenschapseis     bij
tweezijdige rechtshandelingen), VI.3.4 ( (Onverplichte) rechtshandeling?) en VII.2 Concrete

benadelingen.

27. Het toedoen in de Pauliana-norm is, conform 6:162 BW, niet beperkt tot
rechtshandelingen van de aspirant-failliet en strekt zich mede uit tot het
voldoen aan een opeisbare schuld (anders: 42,47 en 53 F). Uitvloeisel van
de Pauliana-norm is ook dat de contractsvrijheid geen vrijbrief is voor in de
toekomst toe te brengen nadeel.

Onderbouwing: VIII Benadeling door vermindering van voor verhaal vatbaar vermogen, V.6
Economische versus normatieve, algemene en individuele, legitimering. VI.3.4
(Onverplichte) rechtshandeling? en VII.8 De contractsvrijheid is geen algemene vrijbrief voor
inbreuken op de gelijkheid (anders: Curatoren BaByXL/Amstel Lease).

28. Toe te rekenen toedoen dat tot benadeling leidt kan zowel bestaan uit voor
de aspirant-failliet per saldo 'in negatieve balans' zijnde rechten en
verplichtingen, als uit betalingen, daaronder mede te verstaan

verrekeningen, en slechts bij uitzondering ook uit liquidatieverliezen (zie
concl. 32). Voor omvang en verschijningsvormen: zie verder XII. 1.6.

Onderbouwing: VII.2 Concrete benadelingen, VIII Benadeling door vermindering van voor
verhaal vatbaar vermogen en VII.9.2 Voorzienbaarheid van nadeel bij marktconforme
transacties.

29. Verrekening na het bestaan van wetenschap van dreigende insolventie van
de wederpartij is op grond van de Pauliana-norm naar wenselijk recht niet
toegestaan als, en voor zover, het door de wederpartij: (i) van de aspirant-
failliet ontvangene, of (ii) van een derde ontvangen betaling ten behoeve
van de aspirant-failliet, of (iii) de vordering op de aspirant-failliet, of (iv) de
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inschuld van de aspirant-failliet; is verkregen na bestaande wetenschap van
dreigende insolventie en tot nadeel leidt.

Onderbouwing: VIII.2.2.1 Verrekeningen en VIII.4.7 53 en 54 F.

30. Overname schuld/vordering:
Indien ten gevolge van een overname van een schuld of een vordering de
mogelijkheid van verrekening wordt gecreeerd, of een vordering onder het
bereik van zekerheden wordt gebracht, dan dient/dienen de overdragende
(anders: 54 F) en/of verkrijgende partij(en) die wetenschap van benadeling
had(den) het eventueel toegebrachte nadeel ongedaan te maken en deze
partijen indien zij beide wetenschap van benadeling hadden in beginsel ook
onderling de situatie te herstellen alsof de overname niet had plaatsgehad.

Onderbouwing: VIII.2.2.1 Verrekeningen, VIII.4.7 53 en 54 F, VI11.2.2.2 Onvolkomenheid
54 F en VII.5 Fixatie en benadeling van specifieke crediteuren of door verschillende
crediteuren: derdenwerking.

31. Nuancering vrijgevigheid:
De verplichting uit vrijgevigheid en/of betaling uit vrijgevigheid voor
faillissement moet in beginsel ook als er geen wetenschap van dreigende
insolventie was ongedaan gemaakt worden. Had de ontvanger ten tijde van
de ontvangst van de betaling uit vrijgevigheid geen wetenschap van
benadeling dan is ongedaan maken alleen gepast als de betaling minder dan
een jaar voor faillissement plaatsvond, en is deze beperkt tot de waarde van
de ontvangen prestatie voor de ontvanger ten tijde van de ontvangst.

Onderbouwing: VI.3.2 Rechtshandelingen om niet (42 en 45 F).

32. Nuancering Pauliana-norm voor liquidatie- en exploitatieverliezen bij
marktconforme prestaties:
Bij gewone voortzetting van de onderneming in moeilijkheden hoeft de
wederpartij met wetenschap van dreigende insolventie (Pauliana-norm) bij
transacties voor een redelijke, dat wil zeggen marktconforme, prijs in
beginsel, behoudens bijzondere omstandigheden, geen rekening te houden
met het nadeel onder de Pauliana-norm in verband met exploitatieverliezen
of liquidatieverliezen. Uitzonderingen zijn denkbaar bij:
(i) kosten waarvan het de wederpartij beslist duidelijk moest zijn dat die in

het licht van de dreigende insolventie niet of nog niet gemaakt moesten
worden en waarvan de wederpartij geen reden had om aan te nemen dat
haar prestatie in dienst stond van de mogelijke redding van de
onderneming door voortzetting daarvan, het vaststellen van de
eventueel feitelijke insolventie of het behoud van activa van de
onderneming, en (tenzij het gaat om het behoud van activa) ingeval,

(ii) de wederpartij die wist of moest weten dat feitelijke insolventie al een
feit was.
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Onderbouwing: VlI.9.2.4 Pauliana-norm: marktconforme prestaties en een voorzienbare
bijdrage aan het exploitatieverlies en VII.9.2.5 Marktconforme prestaties leiden slechts bij
uitzondering tot toe te rekenen nadeel.

33. Nuancering doorlopende overeenkomsten:
Bij nadeel dat ontstaat door vermindering van eigen vermogen bij
doorlopende overeenkomsten is, als het nadeel of de bekendheid daarmee
pas na het sluiten van de overeenkomst ontstaat, slechts het nadeel dat
voortvloeit uit een daarna volgende betaling toe te rekenen. Voor
toerekening van de gevolgen van de betaling is aanvulling van de
opschortingsrechten nodig wanneer de wederpartij relevante wetenschap
van benadeling had. Die aanvulling is overigens slechts voor een beperkt
aantal gevallen nodig: de overeenkomst waarbij wederzijds nog niet geheel
aan de verplichtingen is voldaan, de aspirant-failliet wel betaalt en het
nadeel, in verband met de dreigende insolventie of het niet meer
marktconform zijn van de transactie, pas voorzienbaar wordt na het sluiten
van de overeenkomst.

Onderbouwing: VII.9.1 37 en 37a F; aanvulling opschortingsrecht en VII.9.2.4 Pauliana-
norm: marktconforme prestaties en een voorzienbare bijdrage aan het exploitatieverlies.

34. Nuancering in verband met de contractsvrijheid:
Nevenverplichtingen die verband houden met enig insolventiegevaar
kunnen - ook indien die zijn overeengekomen vddr verhaalsinsolventie of
wetenschap van benadeling - door een enkel beroep daarop of betaling
daarop tot relevant nadeel leiden. Strekt zo'n verplichting tot een in een later
stadium te verrichten rechtshandeling die tot nadeel leidt, dan dient de
wetenschapseis van de Pauliana-norm op die rechtshandeling te worden
toegepast. Valt te voorzien dat er bij insolventie relevant nadeel zal
voortvloeien uit de gemaakte afspraak die gevolgen verbindt aan
(dreigende) insolventie en die de paritas creditorum doorkruist, dan is de
wetenschap van dreigende insolventie ten tijde van het maken van die
afspraak bij uitzondering niet noodzakelijk om toch een beroep op de
Pauliana-norm te kunnen doen, omdat de afspraak zelf vooruitloopt op de
gevolgen van (dreigende) insolventie. De contractsvrijheid is een
onvoldoende legitimering voor benadeling van derden. Alleen het recht van
voorrang van de financier is een wel gelegitimeerde uitzondering op de
gelijkheid van crediteuren, mits de verplichting niet ziet op verschaffing van
geheel nieuwe - niet: vernieuwde - zekerheden bij, daarna voortdurende,
dreigende insolventie.

Onderbouwing: VI.3.3.3 Wetenschap in de vorm van voorzienbaar nadeel, VII.8 De
contractsvrijheid is geen algemene vrijbrief voor inbreuken op de gelijkheid (anders:
Curatoren BaByXL/Amstel Lease), V.5.3 Het hefboomeffect legitimeert de voorrang van de
financier, IX.2.4 De financier bevordert de economie bij een positieve rentabiliteit en IX.3.4
Beperkte mogelijkheden tot opzegging van het krediet.
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35. Voor degene die actief betrokken  is  bij een reddingsactie - daaronder  mede
te verstaan de verlening, voortzetting of wijziging van een krediet tegen
nieuwe zekerheden - wordt de geobjectiveerde wetenschap van dreigende of
feitelijke insolventie geacht alsnog te zijn weggenomen - ook als later
blijkt dat de redding niet slaagt - indien aan de voor hem als betrokkene of
wederpartij relevante eisen als vermeld in concl. 61 zal zijn voldaan.

Onderbouwing: IX.3.2 Redding van de onderneming, VI.4.4 Eisen bij wijziging financiering
of zekerheden, IX.3.2 Redding  van de onderneming  en  III.4.1.2 De functie  van de betrokkene
en twee nuanceringen die leiden tot toepassing van de Pauliana-norm.

XII.1.6 Omvang van het toe te rekenen nadeel

XII.1.6.1 Algemeen

36. Benadelingen door verminderd verhaal kunnen, bezien vanuit het vermogen
van de (aspirant-)failliet, in essentie vier vormen aannemen:
(i)  vermeerdering van passief door het ontstaan van verplichtingen 1276 die

niet in 'balans' zijn met rechten (relatieve vermindering van eigen
vermogen); en/of

(ii) (relatieve) vermindering van verhaalsvermogen door betalingen in
ruime  zin,

(iii) door uitvoering van  (i) en/of (ii): (absolute) vermindering van eigen
vermogen;

en, los daarvan:
(iv) liquidatieverliezen, normatief te onderscheiden in: a) het absolute effect

bij het veroorzaken van volstrekt onnodige liquidatie (2:138 en 248
BW); b) het relatieve effect van mutaties daarin bij voortzetting van de
onderneming in strijd met de (verlengde) Beklamel-norm.

Onderbouwing: VII.2 Concrete benadelingen.

37.  Of en in hoeverre 'in negatieve balans' zijnde rechten en verplichtingen als
zodanig tot nadeel hebben geleid, is afhankelijk van de vraag of, in hoeverre
en wanneer door de aspirant-failliet en/of wederpartij op wederzijdse
verplichtingen al betalingen zijn gedaan.

Onderbouwing: VII.4.2 Stadia en omvang van benadelingen.

38. Bij de verplichting tot ongedaan maken van het toe te rekenen nadeel
(vermindering van eigen vermogen en/of vermindering van verhaals-
vermogen) moet uitgegaan worden van de fixatie van het te verdelen
vermogen door het herstel van de waarde van het vermogen, aan actief- tn
passiefzijde, als had(den) de toe te rekenen en tot nadeel leidende
transactie(s) per saldo niet plaatsgevonden, waarbij rekening wordt

1276
Vergelijk 43 F lid 1 10
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gehouden met de bestaande rangorde, voorrechten en de eventuele
betrokkenheid van derden bij de benadeling.

Onderbouwing: VII.3 Nadeelvaststelling door fixatie, VII.2.1 Vormen van nadeel, VII.2.3
Nadeel onder de (verlengde) Beklamel-norm: algemene fixatie, VII.4.2.1 In 'negatieve
balans' zijnde rechten en verplichtingen en betalingen, VII.4.2.2 Verschillende effecten van
betalingen,VII.4.4 Fixatie maar geen vernietiging. Bepaling van de omvang van het nadeel ten
tijde van het toebrengen van nadeel (anders: 51 en 42 IF). VII.4.3 Fixatie en het nadeel door
betaling;  5 I  lid 3  F: 42 en 47 F en VII.5 Fixatie en benadeling van specifieke crediteuren of
door verschillende crediteuren: derdenwerking.

XII.1.6.2 Nadeel onder de Beklamel-norm en verlengde Beklamel-norm
39. Het nadeel dat de betrokkene na verkrijging van wetenschap van feitelijke

insolventie onder de Beklamel-norm kan worden toegerekend, bestaat uit:
(i) de verminderingen van eigen vermogen veroorzaakt door exploitatie-

verliezen (en bij praktische uitzondering vergroting van het saldo van
de liquidatieverliezen);

(ii) de verminderingen van verhaalsvermogen bestaande uit betalingen -
inclusief verstrekking van nieuwe uit te winnen zekerheden - op 'oude'
schulden, d.w.z. schulden die zijn ontstaan voordat men op de hoogte
was van de feitelijke insolventie, maar die nog niet zijn betaald. De
betrokkene verkrijgt tegenover terugbetaling de oude vorderingen
inclusief eventuele preferentie als te verifieren vordering.

Onderbouwing: VII.2 Concrete benadelingen, VII.6 Fixatie en het nadeel van 'nieuwe' en
'oude' crediteuren bij schending van de Beklamel-norm en VII.9.2 Voorzienbaarheid van
nadeel bij marktconforme transacties.

40. Het aan de betrokkene toe te rekenen nadeel onder de verlengde Beklamel-
norm is alleen relevant indien er nog geen sprake is van schending van de
Beklamel-norm. De onder de verlengde Beklamel-norm toe te rekenen
nadelige gevolgen zijn vast te stellen door de ontstane situatie te vergelijken
met de hypothetische situatie dat de overmatige financiering met vreemd
vermogen ter beschikking is gesteld als risicodragend vermogen dat niet
geverifieerd kan worden en waarvoor geen verhaal op zekerheden kan
worden genomen.

Onderbouwing: IV.9.1 Aansprakelijkheid en verhouding van aandeelhouders, financier en
bestuurders  en IV.9.2 Nadeel bij schending verlengde Beklamel-norm; IX. 1.1.6 Nadeel onder
(verlengde) Beklamel-norm en Pauliana-norm.

XII.1.6.3 Nadeel onder de Pauliana-norm

41. Vormen van relevant nadeel onder de Pauliana-norm kunnen als volgt
onderscheiden worden:
A.   verminderingen van eigen vermogen:
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a)er zijn na verkrijging van wetenschap van benadeling nog slechts met
elkaar 'in negatieve balans' zijnde verplichtingen en eventuele
rechten aangegaan;

b)er zijn na verkrijging van wetenschap van benadeling met elkaar 'in
negatieve balans' zijnde verplichtingen en eventuele rechten
aangegaan en door de aspirant-failliet en/of wederpartij is daarop
betaald;

c)er zijn (i) vaar wetenschap van benadeling met elkaar 'in negatieve
balans' zijnde verplichtingen en eventuele rechten aangegaan, of (ii)
na het aangaan van de wederzijdse verplichtingen en rechten zijn deze
ten tijde van de betaling niet langer 'in balans', en is na verkrijging
van wetenschap van benadeling door de aspirant-failliet betaald of
wordt verrekend in strijd met concl. 29;

B. (overige) verminderingen van verhaalsvermogen:
a) geheel onverplichte betalingen (zie concl. 31);
b)de wederzijdse verplichtingen en eventuele rechten zijn met elkaar 'in

balans' en totstandgekomen v66r wetenschap van benadeling, maar
de betaling door de aspirant-failliet vindt plaats na daadwerkelijke
betaling door de wederpartij en na verkrijging van wetenschap van
benadeling en betreft niet een 'nieuwe' verplichting aangegaan na
schending door een betrokkene van de Beklamel-norm.

Onderbouwing: VII.2 Concrete benadelingen; VII.3 Nadeelvaststelling door fixatie en VII.4
Het onvolkomen systeem van fixatie  in 42.47  en  5 1  F in verband met betalingen.

42. De vormen van nadeel als bedoeld in concl. 41 moeten als volgt ongedaan
gemaakt worden:
(ad A.a): ongedaan maken van wederzijdse rechten en verplichtingen;
(ad A.b): ongedaan maken van wederzijdse rechten en verplichtingen en
terugbetaling van wederzijds geleverde prestaties op basis van de waarde
van die prestaties op het moment van betaling;
(ad A.c): terugbetaling van wederzijds geleverde prestaties op basis van de
waarde van die prestaties op het moment van betaling, onder het herleven
van oorspronkelijke vorderingsrechten van de wederpartij als een te
verifieren vordering (inclusief eventuele preferentie);
(ad B.a): terugbetaling door de wederpartij van de waarde van de betaling
op het moment van betaling door de aspirant-failliet;
(ad B.b): terugbetaling van de door de aspirant-failliet geleverde prestaties
op basis van de waarde van die prestaties op het moment van betaling, onder
het herleven van oorspronkelijke vorderingsrechten van de wederpartij als
een te verifiaren vordering.

Onderbouwing: VII.4 Het onvolkomen systeem van fixatie in 42, 47 en 51 F in verband met
betalingen.
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43.  Bij de vraag of verplichtingen en rechten 'in balans' zijn, zal de waarde van
de door de aspirant-failliet te ontvangen prestatie bij de Pauliana-norm te
stellen zijn op de op het moment van ontvangst marktconforme waarde,
behoudens bij uitzondering (concl. 32) toe te rekenen exploitatie- of
liquidatieverliezen.

Onderbouwing: VII.9.2 Voorzienbaarheid van nadeel bij marktconforme transacties en VII.9
Fixatie van doorlopende overeenkomsten.

44. Bij benadelingen waarbij feitelijk verscheidene partijen betrokken zijn,
moet met de effecten voor al deze partijen rekening worden gehouden. Gaat
het daarbij tevens om nadeel dat aan specifieke crediteuren is toegebracht,
dan dient ongedaan maken van het nadeel te leiden tot het herstel van
eventuele rechten van specifieke crediteuren met betrekking tot het terug te
brengen vermogensbestanddeel (of de waarde daarvan). Gaat het om
verscheidene partijen die feitelijk bij het toegebrachte nadeel betrokken zijn,
dan zal het nadeel ongedaan gemaakt moeten worden door voor elk der
partijen vast te stellen welk effect het door hen toegebrachte nadeel heeft
gehad en wat hun verantwoordelijkheid daarin was.

Onderbouwing: VII.5 Fixatie en benadeling van specifieke crediteuren of door verschillende
crediteuren: derdenwerking.

45. De ontvanger van een betaling uit vrijgevigheid die ten tijde van de
ontvangst van de betaling geen wetenschap van benadeling had kan slechts
aangesproken worden tot het terugbrengen van de waarde van de ontvangen
prestatie die hij voor de ontvanger had ten tijde van de ontvangst (zie concl.
31).

Onderbouwing: VI.3.2 Rechtshandelingen om niet (42 en 45 F) VII.2 Concrete benadelingen.

XII.1.7 De financier: specifieke regels

XII.1.7.1 De financier en de (verlengde) Beklamel-norm

46. Beklamel-norm:
De financier/separatist van een rekening-courantkrediet, die als zodanig een
overwegende invloed op de voortzetting of staking van de onderneming
heeft, mag op grond van de Beklamel-norm als betrokkene niet meewerken
aan de voortzetting van die onderneming door continuering van het krediet
als hij weet of moet weten dat deze feitelijk insolvent is en overigens
verhaalsinsolventie is ingetreden.

Onderbouwing III.4.3 De financier als betrokkene  en  IX. 1.1 De financier als betrokkene  en
wederpartij .
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47. Het nadeel bij schending van de Beklamel-norm moet worden vastgesteld
conform concl. 39. Een via zijn krediet verlopende betaling op een 'nieuwe
schuld leidt echter, indien de financier wordt aangesproken onder de
Beklamel-norm tot een boedelschuld aan de financier. Een via het krediet
verlopende betaling op een 'oude' schuld leidt niet tot relevant nadeel omdat
die schuld zich bij de financier vernieuwt. Indien de financier na schending
van de Beklamel-norm 'oude' preferente schulden voldoet, komt hem ter
zake een gelijke preferentie toe.

Onderbouwing: IX.1.1.6 Nadeel onder (verlengde) Beklamel-norm en Pauliana-norm, VII.6
Fixatie en het nadeel van 'nieuwe' en 'oude' crediteuren bij schending van de Beklamel-norm
en VII.7 Fixatie en samenloop en IX. 1.1.6 Nadeel onder (verlengde) Beklamel-norm en
Pauliana-norm.

48. Verlengde Beklamel-norm:
De financier mag op grond van de verlengde Beklamel-norm niet
meewerken aan het verstrekken of handhaven van een lening indien en voor
zover de totale financiering met vreemd vermogen volgens te objectiveren
wetenschap van de financier groter is dan (1-s).I - s.LM - V. De grens voor
'onvoldoende' solvabiliteit 's' is praktisch ten minste te stellen op: 20%
voor producenten, industrie, bouwnijverheid; 15% voor groothandel,
transport, detailhandel; 10% voor dienstverlening, vrije beroepsbeoefenaren
en 10% voor overige. Voor zover de laatstelijk verstrekte lening(en) de
financiering van verliezen heeft mogelijk gemaakt tot beneden het door de
solvabiliteitseis (s) verlangde niveau, moet(en) deze als risicodragend
kapitaal worden aangemerkt.

Onderbouwing: V.6 Economische versus normatieve, algemene en individuele, legitimering,
IV.5 Liquiditeit (Beklamel-norm) en solvabiliteit (verlengde Beklamel-norm), IV.6 De
maximale financiering volgens de verlengde Beklamel-norm, IV.6.4 Invulling concrete
solvabiliteitseisen, IV.7 Praktische beperkingen aan de formule door tijdsinvioeden, IV.9
Concentratie van norm en nadeel op de financier en bestuurders, VII.2.3.3 Nadeel onder de
verlengde Beklamel-norm  en  IX. 1.1.6 Nadeel onder (verlengde) Beklamel-norm en Pauliana-
norm.

49. Nadeel bij schending verlengde Beklamel-norm:
Indien de financier mede betrokken is bij schending van de verlengde
Beklamel-norm, is het nadeel ongedaan te maken door het overmatige deel
van het laatstelijk verstrekte vreemd vermogen als risicodragend kapitaal
aan te merken en niet te laten verifieren. De financier kan onder
omstandigheden regres hebben op andere betrokkenen met wetenschap van
onvoldoende solvabiliteit die de financier en aandeelhouders daar niet tijdig
van op de hoogte stellen.

Onderbouwing: IV.5 Liquiditeit (Beklamel-norm) en solvabiliteit (verlengde Beklamel-norm),
IV.6 De maximale financiering volgens de verlengde Beklamel-norm, IV.9 Concentratie van
norm en nadeel op de financier en bestuurders, IV.9.2 Nadeel bij schending verlengde
Beklamel-norm, VI.6.2 Omvang en allocatie van het discontinuiteitsrisico, VII. 11
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Regres/hoofdelijkheid   en   IX. 1.1.6 Nadeel onder (verlengde) Beklamel-norm en Pauliana-
norm.

XII.1.7.2 De financier en de Pauliana-norm

50. Het recht van voorrang van de financier is een gelegitimeerde uitzondering
op de gelijkheid van crediteuren, mits niet gevestigd bij, daarna
voortdurende, dreigende insolventie.

Onderbouwing: V.5.3 Het hefboomeffect legitimeert de voorrang van de financier, IX.2.4 De
financier bevordert de economie bij een positieve rentabiliteit en IX.3.4 Beperkte
mogelijkheden tot opzegging van het krediet.

51. Het eventuele nadeel dat het gevolg is van de schending van de Pauliana-
norm door de financier (r/c)/separatist dient in dynamisch perspectief bezien
te worden en kan zich voordoen als in de loop der tijd, na geobjectiveerde
wetenschap van dreigende insolventie:
(i)  de schuld aan de bank vergroot wordt terwijl er voldoende zekerheden

zijn; of
(ii) er nieuwe zekerheden worden verstrekt bij gelijkblijvend krediet; of
(iii) er nieuwe zekerheden worden verstrekt bij uitbreiding van het krediet

(overbruggingskrediet); of
(iv) door toedoen van de financier relatief meer zekerheden ter beschikking

komen voor een daarvoor niet geheel door zekerheden afgedekte
schuld; of

(v) een deel van de bankschuld wordt afgelost en oorspronkelijk
onvoldoende zekerheden daardoor meer dekking bieden. Dit kan zich
voordoen door:
(a)  aflossing door betaling door de aspirant-failliet zelf,
(b)  bevriezing van het krediet onder voortzetting van (toekomstige)

verpandingen, of
(c)  betalingen door debiteuren op vorderingen op de bankrekening die

niet tot zekerheid strekken.

Onderbouwing: IX.4.2 De dynamische effecten en IX.4.3 Omvang van het toe te rekenen
nadeel bij schending van de Pauliana-norm.

52. Wetenschap van benadeling van de financier in het kader van nadeel onder
de Pauliana-norm is aan te nemen als de financier dan weet of moet weten
dat:
(i) daarna een 'onvoldoende' solvabiliteit ontstaat of bestaat, zijnde

minimaal: 20% voor producenten, industrie, bouwnijverheid; 15% voor

groothandel, transport, detailhandel; 10% voor dienstverlening, vrije
beroepsbeoefenaren en  10% voor overige;

(ii) en als is de onderneming verliesgevend is, althans een structureel
negatieve kasstroom uit bedrijfsresultaten genereert, daarna een niet
'voldoende' solvabiliteit ontstaat of bestaat, zijnde minimaal: 30% voor
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producenten, industrie e.d.; 25% voor groothandel e.d.; 15%   voor
dienstverlenende bedrijven en 25% voor anderen.

Onderbouwing:   III.4.1.2 De functie  van de betrokkene  en twee nuanceringen die leiden  tot
toepassing van de Pauliana-norm, VI.4.3 Zekerheden na dreigende insolventie, VI.4.4 Eisen
bij wijziging financiering of zekerheden en IX.3.2 Redding  van de onderneming.

53. Nadeel onder de Pauliana-norm:
Ook de financier/separatist kan als wederpartij onder de Pauliana-norm
aangesproken worden op specifiek nadeel dat uit de uitvoering van de
financieringsovereenkomst na wetenschap van dreigende insolventie
voortvloeit. Gezien de aard en functie van de kredietovereenkomst en zijn
betrokkenheid bij de mogelijkheden tot redding van de onderneming moeten
voor de financier/separatist nuanceringen worden aangebracht die
betrekking hebben op de Pauliana-norm en het toe te rekenen nadeel. De
financier/separatist kan betrokken zijn bij onder de Pauliana-norm toe te
rekenen nadeel als beschreven in concl. 51 (i) t/m (v). Deze verschillende
vormen van nadeel moeten ongedaan gemaakt worden met hantering van de
concl. 54 tot en met 60.

Onderbouwing VI.4.4 Eisen bij wijziging financiering of zekerhe(len, IX. 1.1 De financier als
betrokkene en wederpartij  en IX.4.2 De dynamische effecten van kredietverlening.

54. Financiering en vergroting van de schuld bij voldoende zekerheden: om het
nadeel ongedaan te maken dient de financier het bedrag dat overeenkomt
met de verhoging van het gebruikte krediet - voor zover gedekt door
zekerheden terug te betalen en zal hij ter zake een faillissementsschuld
kunnen indienen (analoge toepassing van 51 F). Zijn er aldus ook betalingen
gedaan op preferente schulden dan komt de financier voor zover ter zake
een gelijke preferentie toe.

Onderbouwing:    IX.4.3.1 De schuld   aan   de bank wordt vergroot terwijl er voldoende
zekerheden zijn (verhoging kredietlimiet).

55. Financiering en nieuwe zekerheden bij gelijkblijvend krediet:
Het nadeel bestaat uit (de waarde van) de nieuwe zekerheid. Deze moet df
worden teruggegeven df, als al uitgewonnen is, moet de gerealiseerde
waarde worden teruggegeven onder het herleven van de in verband met de
uitwinning afgeboekte schuld als faillissementsschuld.

Onderbouwing: IX.4.3.2 Nieuwe zekerheden bij gelijkblijvend krediet (anders: Eneca?).

56. Financiering en nieuwe zekerheden bij verhoging krediet:
De nieuwe zekerheden leiden onder de Pauliana-norm tot evenzoveel
nadeel. De (waarde van de) zekerheid moet worden teruggegeven.

Onderbouwing: IX.4.3.3 Nieuwe zekerheden bij uitbreiding krediet (overbruggingskrediet).
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57.  Financiering en onrechtmatig toedoen dat tot relatief meer zekerheden leidt:
Onder omstandigheden zal het uitoefenen van invloed op de omvang van te
verkrijgen (toekomstige) zekerheden onrechtmatig kunnen zijn, als het
toedoen niet past in de pogingen tot redding van de onderneming, het
behoud van actief of de bescherming van belangen van crediteuren. De
meerdere zekerheid (of de waarde daarvan) moet worden teruggegeven.

Onderbouwing: IX.4.3.4 Relatief meer zekerheden door toedoen.

58. Financiering en aflossing.
Als en voor zover de separatist niet al door uitwinning van de zekerheden
volledige betaling had kunnen krijgen, strekt de aflossing tot vermindering
van verhaalsactief. De aflossing moet worden terugbetaald tegenover het
herleven van de schuld als faillissementsschuld.

Onderbouwing: IX.4.3.5 Een deel van de bankschuld wordt afgelost, waardoor oorspronkelijk
onvoldoende zekerheden meer dekking.

59. Financiering en bevriezing/vermindering krediet:
Als de kredietlimiet feitelijk wordt verlaagd, maar toekomstige zekerheden
verpand blijven worden en er onvoldoende dekking door zekerheden is,
zullen crediteuren benadeeld worden. Het gaat dan met name over de
nieuwe crediteuren die niet meer uit de kredietfaciliteit betaald kunnen
worden. Uitgaande van de fixatie zal de financier de vermindering aan de
boedel ter beschikking moeten stellen voor zover er oorspronkelijk geen
dekking door zekerheden van de oorspronkelijke schuld was, waarbij het
door de financier betaalde faillissementsschuld zal worden. Het aan de
boedel te betalen nadeel zal primair dienen te worden verdeeld onder de na
bevriezing ontstane crediteuren met inachtneming van rangorde.

Onderbouwing: IX.4.3.5  Een  deel  van de bankschuld wordt afgelost, waardoor oorspronkelijk
onvoldoende zekerheden meer dekking.

60.  Financiering en aflossing door betalingen op de bankrekening:
Conform Amro/Curatoren THB mag de bank na verkrijging van wetenschap
van dreigende insolventie niet meer verrekenen. Maar voor zover het om
verpande vorderingen gaat, zal er geen sprake zijn van nadeel (Mulder
q.q./CLBN). Heeft de betaling ook neveneffecten voor de debiteur - zoals
vermindering van verplichtingen als borg - dan kan de curator ook de
debiteur die betaalde na verkrijging van wetenschap van benadeling
aanspreken, waarbij in de verhouding debiteur-bank met de uitkomst van
deze benadelingsvordering rekening dient te worden gehouden.

Onderbouwing: IX.4.3.5 Een decl van de bankschuld wordt afgelost, waardoor oorspronkelijk
onvoldoende zekerheden meer dekking, VIII.2.2.2 Onvolkomenheid 54 F VII.5 en Fixatie en
benadeling van specifieke crediteuren of door verschillende crediteuren: derdenwerking.
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XII.1.7.3 Algemene eisen voor financier bij verlening, voortzetting,
wijziging of opzegging van een krediet eWof zekerheden

61. Betrokkenen kunnen, als betrokkene onder de Beklamel-norm en/of de
verlengde Beklamel-norm, en/of als wederpartij onder de Pauliana-norm,
verantwoordelijk worden gehouden voor het toe te rekenen nadeel dat in het
kader van die normen relevant is. In het kader van de verlening, voortzetting
of wijziging van een krediet en/of zekerheden zal voor de financier daarom
gelijktijdig moeten worden voldaan aan de volgende eisen; dat
(i)  hij als betrokkene weet of ervan uit mag gaan dat er geen chronisch

liquiditeitstekort bestaat (Beklamel-norm: LM > kls);
(ii) hij als betrokkene weet of ervan mag uitgaan dat er een reele

liquiditeitsbegroting bestaat of op te maken is, waarbij voor tenminste
een jaar voorzien wordt in voorzienbare tekorten, inclusief
financieringslasten (2:384 lid 3 BW, RAC 570 par. 18, IAS 1 alinea 24,
Rapport Commissie Winter) (Beklamel-norm);

(iii) hij als betrokkene ervan  uit  mag  gaan  dat er binnen realistische
bedrijfsplannen op termijn uitzicht op een positieve rentabiliteit bestaat

(algemene legitimering verplaatsing discontinuneitsrisico);
(iv) hij als betrokkene weet of ervan uit mag gaan dat de solvabiliteit niet

'onvoldoende' is en/of geen leningen worden verstrekt, of dat de
laatstelijk verstrekte lening niet wordt gehandhaafd, waardoor de totale
financiering L groter is dan (1-s).I-s.LM-V; 's' is de grens voor
'onvoldoende' solvabiliteit en is te stellen op minimaal: 20% voor
producenten, industrie, bouwnijverheid; 15% voor groothandel,
transport, detailhandel; 10% voor dienstverlening, vrije beroeps-
beoefenaren en 10% voor overige (verlengde Beklamel-norm);

(v) hij als betrokkene niet als wederpartij betrokken is bij relevant nadeel
onder de Pauliana-norm terwijl de solvabiliteit daarbij 'onvoldoende'
is/wordt; althans als de onderneming verliesgevend is of als er sprake is
van een structureel negatieve kasstroom uit de bedrijfsresultaten, terwijl
de solvabiliteit daarbij niet 'voldoende' is/wordt, hetgeen neerkomt op
minimaal: 30% voor producenten, industrie e.d.; 25% voor groothandel
e.d.; 15% voor dienstverlenende bedrijven en 25% voor anderen
(Pauliana-norm).

Onderbouwing: VI.4.4 Eisen bij wijziging financiering of zekerheden. IX.3.2 Redding van de
onderneming en III.4.1.2 De functie van de betrokkene en twee nuanceringen die leiden tot
toepassing van de Pauliana-norm.

62. Beperkte opzegging:
Voor de financier gelden beperkingen in de mogelijkheden tot opzegging
van het krediet niettegenstaande andersluidende bedingen in de
kredietovereenkomst. Zolang er geen wetenschap van feitelijke insolventie
bestaat, is, vanwege de aard en functie van de kredietovereenkomst,
dreigende insolventie alladn onvoldoende om tot onmiddellijke opzegging
van een krediet te mogen komen. Ook het opdrogen van de zekerheden is op
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zich nog niet voldoende. Opzegging van de lening na dreigende - maar nog
niet feitelijke - insolventie is slechts toegestaan onder bijzondere
omstandigheden, zoals gebleken onbetrouwbaarheid van het bestuur en
soms aandeelhouders, het niet verstrekken van zekerheden zoals nieuw
pandlijsten, de onmogelijkheid om op kortere termijn relevante informatie
voor de oordeelsvorming met betrekking tot de financiele positie en haar
ontwikkeling te krijgen, onwil of relatieve onmacht van bestuurders en/of
aandeelhouders concrete en realistische plannen voor de redding
bespreekbaar te maken, en voorspelbare onafwendbare feitelijke insolventie.
Op grond van de verlengde Beklamel-norm zal zodra de financier kennis
krijgt van een vermindering van de waarde van de investeringen (I) een
navenante vermindering van de omvang van de lening, mits tijdig verlangd,
mogelijk zijn.

Onderbouwing: IX.3.5 Voortzetting krediet onder het opdrogen van zekerheden?, en in
samenhang daarmee: IX.4.3.2 Nieuwe zekerheden bij gelijkblijvend krediet (anders: Eneca?)
en IX.4.3.3 Nieuwe zekerheden bij uitbreiding krediet (overbruggingskrediet).

XII.1.8 Specifieke eisen bij betaling op risicodragend vermogen
63. Voor dividenduitkeringen, kapitaalverminderingen of terugbetalingen op

achtergestelde leningen (garantievermogen) moeten de volgende eisen
worden gesteld:
(i) direct na uitkering mag er geen liquiditeitstekort bestaan (Beklamel-

norm);
(ii) er moet een reele liquiditeitsbegroting zijn waarbij voor tenminste Wn

jaar voorzien wordt in voorzienbare tekorten, inclusief financierings-
lasten (2:384 lid 3 BW, RAC 570 par. 18, IAS 1 alinea 24, Rapport
Commissie Winter);

(iii) binnen de realistische bedrijfsplannen moet er op termijn een positieve
rentabiliteit worden verwacht (algemene legitimering verplaatsing
discontinuiteitsrisico);

(iv) na  de   uitkering   mag de solvabiliteit niet onvoldoende   zijn,
'onvoldoende' is voor producenten, industrie, bouwnijverheid: 20%;
voor groothandel, transport, detailhandel: 15%; voor dienstverlening,
vrije beroepsbeoefenaren: 10%; voor overige: 10%; en is de
onderneming verliesgevend - althans is er sprake van een structureel
negatieve kasstroom uit de bedrijfsresultaten - dan moet de solvabiliteit
'voldoende' zijn, hetgeen voor producenten, industrie e.d. neerkomt op
minimaal 30%, voor groothandel e.d. op 25%, voor dienstverlenende
bedrijven op 15% en voor anderen 25%. (Pauliana-norm).

De eisen (i) tot en met (iii) hebben een absolute betekenis, daarna is
voortzetting van de onderneming niet meer toegestaan en kunnen
betrokkenen aangesproken worden op voortschrijdende verliezen en
verminderingen van verhaalsvermogen. Ook al zijn aandeelhouders niet per
se betrokkenen, die eisen moeten een reflexwerking hebben bij uitkeringen
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op risicodragend kapitaal (vergelijk Rapport Commissie Winter). Eis (iv)
leidt bij schending tot een verplichting tot terugbetaling van het teveel
uitgekeerde en het behandelen van dat deel als risicodragend kapitaal.

Onderbouwing: VI.4.5 Dividenduitkeringen, kapitaalverminderingen en betalingen op
achtergestelde leningen.

XII.1.9 Derden niet wederpartijen/betrokkenen
64. De derde, niet-wederpartij en niet-betrokkene, kan op toedoen dat leidt tot

de uitholling van het te verdelen vermogen na verhaalsinsolventie worden
aangesproken  als  hij:
(i) wegens zijn banden met een wederpartij of betrokkene met hem

vereenzelvigd mag worden; of, als dat niet het geval is,
(ii) als hem in dat verband een ernstig, of in verband met zijn bijzondere

feitelijke positie of taak een persoonlijk, verwijt kan worden gemaakt en
hij tenminste wetenschap van dreigende insolventie had en heeft moeten
begrijpen dat zijn toedoen bij een volgend faillissement tot nadeel van
crediteuren zou leiden.

Onderbouwing:   VI.5.4 De onrechtmatige  daad   van willekeurige derden   en   III.4.1.1   Een

afgeleide verhaalsvordering op grond van een zorgvuldigheidsnorm.

65. Het toe te rekenen nadeel zal conform de regels voor de Pauliana-norm
moeten vastgesteld en ongedaan gemaakt worden (fixatie).

Onderbouwing: VI.5.4 De onrechtmatige daad van willekeurige derden.

XII.1.10 Verhouding betrokkene, nieuwe crediteur, boedel en oude
crediteuren (samenloop)

66. Verminderingen verhaalsvermogen:
Bij benadelingen door verminderingen in het verhaalsvermogen die het
gevolg zijn van verplichtingen uit vrijgevigheid, verplichte en onverplichte
betalingen lopen de benadelingen in principe over het vermogen van de
failliet en wordt het nadeel van de individuele crediteur bepaald door de
parims. Het primaat van de vordering van de curator ligt zonder meer voor
de hand en als individuele crediteuren al vorderingen kunnen instellen
zullen die beperkt moeten zijn tot de omvang van de benadeling op ieder
van de crediteuren uitgaande van de paritas. Uitzonderingen op deze regel
zijn denkbaar in geval van zelfstandige verplichtingen van de
aangesprokene of benadelingen die bestaan uit de specifieke aantasting van
een specifiek recht van een individuele crediteur alleen.

Onderbouwing: VII.7.2 Onttrekkingen aan verhaal.
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67. Verminderingen eigen vermogen:
Bij benadelingen door vermindering van het eigen vermogen die het gevolg
zijn van het voortzetten of aangaan van nieuwe verplichtingen na
verkrijging van wetenschap van feitelijke insolventie, lopen de vordering
van de curator ter zake van het verlies en de Beklamel-vordering van de
nieuwe crediteuren zowel normatief als kwantitatief deels samen. Even
afgezien van afzonderlijk toe te rekenen verminderingen van verhaals-
vermogen door betalingen op al voordien bestaande schulden (concl. 39,
66), heeft de vordering die de curator uit hoofde van de Beklamel-norm
tegen de betrokkene instelt, betrekking op alle verliezen na verkrijging van
wetenschap van feitelijke insolventie. Die verliezen zien op het saldo van de
gevolgen van transacties zowel met betaalde als onbetaald gebleven
'nieuwe' crediteuren. De Beklamel-vorderingen van de 'nieuwe' crediteuren
jegens de failliet en de betrokkene bestaan uit twee componenten: het in
verband met de transactie veroorzaakte verlies en de door de transactie
eventueel veroorzaakte vermeerdering van verhaalsactief. De vermeerdering
van verhaalsactief strekt tot 'voordeel' van de te fixeren boedel. De
betrokkene moet uiteindelijk voor niet meer dan het werkelijke nadeel
aangesproken kunnen worden, d.w.z. de door de voortzetting veroorzaakte
verliezen. De juiste verdeling van de gevolgen van de voortzetting van de
onderneming in strijd met de Beklamel-norm kan - althans met betrekking
tot verliezen - bereikt worden door: (i) 6f onbetaald gebleven, 'nieuwe
crediteuren zelfstandig tegen de betrokkene te laten ageren zonder een
vordering in faillissement in te dienen; de betrokkene vervolgens een
boedelvordering toe te kennen ter hoogte van in verband met die onbetaald
gebleven vorderingen van 'nieuwe' crediteuren aan de boedel toegebracht
voordeel door vermeerdering van verhaalsactie; en door de curator een
vordering op de betrokkene toe te kennen ter hoogte van het verlies dat
gemoeid is met de wel betaalde 'nieuwe' crediteuren; (ii) df de curator op de
betrokkene een vordering toe te kennen ter hoogte van het verlies na
verkrijging van wetenschap van feitelijke insolventie; en de 'nieuwe',
onbetaald gebleven crediteuren vervolgens een boedelvordering toe te
kennen voor de onbetaald gebleven schuld (voor zover verhaal wordt
gevonden bij de betrokkene en na aftrek van kosten). Vorderingen van de
curator en 'nieuwe' crediteuren jegens de betrokkene gaan niet samen.

Onderbouwing: VII.6 Fixatie en het nadeel van 'nieuwe' en 'oude' crediteuren bij schending
van de Beklamel-norm.

68.  De curator heeft op grond van de Beklamel-norm (o.a.) een vordering op de
betrokkene ter hoogte van het na geobjectiveerde wetenschap van feitelijke
insolventie ontstane verlies, dat per saldo het gevolg is van de
verplichtingen die na het verkrijgen van die wetenschap zijn ontstaan of
vervallen.
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Onderbouwing: VII.6 Fixatie en het nadeel van 'nieuwe' en 'oude' crediteuren bij schending
van de Beklamel-norm.

69.  De Beklamel-vordering van de 'nieuwe' crediteur jegens de bestuurder kan
niet samengaan met een in het faillissement in te dienen vordering en/of een
vordering die door de curator ter zake van verlies jegens de betrokkene
wordt ingesteld; er moet dus een keus worden gemaakt wie welke vordering
instelt.

Onderbouwing: VII.6 Fixatie en het nadeel van 'nieuwe' en 'oude' crediteuren bij schending
van de Beklamel-norm, VII.7 Fixatie en samenloop en VII.7.6 De Bont/Bannenberg q.q.

70. De betrokkene hoeft in verband met zijn aansprakelijkheid voor na
verkrijging van wetenschap van feitelijke insolventie doorlopende of nieuwe
verplichtingen alleen het daardoor ontstane verlies te vergoeden om ieders
nadeel te kunnen wegnemen.   Het   aan de betrokkene  toe te rekenen verlies
na verkrijging van wetenschap van feitelijke insolventie is per saldo gelijk
aan het daarna geboekte negatieve bedrijfsresultaat. Als de curator het van
de bestuurder te incasseren verlies tezamen met het door doorlopende of
nieuwe verplichtingen verwezenlijkte voordeel - dus de gehele vordering -
als boedelschuld uitkeert aan de onbetaald gebleven nieuwe crediteuren,
worden de andere crediteuren hierdoor in principe niet benadeeld (afgezien
van boedelkosten verbonden aan de incassering, die eerst moeten worden
voldaan).

Onderbouwing: VII.6 Fixatie en het nadeel van 'nieuwe' en 'oude' crediteuren bij schending
van de Beklamel-norm en VII.7 Fixatie en samenloop.

71. Als nieuwe crediteuren deels betaald zijn, strekt de benadelingsvordering
van de curator ook ten gunste van oude crediteuren. Bij volledig verhaal en
omslag van kosten zal na betaling van de resterende niet-betaalde nieuwe
crediteuren vanzelf het aan oude crediteuren toekomende deel aan hen
toevallen.

Onderbouwing: VII.6 Fixatie en het nadeel van 'nieuwe' en 'oude' crediteuren bij schending
van de Beklamel-norm en VII.7 Fixatie en samenloop.

72. De vordering van de curator ten behoeve van alle crediteuren, inclusief de
nieuwe, dient voor te gaan op de vorderingen van individuele crediteuren.
Ten behoeve van de vordering van onbetaald gebleven, 'nieuwe' crediteuren
dient het risico van de vordering van de curator wel afgedekt te worden door
de nieuwe crediteuren en/of een regeling van overheidswege. Nieuwe
crediteuren maken aanspraak op uitkering van hun 'nieuwe' schulden voor
zover de curator in zijn vordering slaagt, verhaal vindt, en na aftrek van
kosten.

Onderbouwing: VII.6 Fixatie en het nadeel van 'nieuwe' en 'oude' crediteuren bij schending
van de Beklamel-norm, VII.7 Fixatie en samenloop en VII.7.6 De Bont/Bannenberg q.q..
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73. De vordering van de curator op betrokkenen uit hoofde van de verlengde
Beklamel-norm strekt tot het ongedaan maken van de gevolgen van
overmatige financiering van verliezen voordat feitelijke insolventie ontstaat.
De vordering strekt mede tot bescherming van alle faillissements-
crediteuren. Deze vordering dient door de curator ten behoeve van
crediteuren te kunnen worden ingesteld.

Onderbouwing: VII.7.7 Individueel nadeel en de verlengde Beklamel-norm.

XII.1.11 Samenloop normen

74. Regres en hoofdelijkheid; nuancering samenloop Beklamel-norm en
Pauliana-norm:
Kunnen zowel een betrokkene als een wederpartij na verkrijging van
wetenschap van dreigende insolventie aangesproken worden op hetzelfde
nadeel, dan zal in beginsel de betrokkene hoofdverantwoordelijk zijn, tenzij
en voor zover het gaat om een betaling die geheel of deels verband houdt
met vrijgevigheid waarmee de wederpartij ook bekend was.

Onderbouwing: VII. 11 Regres/hoofdelijkheid. VII.6 Fixatie en het nadeel van 'nieuwe' en
'oude' crediteuren bij schending van de Beklamel-norm en VI.2 Basis voor toepassing van de
Pauliana-norm:    3:277   BW   jo.    6:162 BW; objectief recht en toerekening op grond   van
verkeersopvattingen.

XII.2 Verschillen huidige wetgeving
In de bovenstaande conclusies liggen nogal wat verschillen met het
(vermoedelijke) huidige recht besloten. Die hebben in essentie te maken met:
-    de toepassing van het gelijkheidsbeginsel (3:277 BW) op elk toedoen (6:162

BW);
-   de beperkingen in verband met de toerekening en een meer gedetailleerde

analyse van eventueel relevant nadeel conform 6:162 BW;
- diverse onvolkomenheden in het huidige systeem van fixatie; en
- de behoefte te komen tot een verdelingsmechanisme waarbij alle

participanten (aandeelhouders, financiers en crediteuren) en bestuurders
betrokken zijn; een mechanisme dat tegelijkertijd inhoud kan geven aan de
financieringsstructuur en het bepalen van het tijdstip dat de onderneming
gestaakt moet worden.

De analyse brengt de volgende concrete verschillen met huidige wetgeving aan
het licht:

(i)     Het stellen van eisen aan solvabiliteit en daarmee aan de maximale
financiering van verliezen door vreemd vermogen.

Onderbouwing: IV De verlengde Beklamel-norm en de verantwoorde
financieringsstructuur.
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(ii) Het (expliciet) opnemen van een verplichting (en bevoegdheid) tot
aanvrage van surseance/faillissement door bestuurders na verkrijging
van wetenschap van feitelijke insolventie.

Onderbouwing: III.2.1 Faillissement en surseance van betaling III.2.2.1 Beklamel III.2.2
Feitelijke insolventie/discontinuiteit.

(iii) 42 en 51 F moeten zodanig gewijzigd worden dat in plaats van

vernietiging het nadeel ongedaan gemaakt moet worden door het
vermogen, alle rechten en verplichtingen (ook van derden: geen
relatieve werking), te herstellen volgens de waarde die het zonder het
nadeel toebrengende toedoen zou hebben gehad. De vernietiging van de
rechtshandeling, de beperkte werking daarvan tegenover derden en
vaststelling van voor- en nadeel conform 51 F mede in verband met
eventuele waardeveranderingen van te leveren of geleverde prestaties,
zijn onvoldoende probate middelen om tot vaststelling en toerekening
van nadeel te komen en het vermogen daardoor te fixeren. Het
fixatiebeginsel zoals vastgelegd in de Pauliana-bepalingen kent
belangrijke onvolkomenheden van diverse aard als blijkt uit de
conclusies 33,34, en 41 tot en met 44.

Onderbouwing: VII.4.2.2 Verschillende effecten van betalingen VIl.4.4 Fixatie maar
geen vernietiging. Bepaling van de omvang van het nadeel ten tijde van het toebrengen
van nadeel (anders: 51 en 42 F) VII.4.3 Fixatie en het nadeel door betaling; 51 lid 3 F; 42
en 47 F, VII.6 Fixatie en het nadeel van 'nieuwe' en 'oude' crediteuren bij schending van
de Beklamel-norm VII.9 Fixatie van doorlopende overeenkomsten.

(iv) De benadelingsactie (Pauliana) moet zien op nadeel voortvloeiend uit

toe te rekenen toedoen (niet: rechtshandeling) en moet in een aantal

opzichten genuanceerd worden. De nuancering met betrekking tot
verplichtingen of betalingen uit vrijgevigheid stemt niet geheel overeen
met 42 en 45 F. De nuancering met betrekking tot liquidatieverliezen en
samenloop met de Beklamel-norm is (nog) geen geldend recht.
Betalingen zijn ook een eventueel toe te rekenen toedoen.

Onderbouwing: zie XII. 1.5. concl. 26 e.v.

(v)       De opschortingrechten dienen aangevuld te worden door, waar nodig in
verband met toe te rekenen nadeel, opschorting toe te laten bij
wetenschap van dreigende insolventie;

Onderbouwing: VII.9.1 37 en 37a F; aanvulling

(Vi) 47 en 53 F dienen in hun geheel geschrapt te worden als zijnde
normatief niet meer te verantwoorden. Het systeem van 42 en 47 F
brengt verder met zich dat als allddn de betaling tot nadeel leidt door
vermindering van verhaalsvermogen en niet voldaan wordt aan de eisen
van 47 F, dat nadeel ongedaan gemaakt moet en kan worden door de
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verplichting tot betaling, de overeenkomst, onder 42 F aan te tasten.
Niet alleen is dat onjuist omdat er vervroegd wetenschapseisen worden
gesteld op een moment dat er nog helemaal geen sprake van nadeel is.
De vernietiging van de overeenkomst is evenzeer onjuist omdat die in
dat geval het nadeel niet veroorzaakt.

Onderbouwing: VII.4.2.2 Verschillende effecten van betalingen VII.4.4 Fixatie maar
geen vernietiging. Bepaling van de omvang van het nadeel ten tijde van het toebrengen
van nadeel (anders: 51 en 42 F) VII.4.3 Fixatie en het nadeel door betaling; 51 lid 3 F: 42
en 47 F VHI.3 Recapitulatie bezwaren.

(Vii) In plaats van 53 en 54 F moet een algemene regel geformuleerd worden
voor verrekening (zie concl. 28).

Onderbouwing: VIH Benadeling door vermindering van voor verhaal vatbaar vermogen
VIII.2.2.1 Verrekeningen VIII.4.7 53 en 54 F.

(Viii) Normen die betrekking hebben op benadeling van crediteuren doen (in
theorie) pas opgeld na - in principe aan te nemen, maar voor
tegenbewijs vatbare - verhaalsinsolventie.

Onderbouwing: II.2 Het schemergebied begint bij verhaalsinsolventie VI.3.1
Randvoorwaarde: verhaalsinsolventie.

(ix) Voor betrokkenen geldt na verkrijging van wetenschap van
onvoldoende liquiditeit de Beklamel-norm, die daarna

aansprakelijkheid voor: a) verliezen (inclusief het eventuele saldo van
liquidatieverliezen) of niet door risicodragend kapitaal gedekte
verliezen; en b) andere verminderingen van verhaalsvermogen, met zich
brengt. Een verantwoordelijkheid van betrokkenen is al na verkrijging
van wetenschap van dreigende insolventie mogelijk indien en voor
zover betrokkenen daarna hun handelen niet afstemmen op de redding
van de onderneming of het behoud van activa of de bescherming van
belangen van crediteuren. Betrokkenen kunnen onder de verlengde
Beklamel-norm verantwoordelijk zijn voor de overmatige financiering
met vreemd vermogen. Betrokkenen kunnen ook wederpartij zijn
waarvoor de Pauliana-norm geldt.

Onderbouwing: III.3 De Beklamel-norm, fixatie en gelijkheid, VI.4 Solvabiliteitseisen en
de   Pauliana-norm,   VI.5.3 De onrechtmatige   daad van betrokkenen.   IV De verlengde
Beklamel-norm en de verantwoorde financieringsstructuur, IV.9 Concentratie van norm
en  nadeel  op de financier en bestuurders, IV.9.1 Aansprakelijkheid en verhouding  van
aandeelhouders, financier en bestuurders, IV.9.2 Nadeel bij schending verlengde
Beklamel-norm, VII.2 Concrete benadelingen.   IX. 1.1 De financier als betrokkene   en
wederpartij IX.4 Nadeel in het licht van de Pauliana-norm en IX.3.3 De voorbereide
doorstart.

(x)    De curator dient het voortouw te hebben bij alle vorderingen met
betrekking tot benadeling. Aan nieuwe crediteuren die onbetaald zijn
gebleven dient een boedelvordering toe te komen indien en voor zover
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de actie tegen een betrokkene slaagt en tot verhaal leidt. De financiering
van kosten en risico's van zo'n procedure verdient nadere regeling.

Onderbouwing: VII.6 Fixatie en het nadeel van 'nieuwe' en 'oude' crediteuren bij
schending van de Beklamel-norm, VII.7 Fixatie en samenloop en VII.7.6 De
Bont/Bannenberg q.q..

(Xi) Behalve wederpartijen en betrokkenen kunnen ook derden

aangesproken worden op de Pauliana-norm als hen in dat verband een
ernstig of, in verband met hun bijzondere feitelijke positie of taak,
persoonlijk verwijt gemaakt kan worden en zij tenminste wetenschap
van dreigende insolventie hadden en hebben moeten begrijpen dat hun
toedoen bij een volgend faillissement tot nadeel van crediteuren zou
leiden.

Onderbouwing: VI.5.4 De onrechtmatige daad van willekeurige derden.

(Xii) Bij het ongedaan maken van nadeel moet rekening worden gehouden
met de effecten voor al diegenen die ten voordele of ten nadele bij het
nadeelbrengend toedoen waren betrokken.

Onderbouwing: VII.5 Fixatie en benadeling van specifieke crediteuren of door
verschillende crediteuren: derdenwerking.

XII.3 Abstracte verschillen
In  verband  met een rationele verdeling van ondernemersrisico' s  zijn de vragen
gesteld waarom een verhaalsinsolvente onderneming mag worden voortgezet, en
waarom een onderneming met vreemd vermogen verzekerd door zekerheden
mag worden gefinancierd. De legitimering, de bevordering van een gunstig
investeringsklimaat, maakt duidelijk dat een financier betrokken kan zijn bij
relevante en toe te rekenen benadelingen bij voortzetting van, en uitoefening van
rechten onder, de kredietovereenkomst. Voorts blijkt dat nadere eisen gesteld
zouden moeten worden aan solvabiliteit en daarmee het vertrouwen van
belanghebbenden. Met de (verlengde) Beklamel-norm wordt een concreet kader
geschapen voor de verdeling van risico's tussen alle participanten.

Waar tot uitgangspunt is genomen dat na verhaalsinsolventie het
vermogen bij voorkeur conform 3:277 BW verdeeld zou moeten worden, valt
een conform 47 F te maken onderscheid tussen uitholling van dit vermogen door
verplichtingen en betalingen in principe weg. De beperkingen van dat
uitgangspunt worden gevonden in de noodzakelijke toerekening conform 6:162
BW (tezamen de Pauliana-norm). Daarmee komt in de meeste gevallen de
wetenschap van benadeling (en dreigende insolventie) als beperkende factor
tevoorschijn. Maar er komen in verband met de noodzaak de onderneming te
redden zolang dat nog verantwoord is, activa te behouden of de belangen van
crediteuren te beschermen, diverse extra beperkingen tevoorschijn. Betrokkenen
kunnen pas aangesproken worden na wetenschap van feitelijke insolventie
(Beklamel-norm) en ook wederpartijen blijkt nadeel niet toegerekend te kunnen
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worden als de redding, het behoud van activa of de bescherming van crediteuren
in het geding is. Als betrokkenen die doelstellingen niet nastreven kunnen zij
wel op de Pauliana-norm aangesproken worden. Het een en ander is verwoord in
een aantal nuanceringen op de Pauliana- en Beklamel-norm. Dit algemene
normatieve kader is niet als zodanig in 42-49 F verwoord waar de betreffende
bepalingen (afgezien van het criterium wetenschap van benadeling) feitelijk
getoonzet zijn.

De normatieve behandeling maakt het ook mogelijk in meer detail in te
gaan op het toe te rekenen 11adeel. Daarbij blijkt dat de vernietiging in 42 (en 47)
F   en   5 1    F   niet   goed in staat   is het nadeel ongedaan te maken hoewel   de

bepalingen zich daar kennelijk wel op richten. Bij nadere analyse van het nadeel
blijkt dat er een verbondenheid bestaat tussen de vordering van de 'nieuwe'
crediteur jegens de failliet of de boedel en jegens de betrokkene enerzijds, en de
benadelingsvordering van de curator anderzijds die er per saldo toe zou moeten
leiden dat de onbetaald gebleven nieuwe crediteur betaald wordt en de boedel
het 'verlies' door de nieuwe transacties van de betrokkene vergoed krijgt.

In VI.6 zagen we dat door de Beklamel-norm en de verlengde
Beklamel-norm het resterende discontinuYteitsrisico voor crediteuren zou
moeten bestaan uit de liquidatieverliezen van de onderneming die tenminste aan
de minimaal vereiste solvabiliteit voldoet en de liquidatiekosten. In geval van
een onvoorzienbare tegenvaller - waarvoor niet eerder een voorziening

getroffen had moeten zijn - kan de solvabiliteit ook dalen beneden de te stellen
eis en komt dit risico ook voor rekening van crediteuren en financiers. De
verdeling van het discontinuiteitsrisico over de diverse soorten crediteuren blijkt
ertoe te leiden dat de 'nieuwe' crediteuren die ontstaan zijn na verkrijging van
wetenschap van feitelijke insolventie van dit risico gevrijwaard zouden moeten

zijn. Voorts blijkt dat de 'oude' crediteuren uit de voor feitelijke insolventie nog
beschikbare liquide middelen normaal gesproken betaald zouden moeten zijn,
tenzij het gaat om verplichtingen die zijn ontstaan voor wetenschap van
feitelijke insolventie maar pas betaalbaar zijn daarna. Met de ontwikkelde
normen zou het discontinuTteitsrisico zich moeten concentreren OP:

verplichtingen aangegaan of ontstaan kort voor feitelijke insolventie, betwiste

verplichtingen, langlopende of voorwaardelijke verplichtingen, of verplichtingen
die het gevolg zijn van de gedwongen liquidatie (wanprestatie,
beeindigingvergoedingen, 39 en 40 F, e.d.). Doordat de langlopende
verplichtingen die bestaan uit financiering met vreemd vermogen meestal zijn
afgedekt met zekerheden concentreert het risico zich vooral op alle andere

genoemde verplichtingen. Doordat er gekozen is voor een economische - niet-
normatieve - legitimering van het discontinuiteitsrisico blijft het bezien vanuit
de uiteindelijke individuele faillissementscrediteuren en soms zelfs
boedelcrediteuren willekeurig dat juist zij met het discontinuiteitsrisico
opgezadeld worden. Daar is in het licht van de economische, niet-normatieve,
legitimering niets aan te doen.

De grootste verschillen      met de huidige rechtspraktijk      zijn:      een
specifieke algemene verantwoordelijkheid voor betrokkenen; het maar beperkt
kunnen blijven aanmodderen als niet tijdig het risicodragend vermogen
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aangevuld wordt; geen afzondertijk regime voor betalingen, maar een algemeen
kader voor tot nadeel leidend toedoen; daarmee vooral een veel beperktere
bescherming van de financier als wederpartij; en een (beperkte)
aansprakelijkheid van de betrokkene voor de verminderingen van eigen
vermogen (verliezen) inclusief het eventuele saldo van het liquidatieverlies op
de in de balans opgenomen activa die na verkrijging van wetenschap van
feitelijke insolventie zijn verkregen en vervreemd, en de betalingen op 'oude'
schulden, waartegenover de betrokkene de oude vorderingen ter verificatie
verkrijgt.

Tegen de ontwikkelde wenselijke conclusies met betrekking tot
liquiditeit, solvabiliteit en omvang van de financiering met vreemd vermogen
wordt in de huidige praktijk met enige regelmaat gezondigd. De relevantie
daarvan is beperkt tot die gevallen dat er sprake is van verhaalsinsolventie en
nadeel daadwerkelijk optreedt en betrokkenen wetenschap moesten hebben van
de overtreding.

De meeste geformuleerde conclusies zijn de noodzakelijke
consequentie van een noodzakelijke limitering en verdeling van het
discontinuiteitsrisico en toepassing van 3:277 BW in samenhang met 6:162 BW.

509



XIII. Samenvatting in vogelvlucht
1 have made this letter longer than usual,

only because I have not had the time
t(i  make  it  shorter  (Pascal)

In dit hoofdstuk zal in vogelvlucht worden geivalueerd wat de kernvraag van dit
onderzoek was en tot welke inzichten het onderzoek heeft geleid. Het gaat hier
om de grote lijnen. Een gedetailleerdere uitwerking, in de vorm van ruim
zeventig conclusies. is te vinden in hoofdstuk XII.

XIII.1 Kernvraag en twee ontwikkelde normen
De vraag die in dit onderzoek is gesteld, luidt'377 op welke wijze en tussen welke
partijen moeten de verhaalsrisico's worden verdeeld, die bij een onderneming
ontstaan in het "schemergebied" voorafgaande aan het faillissement? Voor de
onderlinge verdeling van het insolvente vermogen onder de schuldeisers is als
uitgangspunt genomen dat deze, behoudens gelegitimeerde uitzonderingen, moet
worden gebaseerd op de principes die liggen besloten in de artikelen 3:277 en
6: 162 BW. Uit 3:277 BW volgt kort gezegd dat schuldeisers recht hebben op de
verdeling van het insolvente vermogen en wel volgens gelijkheid behoudens
voorrang (de paritas creditorum). Om echter te kunnen ingrijpen in een te late of
ongelijke verdeling, moet deze kunnen worden toegerekend. Dit laatste wordt
bepaald door 6:162 BW. Bij de toerekeningsvraag is nadrukkelijk mede
rekening gehouden met het belang van continuiteit en in hoeverre dit belang in
de weg staat aan het principe van gelijke verdeling van het insolvente vermogen.

Het onderzoek heeft zich enerzijds gericht op de onderlinge verhouding
tussen de diverse schuldeisers van de onderneming in het licht van de paritas
creditorum. Op basis daarvan is de Pauliana-norm ontwikkeld. Anderzijds is
ingegaan op de mogelijke consequenties van de verantwoordelijkheid die de
onderneming heeft om haar verplichtingen te kunnen nakomen. Op basis hiervan
is de (verlengde) Beklamel-norm ontwikkeld. Betoogd wordt dat het tijdstip van
faillissement of surseance voor de verdeling een te willekeurig criterium is. 1278

Met de (verlengde) Beklamel-norm en de Pauliana-norm heeft dit
onderzoek de ambitie te komen tot een verdelingsmechanisme voor verhaals-
risico's waarbij iedereen wordt betrokken: crediteuren, financiers, aandeel-
houders en bestuurders van de te failleren onderneming. Hoewel beide normen
hun basis vinden in het geldende recht, is gebleken dat toepassing van de
normen op de door mij voorgestelde wijze op belangrijke onderdelen tot andere
uitkomsten leidt dan als geldend recht wordt gezien. Aldus behelst dit onderzoek
naar wenselijk recht een pleidooi voor aanpassing van het geldend recht.

1277
Zie I.1

1278
Zie 111.2.1.
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XIII.2 Indeling van het schemergebied in tijd
Het schemergebied vddr faillissement is op basis van de twee basisnormen in
kaart gebracht aan de hand van vier criteria. Het eerste criterium is de
verhaalsinsolventie. Dit is de situatie waarin er na liquidatie onvoldoende zou
zijn om alle crediteuren te betalen. Zodra verhaalsinsolventie ontstaat, bestaat er
een discontinurteitsrisico voor alle crediteuren. Dan ontstaat een mogelijke
noodzaak tot delen. Het ontstaan van deze situatie markeert het begin van het
schemergebied. De omvang van de verhaalsinsolventie wordt mede bepaald
door de latent altijd aanwezige 'liquidatieverliezen', die het gevolg zijn van
gedwongen liquidatie bij discontinuYteit. De liquidatieverliezen bestaan uit: (i)
het verschil tussen de redle waarde van alle activa, gewaardeerd uitgaande van
continuiteit, en de te realiseren liquidatiewaarde; en (ii) de toename van
verplichtingen bij gedwongen liquidatie als gevolg van wanprestatie,
onrechtmatige daad, voorwaardelijke verplichtingen en alle liquidatiekosten in
ruime zin.

De overige drie criteria dienen om vast te stellen wanneer de voor
toerekening relevante wetenschap moet worden aangenomen. Voor de
(verlengde) Beklamel-norm betreft dit achtereenvolgens:
(a)  feitelijke insolventie. Dit liquiditeitscriterium markeert het moment waarop

de onderneming niet meer aan haar verplichtingen voldoet; en
(b) onvoldoende solvabiliteit. Dit is het moment waarop het niet langer

verantwoord is om verliezen te blijven financieren met vreemd vermogen.

Voor de Pauliana-norm betreft dit ten slotte (c) de dreigende insolventie.
Wetenschap hiervan doet zich voor als de wederpartij concrete aanwijzingen
heeft voor een (liquiditeits-)tekort.

De laatste drie criteria kunnen voor verschillende partijen op
verschillende momenten relevant worden, omdat zij worden ingevuld door
ieders geobjectiveerde wetenschap.

XIII.3 De (verlengde) Beklamel-norm

Een consequentie van de verantwoordelijkheid van de onderneming om haar
verplichtingen na te kunnen komen is dat ten minste moet worden vastgesteld
wanneer en in welke gevallen het insolvente vermogen zou moeten worden
verdeeld. De voor de hand liggende vraag is dan wanneer bestuurders in het licht
van 6:162 BW de onderneming zouden moeten staken om verdere uitholling van
het te verdelen vermogen te voorkomen. Deze vraag heeft geresulteerd in de
'Beklamel-norm'.   Maar  het is evenzeer de vraag   hoe de onderneming   moet
voorzien ill het benodigde vermogen om dekking te kunnen geven aan haar
verplichtingen. In het vermogen van de onderneming wordt voorzien door
aandeelhouders, financiers en crediteuren, de participanten. Het onderzoek heeft
getracht antwoord te geven op de vraag hoe de risico's van insolventie tussen
die participanten zouden moeten worden verdeeld. Deze benadering heeft geleid
tot een 'verlengde Beklamel-norm'.

512



Samenvatting in vogeivlucht

De (verlengde) Beklamel-norm richt zich op de onderneming, haar
betrokkenen (bestuurders, financiers) en op een bijzondere manier ook op haar
aandeelhouders. Voor bestuurders en financiers maakt de norm duidelijk welke
zorgvuldigheid zij in acht moeten nemen bij het laten ontstaan of vergroten van
verhaalsrisico's voor crediteuren. De norm voorziet dan ook tevens in een
aansprakelijkheid van bestuurders die onvoldoende zorg dragen voor die tijdige
verdeling van het insolvente vermogen.

Voor aandeelhouders is de vraag of zij, als het erop aankomt, willen
bijstorten om de onderneming te kunnen laten voortzetten. Omdat de failliete
onderneming zelf juist onvoldoende verhaal biedt, leidt de norm vooral  tot een
verdeling van risico's onder de participanten van de onderneming die in het
vermogen voorzien.

Aan de hand van de Beklamel-norm kan op basis van de liquiditeit1279

worden bepaald tot welk moment de onderneming nog mag worden voortgezet.
Bepalend daarvoor is de wetenschap bij betrokkenen omtrent de feitelijke
insolventie die optreedt bij een voor de kortere termijn voortdurend liquiditeits-
tekort. De norm is vertaald in de formule: LM 2 kls. 'LM' staat voor de liquide
middelen: kas- en het saldo van banktegoeden, inclusief effecten, plus de
kredietruimte en de gefactureerde en/of op korte termijn te ontvangen
debiteuren; 'kls' staat voor de kortlopende schulden: de op evenzeer korte
termijn te betalen schulden, niet zijnde een - naar verwachting op korte termijn
niet op te eisen of opgetiste - kredietschuld.

De verlengde Beklamel-norm voorziet in een concrete grens: het1280

minimaal benodigde eigen vermogen om de onderneming te mogen voortzetten
en daarmee de maximale financiering van de onderneming met vreemd
vermogen. Voor de maximale financiering is de volgende balansformule
ontwikkeld: L 5 (1-s).I - s.LM - V, waarbij (L) staat voor leningen: (s) voor de
solvabiliteitseis, uitgedrukt in de ratio: risicodragend vermogen gedeeld door het
balanstotaal; (I) voor investeringen, zijnde alle activa minus de liquide middelen
(LM) en (V) voor voorzieningen. Solvabiliteitseisen blijken niet alleen te
voorzien in een zekere dekking voor verplichtingen. Met deze eisen blijkt ook
inhoud te kunnen worden gegeven aan gerechtvaardigde verwachtingen ten
aanzien van de toekomstige rentabiliteit. De Beklamel- en verlengde Beklamel-
norm stellen aldus in onderlinge samenhang eisen aan de financieringsstructuur
van de onderneming. Hiermee bewerkstelligen zij tegelijkertijd een zekere
verdeling van het ondernemersrisico tussen de participanten (aandeelhouders,
financiers en crediteuren). In de praktijk worden daarmee de mogelijkheden

1281

begrensd om het discontinuYteitsrisico vrijblijvend te verplaatsen naar vooral
crediteuren, die op het ontstaan van daaruit voortvloeiend nadeel immers
onvoldoende zicht en invloed hebben. 1282

1279 Zie concl. 19 en hoofdstuk III.
1 28() Zie hoofdstuk IV.
1281 Zie V.6 en IV.4.
1282 Zie hoofdstuk IV.
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XIII.4 De ontwikkeling van de (verlengde) Beklamel-norm

Een wezenlijk deel van het onderzoek is gewijd aan de ontwikkeling en1283

onderbouwing van de (verlengde) Beklamel-norm. Deze stelt eisen aan de
financieringsstructuur die neerkomen op liquiditeits- en solvabiliteitseisen. Op
zich lijkt dat voor de hand liggend omdat liquiditeit en solvabiliteit de bestaande
dekking voor verplichtingen - op korte en lange termijn - weergeven. Maar
daarmee kon in het onderzoek niet volstaan worden. Liquiditeit en solvabiliteit
zijn noch in staat de dekking voor het discontinuYteitsrisico weer te geven, noch
om de dekking weer te geven die door toekomstige resultaten zal worden
verkregen. Vastgesteld is dat het 'discontinuiteitsrisico' dat de financiers en1284

crediteuren gezamenlijk lopen, bestaat uit het eventueel negatieve saldo van het
aanwezige eigen vermogen, gewaardeerd uitgaande van continuneit, minus de
liquidatieverliezen. De in de praktijk aanzienlijke liquidatieverliezen bestaan uit
het verschil tussen de waarde van gedane investeringen uitgaande van
continuiteit en de te realiseren liquidatiewaarde daarvan, en de vermeerdering
van het passief ten gevolge van de liquidatie (wanprestatie, voorwaardelijke
vorderingen en liquidatiekosten). Uit de Beklamel-jurisprudentie volgt niet
alleen dat een liquiditeitseis gesteld mag worden bij de voortzetting van de
onderneming. Uit de Beklamel-jurisprudentie - en de continuYteitsveronder-
stelling - volgt ook dat het effect van de liquidatieverliezen in beginsel geheel of
gedeeltelijk ten laste van financiers en crediteuren mag worden gebracht. 1285 Dat

geldt ook voor relatief onvoorzienbare calamiteiten. Met de verhaalsinsolventie
hoeft pas rekening te worden gehouden als het al te laat is om in de dekking te
kunnen voorzien. De rechtspersoon blijkt daarmee niet zonder meer gebonden te
worden door het normatieve uitgangspunt dat alle door hem gecreeerde
verplichtingen ook moeten (kunnen) worden nagekomen (pacta servanda sunO.
Nader onderzoek  naar de risico' s  van  de drie soorten participanten leert  dat  het
discontinuiteitsrisico vooral wordt verplaatst naar de crediteuren. Zij hebben
zeer beperkt zicht en invloed op dat risico en krijgen daarvoor ook - anders dan
financieringseconomen veronderstellen - geen passende vergoeding als
financier. De legitimering voor het gegeven dat de onderneming niet aan al1286

haar verplichtingen hoeft te kunnen voldoen, moet daarom wel economisch van
aard zijn.12*7 In het onderzoek bleek de rechtspersoon inderdaad een middel te
zijn ter bevordering van de economie. De bijdrage die van crediteuren wordt
verlangd is dat zij, deels niet vergoed, vertrouwen stellen in betaling door de
rechtspersoon. De gevolgen van liquidatieverliezen zetten zich vooral bij hen
vast. Crediteuren profiteren echter ook van dit mechanisme van risicoverdeling.
De macro-economische voordelen wegen uiteindelijk op tegen de nadelen:288 En
ook zij kunnen hierdoor zelf beter vermogen aantrekken. Crediteuren

1283 Zie met name hoofdstuk IV.
1284

Zie IV.2.2.
1285 Zie IV.3.3.
1286 Zie IV.2 en hoofdstuk V.
1287 Zie IV.3.2.
1288 Zie IV.3.4.
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bevorderen beleggingen door aandeelhouders en maken daarmee meer
ondernemingsactiviteiten mogelijk. Financiers zijn in staat dat effect als een
hefboom te vergroten. Aan dat hefboomeffect danken financiers ook de
legitimering van hun recht van voorrang. De uiteindelijke economische motor
van de rechtspersoon is het vertrouwen in de toekomst dat in de continuiteits-
veronderstelling besloten ligt en dat van vooral crediteuren verlangd wordt.
Maar zou te veel vertrouwen van crediteuren worden gevraagd, dan ligt het voor
de hand dat de motor vastloopt.

De legitimering van de verplaatsing van het discontinuiteitsrisico naar
vooral crediteuren kan niet onbeperkt zijn. De grens aan die macro-economische
legitimering moet op individueel niveau gelegen zijn in de rentabiliteit van de
onderneming in verleden en toekomst. Dit laat zich normatief vertalen in een te
verlangen zekere dekking voor bestaande verplichtingen en gerechtvaardigde
verwachtingen ten aanzien van de toekomstige rentabiliteit.128' De dekking die
voor bestaande verplichtingen mag worden verlangd, maakt duidelijk dat alleen
met behulp van een aan de onderneming te stellen solvabiliteitseis het risico
onder alle participanten kan worden verdeeld. Op de toekomstige rentabiliteit
van de onderneming in moeilijkheden is met behulp van bestaande
voorspellingsmodellen nauwelijks vat te krijgen. Niet alleen vanuit normatiefI 290

perspectief is het wenselijk een grens te stellen. Ook economisch moet het
bevorderlijk zijn voor het vertrouwen als crediteuren erop kunnen rekenen dat er
een grens is aan de verplaatsing van het discontinuYteitsrisico naar hen.1291 De
solvabiliteit is een goede graadmeter voor de bestaande dekking voor
verplichtingen, maar is slechts een beperkte indicator voor de toekomstige
rentabiliteit. Uit recent onderzoek kan echter opgemaakt worden dat
solvabiliteitseisen wel goed zichtbaar kunnen maken in hoeverre er een
gerechtvaardigd vertrouwen      in de toekomstige rentabiliteit bestaat. 1292

Aandeelhouders zullen alleen bij voldoende vertrouwen in het bestuur en de
analyse van zijn plannen voor reorganisatie - die tot een positieve rentabiliteit
moeten leiden - bereid zijn het benodigde aanvullende vermogen ter
beschikking te stellen.

Liquiditeitseisen op basis van de Beklamel-norm verlangen normatief
dat er op korte termijn een dekking bestaat voor bestaande en aan te gane
verplichtingen. Maar de norm voorziet niet in een dekking voor verplichtingen
op termijn of bij liquidatie. Liquiditeitseisen verlangen van aandeelhouders en
financiers die in het daartoe benodigde vermogen moeten voorzien, wel een
zeker vertrouwen in de toekomst. Maar een liquiditeitseis voorkomt niet dat
voortschrijdende verliezen met vreemd vermogen (tegen zekerheden)
gefinancierd kunnen worden, waardoor het risico nog verder naar de crediteuren
zal worden verplaatst. Liquiditeitseisen zonder gelijktijdig te stellen
solvabiliteitseisen lopen daarom mank. Op liquiditeitseisen aansluitende

1289
Zie IV.3.5.

1290 Zie IV.3.6.
1291 Zie IV.3.7.
1292 Zie IV.4.
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solvabiliteitseisen zullen moeten leiden tot een acceptabele verdeling van risico
over de drie participanten. Zij zullen ertoe moeten leiden dat aandeelhouders
hun vertrouwen in de toekomstige rentabiliteit 'contant' maken. Aldus bestaat er
ook een relatief voldoende dekking voor het discontinuYteitsrisico. De
ontwikkelde balansformules voor liquiditeit (LM 2 kls) en de maximale
financiering 1293 in verband met de vereiste solvabiliteit (L 5 (1-s).I - s.LM - V)

zijn zulke op elkaar aansluitende eisen. Hiermee zijn de grenzen voor de
verantwoorde financieringsstructuur van de onderneming vanuit economisch en
normatief oogpunt bepaald. Deze grenzen zouden niet alleen betekenis moeten
hebben voor de Nederlandse rechtspraktijk. De grenzen houden direct verband
met de geldigheid van de continuTteitsveronderstelling en zouden daarmee
universeel moeten gelden. De grenzen hebben betrekking     op     een
verantwoordelijkheid van bestuurders, aandeelhouders en financiers.
Bestuurders hebben een verantwoordelijkheid in verband met de voortzetting
van de onderneming en moeten bewerkstelligen dat in het benodigde vermogen
zal worden voorzien. Financiers dienen beperkt te financieren om te voorkomen
dat de gevolgen van voortschrijdende verliezen niet onbeperkt voor rekening
van vooral de crediteuren komen. Aandeelhouders moeten tijdig bepalen of zij
nog voldoende vertrouwen in de toekomst van de onderneming hebben om
zolang dat nodig is aanvullend eigen vermogen ter beschikking te stellen. De
voorgestelde concrete invulling van de solvabiliteitseisen is gebaseerd op
criteria die banken plegen te hanteren voor 'onvoldoende' solvabiliteit. Dit is
enigszins arbitrair, ook omdat de eisen afhankelijk zullen zijn van de wijze1294

van waardering. Maar bij de huidige stand van de wetenschap bieden deze
relatief het beste aanknopingspunt. Vooralsnog is het belangrijker dat eisen
worden gesteld omdat alleen zo voorzien kan worden in een risicoverdelings-
mechanisme en tijdige actie door de onderneming.

Al met al voorkomen de liquiditeits- en solvabiliteitseisen op basis van
de (verlengde) Beklamel-norm de mogelijke insolventie niet. De
liquidatieverliezen kunnen nog steeds groter zijn dan het eigen vermogen -
gewaardeerd uitgaande van continuiteit - dat volgens de solvabiliteitseis
aanwezig zou moeten zijn. Ook calamiteiten kunnen nog steeds leiden tot een
plotseling veel lager eigen vermogen dan door de solvabiliteitseis wordt
verlangd. De gevolgen van insolventie worden echter wel beperkt en verdeeld
over de participanten. Het verdelingsmechanisme heeft alles te maken met de
bestaande relatieve dekking voor verplichtingen en de gerechtvaardigde
verwachtingen ten aanzien van de toekomstige rentabiliteit. Het mechanisme
bevordert nog steeds, en waarschijnlijk zelfs in sterker mate dan thans het geval
is, het positieve investeringsklimaat dat wenselijk is voor ondernemings-
activiteiten.

De Beklamel- en de verlengde Beklamel-norm weerspiegelen als
zorgvuldigheidsnormen de keerzijde van de verplichtingen van betrokkenen om
te trachten de onderneming te redden, indien en voor zolang dat verantwoord en

1293 Zie IV.6.
1294 Zie IV.6.4.
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mogelijk is. Die plicht betekent dat betrokkenen - behoudens gedrag dat in strijd
is met de beoogde redding - niet op het ontstaan van het discontinuY'teitsrisico
kunnen worden aangesproken zolang de onderneming voldoet aan de eisen die
aan de financieringsstructuur worden gesteld. Dit verklaart tevens dat de
(verlengde) Beklamel-norm andere criteria voor toerekening kent dan de
Pauliana-norm.

De wenselijkheid van de ontwikkelde verlengde Beklamel-norm,
uitgewerkt in een solvabiliteitseis en een formule voor maximale financiering,
houdt verband met diverse samenhangende effecten:
(a) een solvabiliteitseis stelt een zekere grens aan de vereiste dekking voor

bestaande verplichtingen;
(b) een solvabiliteitseis blijkt de tijdige sanering te bevorderen en verlangt van

aandeelhouders daadwerkelijk vertrouwen in de toekomstige rentabiliteit,
wat ook een goede graadmeter blijkt te zijn voor de kansen tot sanering;

(c) zonder 6dk een solvabiliteitseis is er geen mechanisme voor de verdeling
van verhaalsrisico's onder de drie participanten (aandeelhouders, financiers
en crediteuren);

(d) een solvabiliteitseis stelt indirect grenzen aan de financiering van verliezen
en daarmee aan het doormodderen van de verlieslatende onderneming onder
het steeds groter worden van de schuldenlast;

(e) financiering met vreemd vermogen is alleen gunstig als de rentabiliteit
voldoende is;

(f)  de door de solvabiliteitseis beperkt toegestane financiering stelt grenzen aan
het verhaal door zekerheden ten koste van crediteuren.

Schending van de verlengde Beklamel-norm kan, naast de Beklamel-norm,
slechts relevant zijn indien verliezen met te veel vreemd vermogen zijn
gefinancierd. De (verlengde) Beklamel-norm strekt slechts tot het ongedaan
maken van dit nadeel. Een benadelingsvordering uit hoofde van de verlengde
Beklamel-norm zal meestal niet leiden tot een dramatische verhoging van
uitkeringen aan gewone crediteuren. Financiers/separatisten blijven nu eenmaal
ten minste vddrgaan voor zover de financiering wel verantwoord was. Het
indirecte effect zal echter wel zijn dat bestuurders en financiers niet kunnen
blijven doormodderen. De daaraan verbonden risico's komen door de verlengde
Beklamel-norm voor rekening van betrokkenen. De verlengde Beklamel-norm
zal zodoende vooral tot gevolg hebben dat het aantal crediteuren en het daarmee
gemoeide bedrag beperkt zullen blijven.

XIII.5 De financieringstheorie en de legitimering van het recht van
voorrang

In een afzonderlijk hoofdstuk (V) is, in een poging tot een verdergaande

multidisciplinaire benadering, ingegaan op de vraag hoe het komt dat de
financieringstheorie in de economie niet zulke expliciete grenzen aan de
financieringsstructuur kent. Geconstateerd is dat die theorie oorspronkelijk een
onbewezen hypothese van marktefficientie hanteerde. De onjuistheid daarvan
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voor crediteuren blijkt uit recent empirisch onderzoek. De financieringstheorie
blijkt impliciet uit te gaan van continuYteit, waardoor het discontinuYteitsrisico
als zodanig slechts beperkte aandacht heeft gekregen. Geconstateerd is dat de
gevolgen van informatie-asymmetrie bij crediteuren - of, zoals economen dat
noemen, de costs of financial distress - er debet aan zijn dat zij als investeerder
geen marktefficiente vergoeding voor hun risico krijgen. Ook in de economie
wordt ondertussen onderkend dat een optimale financieringsstructuur voorziet in
voldoende eigen vermogen. Er is een poging ondernomen om een - tot dusver in
de economie ontbrekende - algemene, maar vooralsnog theoretische verklaring
te bieden voor het feit dat op grote schaal handelskrediet wordt verleend. Die
verklaring is gelegen in het feit dat - ondanks een niet-marktefficiente
vergoeding voor het risico van handelskrediet - per saldo een beter
bedrijfsresultaat kan worden bereikt door het verkrijgen en verlenen van
handelskrediet.

In hoofdstuk V is ook onderbouwd dat het recht van voorrang van de
financier gelegitimeerd is. De financier draagt door middel van het financiele
hefboomeffect bij aan de bevordering van het investeringsklimaat en de
economische groei. Tenminste, als de onderneming een voldoende rentabiliteit
heeft om daaruit 66k de financieringslasten te kunnen voldoen.

XIII.6 Het onder de (verlengde) Beklamel-norm noodzakelijkerwijs
ongedekte discontinuiteitsrisico

Uit de onderbouwing van de (verlengde) Beklamel-norm werd duidelijk dat de
onderneming - in weerwil van het adagium pacta servanda stint - \'let
discontinuiteitsrisico gedeeltelijk mag afwentelen op financiers en crediteuren.
Dat deel bestaat uit de liquidatieverliezen minus het eigen vermogen
(gewaardeerd uitgaande van continuiteit) dat volgens de te stellen
solvabiliteitseis aanwezig moet zijn. Daarnaast kan in geval van een
onverwachte tegenvaller, waarvoor niet al eerder een voorziening getroffen
hoefde te worden, het eigen vermogen ook dalen beneden het vereiste
solvabiliteitsniveau. Ook dat deel van het discontinuiteitsrisico wordt gedragen
door de financiers en vooral de crediteuren.

De afwenteling van het discontinuiteitsrisico is in het algemeen alleen
niet toegestaan als de liquidatie van de onderneming volstrekt onnodig,
roekeloos of moedwillig wordt veroorzaakt, al dan niet met het misbruik van de
rechtspersoonlijkheid. In die gevallen voorzien 2:138 en 248 BW met recht in
een aansprakelijkheid van bestuurders voor het tekort. In andere gevallen -
waarin de administratie dat ook mogelijk maakt - komt het erop aan met behulp
van de Beklamel-norm vast te stellen vanaf wanneer het discontinurteitsrisico
niet langer mag worden verplaatst. Met de verlengde Beklamel-norm kunnen de
eventueel daaraan voorafgaande gevolgen van overdadige financieringen van
verliezen ongedaan worden gemaakt.

Ook over de onderlinge verdeling van dit discontinuiteitsrisico kan na
het onderzoek meer gezegd worden. De liquiditeitseisen van de Beklamel-norm
hebben tot gevolg dat bij de verdeling van het discontinuiteitsrisico over de
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diverse soorten crediteuren, de 'nieuwe' crediteuren die zijn ontstaan na
verkrijging van wetenschap van feitelijke insolventie, van dit risico gevrijwaard
zouden moeten zijn. De 'oude' crediteuren zouden uit de vaar feitelijke
insolventie nog beschikbare liquide middelen normaal gesproken betaald moeten
zijn, tenzij het gaat om verplichtingen die zijn ontstaan vddr wetenschap van
feitelijke insolventie maar pas daarna betaalbaar zijn. Met de ontwikkelde

1295normen zou het discontinuiteitsrisico zich moeten concentreren op
verplichtingen die zijn aangegaan of ontstaan kort voor wetenschap van
feitelijke insolventie, betwiste verplichtingen, langlopende of voorwaardelijke
verplichtingen, of verplichtingen die het gevolg zijn van de gedwongen
liquidatie (wanprestatie, beeindigingvergoedingen, 39 en 40 F, e.d.). Doordat de
verplichtingen die bestaan uit financiering met vreemd vermogen meestal zijn
afgedekt met zekerheden, concentreert het risico zich vooral op alle andere
genoemde verplichtingen. Financiers lopen zo een beperkt risico en krijgen
overigens - anders dan crediteuren - globaal gesproken ook een behoorlijke
risicogerelateerde vergoeding voor hun ter beschikking gestelde vermogen.
Doordat er is gekozen voor een economische, niet-normatieve, legitimering van
het discontinuiteitsrisico, blijft het bezien vanuit de uiteindelijke individuele
faillissementscrediteuren, en soms zelfs boedelcrediteuren, willekeurig dat juist
zij met het discontinuiteitsrisico worden opgezadeld. Daar is in het licht van de
bestaande economische, niet-normatieve, legitimering weinig aan te doen. Voor
het voor ondernemingsactiviteiten noodzakelijke vertrouwen in de toekomst,
zoals belichaamd in de continuiteitsveronderstelling, moet een prijs betaald
worden. Maar om dit noodzakelijke vertrouwen te bevorderen en
gerechtvaardigd te laten zijn, moeten wel duidelijke grenzen aan die prijs
worden gesteld.

XIII.7 Pauliana-norm
Voor de onderlinge verdeling van het insolvente vermogen onder de
schuldeisers is als uitgangspunt genomen dat deze verdeling, behoudens
gelegitimeerde uitzonderingen, moet worden gebaseerd op de principes die
liggen besloten in de artikelen 3:277 en 6:162 BW. Uit 3:277 BW volgt kort
gezegd dat schuldeisers recht hebben op de verdeling van het insolvente
vermogen en wel volgens gelijkheid behoudens voorrang. Om echter te kunnen
ingrijpen in een ongelijke verdeling, moet deze kunnen worden toegerekend. Dat
laatste wordt bepaald door 6:162 BW.

De Pauliana-norm heeft betrekking op individuele transacties met
wederpartijen waardoor anderen bij verdeling minder krijgen. De norm geeft
antwoord op de vraag vanaf welk moment rekening had moeten worden
gehouden met de noodzaak tot verdeling van het vermogen. Het is geen
zorgvuldigheidsnorm die zegt dat sommige transacties niet geoorloofd zijn. Het
is een maatstaf voor het achteraf, naar verkeersopvattingen, redresseren van
nadeel omdat bij insolventie delen de norm is.

1295 Zie VI.6.
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De Pauliana-norm geldt in beginsel indien:
(a)  sprake is van verhaalsinsolventie;
(b) de wederpartij wist of had moeten weten dat de later ook daadwerkelijk

volgende feitelijke insolventie al dreigde;
(c) het toe te rekenen toedoen van deze wederpartij bij faillissement

voorzienbaar tot nadeel zal leiden.

De betekenis van de Pauliana-norm is relatief ondergeschikt aan die van de
Beklamel- en verlengde Beklamel-norm omdat: (a) de laatste twee normen het
ongedaan te maken nadeel in het vermogen al aanzienlijk naar voren brengen;
(b) de Pauliana-norm slechts betrekking heeft op incidentele transacties met
wederpartijen; en (c) de meeste wederpartijen, althans als zij niet ook
betrokkenen zijn, niet zullen beschikken over de vereiste wetenschap van
dreigende insolventie, zodat niet van hen mag worden verlangd dat zij het
nadeel ongedaan maken. Is er sprake van schending van de Beklamel-norm, dan
speelt de Pauliana-norm voor wederpartijen eigenlijk alleen nog een mogelijke
rol bij transacties uit vrijgevigheid. Omdat de Pauliana-norm niet meer is dan
een verdelingsmechanisme, is de aan deze norm verbonden wetenschapseis
anders dan die van de op zorgvuldigheid gebaseerde Beklamel- en verlengde
Beklamel-norm. De ontwikkelde Pauliana-norm ziet in essentie op de gelijke
verdeling van het verhaalsinsolvente vermogen onder wederpartijen (de paritas
creditorum) meestal nadat de bij voorzienbaar nadeel betrokken wederpartij
(3:277 BW) wetenschap van dreigende insolventie had verkregen. Dit onderzoek
is tot de conclusie'296 gekomen dat er bij de vraag of enig toedoen toe te rekenen
is, geen reden is om een normatief onderscheid te maken tussen betalingen op
bestaande verplichtingen of andere vormen van nadeel. Uitgaande van 3:277
BW gaat het erom dat de hypothetische situatie waarin schuldeisers zouden
hebben verkeerd zonder de tot toe te rekenen nadeel leidende handeling(-en),
wordt hersteld. De Pauliana-norm staat op gespannen voet met 47 en 53 F. In
hoofdstuk VIII is betoogd dat de artikelen 47 en 53 F een onwenselijke en
systematisch ook niet te verdedigen uitzondering vormen op de wenselijke
manier van verdelen. Het is mogelijk en zinvol om, anders dan uit het stelsel van
de Pauliana-bepalingen volgt, het toe te rekenen nadeel op te hangen aan enig
'toedoen' (het handelen of nalaten in de zin van 6: 162 BW). Ook toedoen van1297

niet-wederpartijen of niet-betrokkenen bleek onder omstandigheden wel toe te
rekenen te zijn.

1298

De Pauliana-norm blijkt indirect toch ook betekenis te kunnen hebben
voor de financieringsstructuur van de verlieslatende onderneming. Bij dividend-
uitkeringen of nieuwe financieringen tegen nieuwe zekerheden van de
verlieslatende onderneming blijken strengere eisen gesteld te moeten worden

1296 Zie hoofdstuk VIII.
]297 Zie hoofdstuk VIII.
1298 Zie VI.5.4.
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aan de solvabiliteit, en daarmee de financieringsstructuur van de onderneming,
1299dan de verlengde Beklamel-norm doet.

XIII.8 Nadeel

In hoofdstuk VII is onderzocht waaruit het concrete nadeel (en voordeel) bestaat
dat op grond van de ontwikkelde normen zou kunnen worden toegerekend.

1300

Aan de hand van het in de normen besloten verdelingsmechanisme kan worden
vastgesteld welk toedoen tot welk nadeel leidt en welk nadeel vervolgens kan
worden toegerekend. Bij toepassing van beide normen bestaan er in essentie
twee vormen van nadeel: de vermindering van eigen vermogen en de
vermindering van verhaalsvermogen. Deze verschillen zowel in omvang als in
tijdstip van ontstaan. Om uit te maken aan welke partijen welk nadeel moet1301

worden toegerekend en om alsnog tot een verdeling te kunnen komen, is het
essentieel om uit te gaan van de fixatie van het te verdelen insolvente
vermogen. Uit het onderzoek blijkt dat de manier waarop het insolvente1302

vermogen onder het thans geldende recht wordt gefixeerd, ernstige onvolkomen-
heden kent. Ook wordt duidelijk dat de artikelen 42-54 F in een aantal opzichten
onvoldoende in staat zijn om te bewerkstelligen dat het nadeel op het juiste
moment  en   aan de juiste partijen wordt toegerekend:'01 Zo blijkt ook dat het
bestaande systeem van 42,47,53 en 57 F niet aansluit op de twee vormen van
nadeel die kunnen optreden.

Voorts is de bijzondere positie van 'nieuwe' crediteuren, ontstaan na1304

schending van de Beklamel-norm, geplaatst in het kader van het principe van
3:277 BW. Het blijkt dat deze crediteuren, voor zover onbetaald, een bijzondere
positie als boedelcrediteur dienen te hebben. De curator moet bij voorkeur
vorderingen uit hoofde van schending van de Beklamel-norm instellen. Het
blijkt onaanvaardbaar te zijn dat curator en crediteuren naast elkaar vorderingen
kunnen instellen.

XIII.9 Uitwerking voor de financier is relatief ingrijpend
In een afzonderlijk hoofdstuk is de positie van de financier, als spin in het web
van solventie en insolventie, besproken. In veel gevallen strekt nagenoeg al het
actief van de onderneming tot verhaal van de financier/separatist. Deze praktijk
staat op gespannen voet met het uitgangspunt van 3:277 BW, maar vervult een
belangrijke economische functie. Bij de beschikbaarheid van voldoende, maar
niet overmatige liquide middelen en de beperking van financieringskosten speelt
de financier een centrale rol. Maar minstens even belangrijk is dat de
financiering in staat is om als hefboom het effect van de verbetering van het

1299 Zie VI.4.
1300 Zie concl. 36; VII.2.
1301 Zie VII.2.
13()2 Zie VIl.3.
1303

Zie VII.4.4, VII.4.3, VII.5, VII.7.3, VII.7.4 en VIII.6.
1304

Zie VII.6 en VII.7.
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investeringsklimaat door crediteuren en de overheid (tax shield) te vergroten. 1305

Deze legitimering voor het recht van voorrang maakt het mogelijk ook de
beperkingen vast te stellen die daaraan moeten worden verbonden. Tevens wordt
duidelijk dat niet-financiers geen argumenten kunnen ontlenen aan de voorrang
van financiers.

Voor de financier als betrokkene is de (verlengde) Beklamel-norm van
toepassing, voor de financier als wederpartij de Pauliana-norm. In hoofdstuk IX
is aangetoond dat deze twee ontwikkelde normen ook als leidraad kunnen
dienen voor het optreden van de financier. De verlengde Beklamel-norm stelt
grenzen aan de maximale niet-risicodragende financiering en daarmee aan het
verhaal op zekerheden in verband met de bestaande schuld. De Beklamel-norm
stelt grenzen aan de voortzetting van de financiering en daarmee ook aan het
daarna nog ontvangen van zekerheden. De Pauliana-norm stelt grenzen aan
individuele transacties die tot een verplaatsing van het discontinuiteitsrisico
leiden als de onderneming al in moeilijkheden is. Hoe nieuw de verlengde
Beklamel-norm ook moge lijken, de systematiek daarvan zal banken niet
verrassen omdat soortgelijke eisen al aan banken zelf worden gesteld (Basel I en
II) en zij zulke eisen veelal ook aan de debiteur stellen. De Pauliana-norm is in
dit onderzoek specifiek voor financiers uitgewerkt en blijkt in uiteenlopende
gevallen van toepassing te kunnen zijn. De norm stelt bijvoorbeeld ook
aanzienlijke eisen aan de solvabiliteit bij verstrekking van nieuwe zekerheden
door de onderneming in moeilijkheden. Uiteindelijk zullen die eisen
verstrekkende gevolgen voor aandeelhouders hebben, omdat de aandeelhouders
zullen moeten voorzien in de dan vereiste 'voldoende' solvabiliteit.'106 Zo niet,
dan dient de onderneming geliquideerd te worden. De verwerping van 47 F als
een bepaling die niet past binnen de Pauliana-norm heeft vooral voor financiers
een ingrijpende betekenis. Volgens de ontwikkelde Pauliana-norm kunnen zij bij
toedoen dat na verkrijging van wetenschap van dreigende insolventie tot nadeel
leidt, geen beroep doen op daarvddr gecreeerde verplichtingen die tot
benadeling van andere crediteuren strekken.

De positie van de financier/separatist is bijzonder gecompliceerd. Dit
blijkt met name het gevolg te zijn van de aard van de kredietovereenkomst en de
dilemma' s die daaruit voortvloeien (zoals het mogelijk maken     van     de
financiering van voortschrijdende verliezen, de plicht tot voortzetting dan wel
stopzetting van de financiering, het opdrogen van zekerheden) en de
mogelijkheden om aan toepassing van de Pauliana- en Beklamel-norm te
ontkomen. 1307 Een andere oorzaak van de gecompliceerde positie van de
financier/separatist houdt verband met de noodzaak om bij toepassing van de
Pauliana-norm het nadeel in dynamisch perspectief te duiden.'ws De diverse

1305 Zie V.5.3 en IX.2.4.
1306 Zie VI.4.
1307

Zie concl. 35,46 t/m 62; V.6, IV.5, IX.3.4, IX.4.3.1 en IX.3.2.
1308 Zie IX.4.2.
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complicaties hebben geleid tot een noodzakelijkerwijs gedetailleerde uitwerking
van regels voor de financier. 1309

Het is aannemelijk dat de uitkomsten van het onderzoek voor de
bestaande praktijk van financiers relatief ingrijpend kunnen zijn. Het is vanuit
hun perspectief niet alleen kommer en kwel. De gevolgen zullen meevallen als
financiers ervoor zorgen dat:
-    hun zekerheden bij aanvang goed geregeld zijn;
- er in aanvang voldoende kredietruimte is om schommelingen in de

liquiditeit te kunnen opvangen;
-    de omvang van de financiering niet hoger is dan toegestaan in verband met

de solvabiliteit.

Financiele problemen die voortvloeien uit negatieve kasstromen en daarmee

samenhangende verliezen zullen dan als vanzelf aan het licht komen. Financiers
zullen nog beter in staat zijn hun financieringsrisico adequaat af te dekken. De
onderneming zal meestal vanzelf gedwongen zijn tijdig de nodige maatregelen
te treffen. Problemen die voortvloeien uit de verminderde waarde van
investeringen - bijvoorbeeld verlieslatende dochterondernemingen - of te
treffen voorzieningen die niet direct leiden tot een verminderde kasstroom,
zullen nog wel vragen om een vinger aan de pols.

XIII.10 Jurisprudentie
In hoofdstuk X zijn de concrete conclusies van het onderzoek toegepast op1310

een groot aantal casus waarover de Hoge Raad zich heeft uitgesproken. Hieruit
is gebleken dat de bevindingen uit dit onderzoek in veel opzichten
overeenkomen met de visie van de Hoge Raad, maar dat niet zelden ook (grote)
verschillen optreden in benadering en uitkomst. De verschillen vloeien deels
voort uit de wet (met name 47 en 53 F), en zijn deels het gevolg van de wijze
waarop geprocedeerd werd (bijvoorbeeld geen beroep op de Beklamel-norm of
onrechtmatige daad of onderbouwing van de daartoe noodzakelijke feiten; een
beperkt beroep op 47 F of beperkte cassatiemiddelen). In een flink aantal

gevallen bleek dat de rechter en/of procederende partijen het - in wenselijk
perspectief - bij het verkeerde eind hadden bij de beoordeling van de feiten
en/of bij de visie ten aanzien van het wenselijke recht. Die twee hangen in het
onderzoek nauw met elkaar samen omdat in het onderzoek een ander begrippen-
apparaat voor de oordeelsvorming is ontwikkeld. Opvallend blijkt te zijn dat in
de rechtspraktijk en rechtspraak tot nu toe weinig aandacht is besteed aan de
vaststelling en betekenis van concrete financiele gegevens. De toepassing van
abstracte normen heeft daardoor in die uitspraken een zekere vrijblijvendheid
gehouden. In dit onderzoek is getracht die vrijblijvendheid weg te nemen door
meer concrete regels te formuleren (zie XII. 1). Al eerder bleken er ook
verschillende stromingen in de jurisprudentie van de Hoge Raad aanwijsbaar te

1309
Zie XII. 1.7.

1310 Deze conclusies zijn geordend weergegeven in hoofdstuk XII.
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zijn. Zo is de revolutionaire visie op de tot nadeel leidende betaling in de1311

periode 1986-1992 impliciet tot een einde gekomen met Montana II en is in
Gispen q.q./[FN'312 de doodsteek aan een normatieve interpretatie gegeven.

Vanuit een bredere maatschappelijke context mag uit de in dit
onderzoek geformuleerde kritiek worden opgemaakt dat naar mijn mening de
financier/separatist - na een veelbelovende aanzet in Erba I en Osby en ondanks
de eenmalige zwaluw in Loeffen q.q./BMH I - veelal zonder deugdelijke
onderbouwing boven de wet (3:277 en 6:162 BW) is geplaatst. Eneca en Meijs
q.q./Bank of Tokyo zijn, althans in hun materiele uitkomst, de meest schrijnende
voorbeelden. Bij die conclusie heeft een belangrijke rol gespeeld dat naar mijn
mening de legitimering van de financiering met vreemd vermogen en het recht
van voorrang tegelijkertijd een beperking inhoudt. De uitkomsten van dit
onderzoek hebben voor financiers tot gevolg dat er beperkingen worden gesteld
aan de omvang van de financiering (verlengde Beklamel-norm) en dat er in het
zicht van faillissement op grond van de Pauliana-norm en (verlengde) Beklamel-
norm eisen moeten worden gesteld aan de verbetering van de eigen positie en de
beeindiging of voortzetting van de leningen. De beperking van de
financierbaarheid zal de risico's van de financier doen verminderen en minder
aanleiding geven tot onoorbaar ingrijpen in het zicht van faillissement. De te
stellen solvabiliteitseisen zullen naar verwachting de economie per saldo
stimuleren. De vooralsnog aan banken ontleende concrete solvabiliteitseisen
vragen om nader economisch onderzoek waarin zij verder kunnen worden
uitgewerkt.

1311 Zie VII. 10, VIH.5.2, VIII.6.2 en IX.1.2.
1312

Zie VIII.5.2.
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XIV. Summary

The following summarises only briejly the general outcome of this research. It
does not include many specific detailed conclusions referring primarily to Dutch
law. The research,  however, is based on the principles of Dutch law.

XIV.1 Main question and two standards
This research has questioned how and between which parties the risks of
insolvency, which occur to a limited liability company in the pre-bankruptcy
'twilight zone', preferably should be distributed. The principles in the articles
3:277  and 6: 162 DCC (Dutch Civil  Code) have been  used as a starting point for
the principles of such distribution. According to article 3:277 DCC the principle
of equality governs creditor distribution    of a company' s equity    with    the
exception of certain priority claims (paritas creditorum). However, in order to
interfere in an unequal or untimely distribution, any breach must be imputable.
Article 6:162 DCC (tort) implies this requirement. This research has shown that
the question whether or not the company will be able to continue to operate as
going concern largely defines the imputation.

In this research two standards have been formulated: On the one hand
the relation between all creditors has been defined by the paritas creditorum,
thereby leading to the 'Pauliana-standard'.  On the other hand, the consequences
of the company's responsibility to fulfil its obligations have been investigated.
This has resulted in the '(prolonged) Beklamel-standard'.1111

This research has had the ambition to formulate a mechanism for
distribution of insolvency risks through the Pauliana-standard and the
(prolonged) Beklamel-standard that involves all possible parties: creditors,
financiers, shareholders and directors of the company, which will go bankrupt.
Both standards are based on statutory law. Nevertheless, when applying these
standards the outcome appears inconsistent with some laws and Supreme Court
rulings.

XIV.2 The twilight zone
The twilight zone preceding bankruptcy has been mapped on the basis of four
criteria. The first criterion is recourse insolvency. Recourse insolvency exists if,
after liquidation, the company has insufficient means to pay all its creditors.
After recourse insolvency, a discontinuity risk for all creditors will exist and a
necessity to share may occur. This marks the beginning of the twilight zone. The
extent of recourse insolvency is also determined by the latent liquidation losses,
which are the result of a forced liquidation at discontinuity. The liquidation
losses consist of (i) the difference between the real value of all assets, valued on

1313         4Beklamel' refers to a standard ruling of the Dutch Supreme Court with regard to the
standard for directors of a company. According to this ruling, directors may be liable for
entering into new obligations of which they know that these cannot be met in due time
and the company is recourse insolvent.
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the basis of the going concern assumption, and the liquidation value to be
realized; and (ii) the increase of obligations through forced liquidation as a result
of default, tort, conditional or contingent obligations and all liquidation costs in
the broadest sense of the word.

The other three tests will attribute the necessary knowledge to impute
any action contrary to the equal and timely division of the insolvent equity. For
the (prolonged) Beklamel-standard these are:
la)                factual insolvency. This criterion of liquidity indicates when a company

no longer fulfils its obligations in time; and
b)          insufficient solvability. This indicates the moment when it is no longer

well considered to finance ongoing losses with debt capital.

The test for the Pauliana-standard is threatening insolvency. Knowledge thereof
occurs if one has concrete indications for a deficit.

The last three tests may become relevant to different parties at different
moments in time because they are subject to their knowledge or the knowledge
they should have.

XIV.3 The (prolonged) Beklamel-standard
Does a company have to ensure it can fulfil its obligations? When should the
assets be divided over which liabilities and should the company file for
bankruptcy or formal reorganisation (moratorium)? When must directors cease
the  company' s operations to avoid a further decrease  in (net) assets? According
to the Beklamel-judgement of the Supreme Court this occurs if the directors
know or should know that obligations can no longer be met in time and if the
company is recourse insolvent. This ruling has resulted in the Beklamel-
standard. This standard focuses on a chronic short-term deficit of liquidity.
Since obligations can be met with debt capital the question also arises which
equity should be available to be able to meet obligations for the longer term. The
capital of a company is being provided by its shareholders, financiers and
creditors, the stakeholders. This research has tried to answer the question on
how to distribute the insolvency risks among these stakeholders. This research
has led to the 'prolonged Beklamel-standard'.

The (prolonged) Beklamel-standard applies to the company itself, the
parties involved, such as directors and financiers (hereinafter: insiders) and in a
specific way, its shareholders. The standard is based on a solvency test. The
standard sees to the fiduciary duties of insiders when insolvency risks originate
or increase. The standard implies accountability of directors and sometimes
financiers who do not sufficiently take care that the insufficient (net) assets will
be allocated in due time.

They may have to request shareholders to provide more equity to
continue the operations of the company as a going concern. Since the bankrupt
company is recourse insolvent, the standard sees to the distribution of risks
among the stakeholders of the company.
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In this research the Beklamel-standard has been translated to a formula:
LA 2 sd. The liquid assets available should at least be equal to the short-term
debt. Liquid assets (LA) are defined as all assets, which are liquid or can be
made liquid at short term: accounts receivable, cash, positive bank balance, and
unused credit line available. Short-term debt (sd) is defined as all debt to be paid
on the same short term as the liquid assets can be made liquid.

The prolonged Beklamel-standard demands a minimum equity relative
to the total liabilities. This requirement can be translated to a formula for
maximum financing by debt capital: L 6 (1-s).I - s.LA - P. 's' is defined as the
minimum solvability ratio (equity divided by the total of assets); I is defined by
all assets other than liquid assets: fixed assets, stocks, work in progress, and all
other liquid assets, which cannot be made liquid in the short term; the loans (L)
are defined as long-term debt and all lines of credit to their maximum facility
and all short-term debt which has not be repaid on short term; P are the
provisions. This research has demonstrated that the required solvability does not
only provide certain coverage for existing obligations. The requirement reflects
to justify expectations with regard to future profitability. The Beklamel and
prolonged Beklamel-standard define the requirements for the financing structure
and regulate the distribution of the risks among the stakeholders. In fact, it limits
the possibilities to shift the discontinuity risks mainly to creditors who are
subject to infurmation asymmetry.

This research has shown that the Beklamel-ruling and the going concern
assumption imply that the effect of unforeseen calamities and liquidation losses
of a limited liability company are (partly) the risk of financiers and creditors.
Recourse insolvency becomes relevant when it is too late to provide for
coverage for the deficit. The principle of pacta ser'vanda sunt appears not to
apply to limited liability companies. Only if the directors recklessly or
intentionally cause the unnecessary liquidation of the limited liability company,
they will be liable for the full deficit (2:138 and 2:158 DCC). The insolvency
risk mainly is borne by the creditors who suffer from information asymmetry
and who do not obtain a market-efficient compensation for their credit
extensions. The fact that a limited liability company does not have to be able to
fulfil all its obligations at liquidation is economically legitimised. This limited
liability is a means to improve the economy and the investment climate. The
going concern assumption is macro-economical efficient as long as the
company' s profitability is positive. Debt financing by financiers and creditors
improves the financial leverage if, and as long as, the profitability of the
company is positive. The preferential position of financiers is legitimised by the
financial leverage. The going concern assumption requires trust in the future by
creditors. The going concern assumption must, however, be limited. It requires
justified expectations regarding future profitability. Although the solvability of a
company is only a limited indicator for future profitability, recent research
shows that requirements for solvability will improve a timely reorganisation and
may serve as a significant indicator for justified future expectations.
Shareholders will only be willing to invest more if they trust the directors and
their analysis and expect a successful reorganisation.
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The economic efficiency of the going concern assumption and the
limited liability company can only be achieved if shareholders are not legally
obligated to supply further equity. Subsequently shareholders are not involved in
the discontinuity risk of the recourse insolvent company, which is making
losses. On the other hand any additional equity of the recourse insolvent
company diminishes the discontinuity risk of financiers and creditors only. This
mechanism may imply a suboptimal investment policy of the company with a
limited solvability. To involve shareholders in the timely allocation of the
discontinuity risk of the company, a minimum solvability ratio should be
determined for the continuation of the recourse insolvent company.

A liquidity test is commonly used as a test for bankruptcy. However, it
is insufficient to provide a criterion for justifying future expectations for
profitability since losses can be financed by (secured) debt capital.

The (prolonged) Beklamel-standard does not avoid insolvency.
Calamities occur and liquidation losses will exceed equity requirements. This is
the consequence of the choice of legitimising recourse insolvency for economic
efficient reasons. The (prolonged) Beklamel-standard including its solvency test
and the maximum debt financing has various effects:
(a)         a certain coverage for existing obligations;
(b)   improvement of a timely reorganisation and proof of justified

expectations with regard to future profitability;
(c)        a mechanism of distribution of the risks of recourse insolvency among

all three stakeholders;
(d)          limitation of debt financing of continuing losses;
(e)       reflection on the fact that debt financing is only economically efficient

if the profitability is sufficient;
(f)    limitation of debt financing against securities at the detriment of

unsecured creditors.

Although further research has to be done, it has been proposed to use minimum
solvability ratios, which are already being used by banks, for 'insufficient'
solvability of different kinds of companies.

1314

XIVA Theory of finance

This research tries to explain why the theory of finance has not as of yet come to
explicit limits to the financing structure due to the assumption of going concern.
The MM 1315-theorem implies the hypothesis of market-efficient behaviour of all

stakeholders. Recent research has proven this to be incorrect for creditors. They
obtain compensation, which is more or less equal to the compensation that
financiers with secured debt obtain. It appears that the theory of finance is
implicitly based on the assumption of going concern. The discontinuity risk has
been given little attention. Consequences of information asymmetry of creditors

1314         6 Insufficient' solvability according to standards of Dutch banks vary between   10%  and
20% depending on the nature of the business and used valuation methods.

1315

Modigliani and Miller.
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- or as economists call it: the costs of financial distress - cause creditors not to
obtain a market-efficient compensation for their risk as investor. Nevertheless,
economists do recognise that sufficient equity is necessary for an optimal
financing structure. This research has tried to come to a general but only
conceptual explanation for the existence of trade credit, in light of the existing
moral hazard for creditors. The reason that trade creditors give trade credit
although not receiving a market-efficient compensation as investor, is explained
by the fact that trade creditors are not investors but competitors trying to
influence their results by obtaining and giving trade credit.

Although the preferred position of financiers, through secured debt,
exists in some form in all Western countries, as of yet the basis for its legitimacy
lacked. This is to be found in the positive effect of financial leverage if and as
long as a positive profitability of the company exists.

XIV.5 The Pauliana-standard
The Pauliana-standard applies to individual transactions with counter parties,
which will cause other creditors do get less. The standard is based on the paritas
creditorum. It is not a standard, making transactions illegal. It is a standard that
imposes sharing if bankruptcy is to occur in the future in accordance with social
intercourse. The Pauliana-standard requires in principle: (i) recourse insolvency:
(ii) knowledge of threatening insolvency, which indeed follows later; (iii)
anticipation of detriment to other creditors as a consequence of the transaction.
The effect of the Pauliana-standard is relatively subdued compared to the
(prolonged) Beklamel-standard, because: (a) the (prolonged) Beklamel-standard
already ratifies harm to creditors in general; (b) the Pauliana-standard only
considers individual transactions and (c) most parties not being insiders will not
have knowledge of the imminent insolvency. If the Beklamel-standard is being
violated, the Pauliana-standard is only relevant to transactions out of generosity.
Because the Pauliana-standard is no more than a mechanism for distribution and
sharing, the required knowledge of imputing any action is different than of the
(prolonged) Beklamel-standard. This research shows that there is no good
reason to differentiate in transactions whether or not an obligation to perform the
transaction exists. The articles 47 and 53 of the Dutch Bankruptcy Code are
unjustified.

Because shareholders and financiers may have specific knowledge of a
threatening bankruptcy, the Pauliana-standard has a specific application for the
financing structure of the loss-making company. In case of dividend or financing
against new collateral, a solvency test should be performed if the company is
loss making, where after the solvability should at least be 'sufficient'. 1316

1316         4 Sufficient' solvability according to standards of Dutch banks vary between  15%  and
30%, depending on the nature of the business and valuation methods.
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XIV.6 Creditors' losses

To determine which losses occur to creditors due to the breach of the
(prolonged) Beklamel-standard or Pauliana-standard, the principle of fixation of
the assets and obligations at the moment of imputable breach should be used.
Losses can be the consequence of a decrease of assets and/or a decrease of net
assets (exploitation losses) and, rarely, an increase of liquidation losses. This
research has shown that the Dutch Bankruptcy Code does not fully meet the
requirements for assessing the losses and benefits of transactions according to
this fixation principle. Specific attention is given to the position of so-called
"new" creditors whose claims originate after the violation of the Beklamel-
standard and the concurrence of claims made by the receiver and these new
creditors against directors or other insiders. This research has shown that new
transactions may lead to both new assets and exploitation losses, which together
form the transaction price. A solution to the concurrence of claims is the action
by the receiver against insiders for losses and payment by the receiver out of the
proceeds of such claim and the new assets to unpaid new creditors.

XIV.7 Financiers
This research has shown that the position of the financier as a spider in the web
of solvency and insolvency is quite complicated. He operates more or less as an
insurer of insolvency. Nevertheless, it appeared that the (prolonged) Beklamel-
standard and the Pauliana-standard are useful and applicable to the financier.
Assessing the imputable losses of other creditors caused by actions of the
financier can be complicated specifically under the Pauliana-standard, since the
dynamic effects of financing a company should be accounted for. This research
has formulated detailed conclusions for financiers. In general, financiers should
make sure that from the beginning security is dealt with in a proper way; a
sufficient line of credit is available to set off liquidity fluctuations; the extent of
financing is limited to the extent of the required solvability; and the financing
shall be terminated at factual insolvency.

XIV.8 Jurisprudence

As a test, the conclusions of this research have been applied to many Supreme
Court cases. It appeared that the conclusions do concur in many ways with the
views of the Supreme Court but also show significant differences in approach or
outcome. To some extent these were due to the law (articles 47 and 53
Bankruptcy Code) or due to the techniques of proceedings. However, in many
cases it appeared that the parties involved and/or the courts insufficiently
determined the concrete financial data and its meaning. The application of
abstract standards has thus remained quite permissive.

530



Jurisprudentie
(op naam)

Naam Vindplaats
ABN Amro/Van Dooren q.q. Hof Arnhem 23-7-2002 en IV.8.2; IX. 1.2.3 en IX.4.3.3

16-12-2003, JOR 2004, 85
Affinancieringsarrest HR 12-11-1993, NJ 1994, 229 VIl.3.2
Albada Jelgersma II HR 19-2-1988, NJ 1988,487 III.4.1.1; III.4.2; VII.7.6;

IX. 1.2.2: X.9.2.2
Amro/Curatoren THB HR 7-10-1988, NJ 1989, 449 VI.3.3.2: VI 3.3.4; VI.4.2:

VII. 11, VIII.2.2.1, VIII.2.2.2;
VIII.4.7.1, VIH.5.2, VIII.6.2;
IX. 1.1.7,IX.1.2.3; IX.4.2,
IX.4.3.5 ; IX.5; X.7.2; X.7.4;
X.8, X.9.4. X. 12.4; X. 17,
X. 18.2. X. 21.5, XII. 1.7.2

N.V. Amsterdamsche HR 23-6-1922, NJ 1922, 1030 III.2.1

Bank/Gemeente Wormerveer
A.N.V.R. c.s./CLBN HR 10-11-1995, le kamer, nr III.4.3; IX. 1.2.2

15.788 (C 94/210) (niet
gepubliceerd)

Auto Nellen (Ruijgrok HR 25-5-1990, NJ 1990, 605 VIII.4.7.1; X. 12.4

q.q./Amro)
Baan/Peeters HR 13-6-1958, NJ 1958,352 VII.4.4
Bakker q.q./Katko HR 17-11-2000, NJ 2001, 272 VI.3.3.3; VIII.4.2; VIII.4.7.1;

VIII.6.2; X. 12.4; X. 14.; X. 17;
X.21.5

Bannenberg q.q./Kwik Gielen Hof Den Bosch 2-12-2003, VII.7.6
C.S. JOR 2004, 143

Beklamel HR 6-10-1989, NJ 1990,286 H.2, IV.3.3, IX. 1.2.2, X. 19.4

Beverwijk/Maarssens HR 8-2-2002, NJ 2002, 196 III.4.1.1

Blase/Noort HR 7-9-2001, JOR 2001,222 III.2.2.2

Boendermaker/Schopman HR 23-12-1949, NJ 1950,262 VII.4.4; VII.9.2.2

De Bont/Bannenberg q.q. HR 16-9-2005, NJ 2006, 311 VII.7.1, VII.7.3; VII.7.5;
VII.7.6. X.9.2; X.21.3,
X.21.7

Centros HvJ EG 9-3-1999, zaak C- IV.8.3

212/97, Jur. 1999, p. I-1459
Cikam/Siemon q.q. HR 7-3-2003, JOR 2003,102 VI.3.3.4; VIII.4.4: VIII.4.6;

VIII.5.2; VIII.6.2: VII[.7.2,
IX. 1.2.3; X.2.3; X.7.4;
X.13.4, X. 14.4, X.20: X.21.5

Coral/Stalt HR 12-6-1998, NJ 1998.727 III.4.2, VII.3.2: VIII.5.2,
IX. 1.2.2, IX. 1.2.3; X.2.3. :
X. 19.4; X.21.5

Curatoren BaByXI«/Amstel HR  13-5-2005, NJ 2005, 406 VII.8; X.21.7
Lease

Diepstraten/Gilhuis q.q. HR 19-10-2001, NJ 2001, 654 VI.2, Vl.3.3.3; VII.4.2.1,

531



Jurisprudentie

VII.4.4; VIH.4.2, IX. 1.2.3,
IX.4.3.2, X.3.4.2, X 12.2

Van Dooren q.q./ABN Amro I HR 16-6-2000, NJ 2000, 578 III.4.3, IV.8.2, VI.2, VI.3.4,
VII.8. VII. 10.2, VIII.2.2.1,
VIII.2.2.3, VIII.3, VIII.4.1;
VIII.4.7.1, VIH.5.1, VlII.5.2;
VIII.7.3: IX.1.2.2,IX. 1.2.3,
IX.3.1,IX.4.2. X.2.3, X. 11.4,
X. 13.4: X. 14.4; X. 16; X.21.2:
X.21.3

Van Dooren q.q./ABN Amro II HR 8-7-2005,  NJ 2005,457 IV.8.2, VII.8. VII. 10.2.
IX. 1.2.3; IX.2.3; IX.2.4:
IX.3.1,IX..4.3.2. X.3.2.3,
X.3.4.2. X. 16; X.21.2, X.21.3,
X.21.4

Doyer en Kalff-arrest HR 30-1-1953, NJ 1953,578 VI.3.3.2; VI.3.3.4. VIII.4.7.1
Dreyfus/Keulen en Oliemans HR 4-2-1977, NJ 1978,66 VII.4.4
qq
Van Eeghen q.q./Oosters c.s. Rb A'dam 22-8-2001, JOR III.2.2.2

2001, 212; Hof A'dam,
19-12-2002 rolnr 1301/01
(niet gepubliceerd; leidend tot
HR 18-02-2005 rolnr C03/292
HR)

Van Essen q.q./Aalbrecht, HR 30-5-1997, NJ 1997, 663 VIII.4.6, VIII.5.2, IX. 1.2.3;
Looman X.2.3,  X. 14; X.21.2, X.21.3.

X.21.4; X.21.5
Eneca HR 10-12-1976, NJ 1977, 617 III.4.3, IV.5, IV.8.2, VI.3.3.3,

VII.8. VII. 10; VII. 10.2,
VIII.4.1 , VHI.4.2; VIII.4.3,
VII 1.5.2, IX. 1.2.2; IX.1.2.3,
IX.2.3; IX.3.1; IX.3.2,
IX.4.3.2, X.2.3, X.3, X.9.4.;
X. 12.2. X. 12.4, X.16, X. 16.4,
X.21.3; X.21.4; X.21.6, XIII.10

Ensing/IDM HR  12-7-2002, JOR 2002,  160     III.4.1.1
Erba I HR 28-6-1957, NJ 1957,514 111.4.3, IV.5, IV.8.2, IV.9.1 ,

IV. 10; VI.5.1; VI.5.2. VII.7.1 ,
VII.7.5; VIII.5.2. IX.1.2.2,
IX.1.2.3. X.2, X.2.3. X.3.4.2,

X.4.4.; X.9.4, X. 11.4. X. 16.4,
X. 19.4, X.21.2; X.21.3, X.21.4,
X.21.5, X.21.6, XII. 1.2.2,
XIII.10

Erba 11 HR 20-3-1959, NJ 1959,581 III.4.3, IV.5, IV.8.2, IV.9.1:
IV.10; VI.5.1; VI.5.2, VII.7.1:
VII.7.5; VIII.5.2, IX. 1.2.2:
IX. 1.2.3, X.2, X.2.3, X.3.4.2,
X.4.4.. X.9.4, X.11.4, X. 16.4,
X. 19.4, X.21.2, X.21.3, X.21.4,
X.21.5, X.21.6, XII. 1.2.2.

532



Jurisprudentie

XIII. 10
Van der Feltz q.q./Hoornsche HR 8-1-1937, NJ 1937,431 VIII.4.2
Crediet en Effectenbank
Van Galen/Wiarda q.q. HR 28-5-1982, NJ 1983, 310 VII.4.4
Van Galen q.q./Circle Plastics HR 18-6-2004, JOR 2004,221 VII.3.1
Gispen q.q./IFN HR 24-3-1995, NJ 1995,628 IV.5; VI.3.3.4, VIH.4.4,

VIII.4.6. VIII.5.1. VI11.5.2,
VIII.6.2, VIH.7.1; IX. 1.2.3;
IX.3.1, IX.4.2. X.2.3; X.7.4,
X.8.4; X.11.4; X. 13; X. 15.4;
X. 16.4. X.18.4. X.20.4,
X.21.2; X.21.3; X.21.5;
XIII. 10

Van Gorp q.q./Rabobank HR 23-4-1999, NJ 2000, 158 VIII.4.7.1, VIII.6.2; IX.1.7;
(Wollie) IX. 1.2.1; IX.4.3.5, X.1.3.2,

X.6.4; X. 13.2

De Haan/Wijngaard HR 29-6-1956, NJ 1956, 450 VII.4.4
Van der Hel q.q./Edon HR 16-10-1998, NJ 1998, 896 VII.3.1, IX.3.3, IX.4.3.3
Henkel/JMG HR 14-11-1997, JOR 1998, 6 Il.2, IV.3.3, IX. 12.2; X. 19.4
Hurks/Sobi I HR  13-1-1995, NJ  1995, 482 VIII.5.2
Imperial/Waanders HR 3-10-1980, NJ 1980, 643 VIII.4.2
Incom/Rabo Amsterdam HR 1 -7- 1983, RvdW 1983, 138 III.4.3; IV.8.2.; IX. 1.2.2

ING/Gunning q.q. HR  19-11-2004, NJ 2005, 199 VIII.6.2; IX. 1.1.7; IX. 1.2.1;
IX.4.3.5

Inspire Art HvJ EG 30-9-2003, Jur. 2003, IV.8.3

p. I-10155
Juno HR 26-10-2001, NJ 2002, 94 III.4.1.1; VII.7.2.1; VII.7.5

Kasgeldarrest HR 10-12-1999, NJ 2000, 6 III.4.1.1

Keulen/BLG HR 9-5-1986, NJ 1986, 792 VI.3.3.2; VI.3.3.3. VI.5.2,
VIII.5.2; VILI.9; IX. 1.2.3,
X.2.3; X.5; X.9.4;

X.11.4; X.21.5
Kin/Emmerig q.q. HR 18-12-1992, NJ 1993, 169 Vl.3.3.2; VI.3.3.4; VIII.4.2,

VIII.6.2; X. 11; X. 15.4,
X.21.5, X.21.6

Kip, Sloetjes/Rat,o HR 2-5-1997, NJ 1997, 662 IX.3.1
Van de Klundert/Rabobank HR 26-6-1998, NJ 1998, 660 III.4.4

Knabbel & Babbel HR 6-4-1979, NJ 1980, 34 III.4.1.1; VII.7.2.2
KoWOkma HR 13-1-1938, NJ 1938, 566 VIII.5.1; VIH.5.2; IX. 1.2.3.

X.8.4; X.16.4; X.21.5
Kuijsters/Gaalman q.q. HR 30-9-1994, NJ 1995,626 VII.5, VIII.4.7.1, VID.6.2,

X. 10.2, X. 11.4, X. 12;
X. 17.4, X.21.6

Kuipers/Wentink HR 6-6-2003, JOR 2003, 162 II.2, IV.3.3, IX. 1.2.2
Landis Hof A'dam (OK) 30-10-2003, IV.8.3

JOR 2003,282
Lindenbaum/Cohen HR 31-1-1919, NJ 1919,161 VI.3.4, VHI.3; VIII.7.1
Loeffen q.q./BMH I HR 8-7-1987, NJ 1988, 104 IV.5; VI.3.3.2; VI.3.3.3;

VIl. 10; VII. 10.1; VII. 10.3;

533



Jurisprudentie

VII. 11; VIH.2.2. ; VIII.2.2.3;
VIII.4.1; VI[1.4.2, VIII.4.3;
VIII.4.7.1; VIII.4.7.2;
VIII.5.2; VIH.6.2; VIII.7.1;
VIII.9; IX. 1.1.7; IX. 1.2.3;
IX.3.1: X.6.4, X.7, X.8.4,

X.9.4; X.10.2; X. 10.4;
X. 12.2, X.12.4, X. 13.4,
X. 16.4; X.20.4; X.21.5;
X.21.6; XIII. 10

Loeffen q.q./BMHI II HR 22-3-1991, NJ 1992, 214 IV.5; VI.3.3.2; VI.3.3.3;
VII. 10; VII. 10.1; VII. 10.3;
VII. 11; VIII.2.2. ; VIII.2.2.3;
VIII.4.1; VIII.4.2; VIII.4.3;
VIII.4.7.1; VIH.4.7.2.
VIII.5.2; VIII.6.2; VIII.7.1;
VIII.9; IX. 1.1.7, IX. 1.2.3;
IX.3.1; X.6.4. X.7; X.8.4,
X.9.4; X.10.2; X.10.4;
X. 12.2, X. 12.4, X. 13.4;
X.16.4; X.20.4; X.21.5;
X.21.6; XIII. 10

Lunderstadt/De Kok c.s. HR 21-12-2001, NJ 2005, 95 VII.7.2.1; VII.7.3; VII.7.5;
VII.7.6; VIII.5.2

Maclou/Curatoren Van HR 19-4-1996, NJ 1996, 727 III.4.1.1

Schuppen

Meijs q.q./Bank of Tokyo HR 29-6-2001, JOR 2001,220 IV.5; VIII.3; VIII.4.3;
VIII.5.1, VIII.5.2; VIII.6.2;
IX. 1.2.3; IX.3.1; IX.4.1;
X.2.3; X.7.4, X. 18; X.20.4,
X.21.2; X.21.3; X.21.4;
X.21.5; XIII. 10

Meijs q.q./Faber e.a. Rb Maastricht, 22-8-1996, IV.8.3

JOR 1997, 2
Mello/Staat HR 9-3-1928, NJ 1928, 1217 VI.3.3.1; VI.3.3.3; VII.9.2.2
Montana I HR 22-5-1992, NJ 1992,526 IV.5; VI.3.3.3; VII.5; VII.9.2.4;

VII. 10; VII. 10.3; VII. 11;
VIII.2.2.2; VIII.2.2.3;
VIII.3; VIII.4; VIII.4.7.1,
VIII.5.2; VIII.6.2; VIII.8;
VIII.9; IX. 1.2.3. IX.3.1,
X.6.4; X.7.4; X.9.4;

X. 10; X. 11.4; X. 12.4;
X. 13.4; X. 15.4; X. 16.4;
X. 17; X. 17.2; X. 17.4;
X.18.4; X.19.4; X.20.4;
X.21.2; X.21.3; X.21.4;
X.21.5; XIII. 10

Montana II HR 12-4-1996, NJ 1996, 488 IV.5; VI.3.3.3, VII.5; VII.9.2.4;
VII. 10; VII. 10.3; VII. 11;
VIII.2.2.2; VIII.2.2.3;

534



Jurisprudentie

VIII.3; VIH.4; VHI.4.7.1;
VIII.5.2; VIII.6.2; VIII.8,
VIII.9. IX.1.2.3, IX.3.1;
X.6.4; X.7.4, X.9.4,

X.10; X. 11.4; X.12.4;
X. 13.4; X. 15.4; X. 16.4;
X. 17; X. 17.2, X.17.4,
X.18.4, X. 19.4, X.20.4,
X.21.2, X.21.3. X.21.4,
X.21.5: XIII. 10

Mulder q.q./CLBN HR 17-2-1995, NJ 1996,471 VI.3.3.2; VI.3.3.4; VIII.4.7.1;
VIII.6.2; IX..1.2.3. IX.4.2,
IX.4.3.5, IX.5, X.6.4,
X.7.2; X.8; X.8.2, X.13.2,

X. 18.2, XII. 1.7.2
Mulder q.q./Rabobank Alphen HR 20-9-2002, NJ 2004, 182 VII.8; VIII.7.4; X.8.4;
aan  de  Rij n IX.4.1; X.6.4

NBM/Securicor HR 18-11-1994, NJ 1995, 170 III.4.2.1; VII.7.6
New Holland HR  18-2-2000,  NJ  2000, 295 III.4.1.1

Belgium/Oosterhof
Nimox/Van den End q.q HR 8-11-1991, NJ 1992, 174 III.4.1.1, III.4.2 ; IV.5.

IV.8.2; IV.9.1; VI.4.5;
VI.5.2; VII.7.1; VII.7.5;
VII.7.6. VIII.2.2.3 ;
VIII.5.2; VIII.6.2; VIII.9;
IX. 1.2.2; IX. 1.2.3; X.2.3; X.9;
X. 10.4; X.15.4, X. 16.4,
X.21.2; X.1.3; X.21.5; X.21.6

Notaris E/Curatoren THB HR 15-9-1995, NJ 1996,629 III.4.4; VI.5.4, VII.7.1,
VIII.7.5, VII[.7.3, X.4.4

Notaris M/Curatoren THB HR 23-12-1994, NJ 1996, 628 III.4.4; VI.5.4; VII.7.1;
VIII.7.5; VIII.7.3: X.4.4

Notaris V/Curatoren THB HR 23-12-1994, NJ 1996, 627 III.4.4; VI.5.4; VII.7.1;
VIII.7.5; VIII.7.3, X.4.4

OARIABN HR 18-12-1987, NJ 1988, 340 VII.3.1

Ogem HR 10-1-1990 NJ 1990,466 III.4.2

Ontvanger/Pellicaan HR 1-10-1993, NJ 1994, 257 VI.3.3.3; VIII.4.7.1; X. 17

Osby HR 25-9-1981, NJ 1982, 443 III.4.1.4. III.4.2; IV.5;

IV.8.2; IV.9.1.; VI.5.2;
VIII.5.2; VIII.7.3; IX. 1.2.2,
IX. 1.2.3; X.2.3; X.4;
X.9.4; X. 11.4; X. 19.4;
X.21.2; X.21.3; X.21.4;
X.21.5; X.21.6; XIII. 10

OvJ HR 11-10-1991, NJ 1993, 165 III.4.1.1

Papierfabriek Van Gelder HR 12-1-1990, NJ 1990,662 VII.3.2. VH.8
Peeters q.q./Gatzen HR 14-1-1983, NJ 1983,597 VI.5.4; VII.7.1; VII.7.5;

VII.7.6
Pelco/Sturkenboom HR 8-1-1999, NJ 1999, 318 III.4.1.1

Poot.IABP HR 2-12-1994, NJ 1995, 288 HI.4.1.1

535



Jurisprudentie

Rabo/Everaars HR 23-5-1997, NJ 1998,192 III.4.3

De Ranitz q.q./Ontvanger HR 28-9-1990, NJ 1991,305 VII.3.1
Ravast/Ontvanger HR 22-9-1995, NJ 1996, 706 VI.3.3.1, VI.3.3.3, VII.9.2.2,

VIII.4.2

Reco/Staat HR 12-5-1989, NJ 1989, 613 VII.8
Romme/Bakker HR 10-6-1994, NJ 1994, 766 II.2; IV.3.3; IX. 1.2.2; X.19.4
Scholten q.q./Van Zwol HR 4-2-2000, NJ 2000, 192 VIII.4.2

Wijntjes
Skipper Club Charter/Jaarsma HR 4-4-2003, NJ 2003,538 III.4.1.1

Sobi/Hurks II HR 21-12-2001, NJ 2005, 96 III.2.2.1; III.2.2.2; III.4.1.1,
III.4.1.2; III.4.2; III.4.3;
IV.3.3; IV.5; IV.6.4; IV.8.3;
IV.9.1: IV. 10; V.5.1, VI.2,
VII.6.1; VII.7.3; VII.7.4;
VII.7.5; VH.7.6, VIII.5.2,
VIII.7.1, VIH.7.3, IX. 1.2.2.
IX. 1.2.3 ; X.2.3 ; X.9.2.2;
X.2; X. 11.4; X.19; X.21.2;
X.21.3; X.21.5; X.21.6;
XII. 1.2.2

Sobi/KPN OK 7-11-2002, JOR 2003, 6 II.2.2.1

Sobi/Reed Elsevier OK 20-11-2003, JOR 2004, 10 III.2.2.1
Staleman/Van de Ven HR 10-1-1997, NJ 1997, 360 III.4.1.1, IV.8.2
Steinz q.q./Amro HR 16-1-1987, NJ 1987, 528 VIII.4.2; VII.6.2; IX.1.2.1:

IX.4.3.3; IX.4.3.5; X.6;
X. 11.4; X.21.2 ; X.21.3;
X.21.4; X.21.5

Steins/Textile HR 18-1-2002,NJ 2002, 96 III.4.1.1, VII.7.2.1, VII.7.5;
VII.8; X. 12.4; X.21.7

Tiethoff q.q./NMB HR 22-12-1989, NJ 1990, 661 VIII.4.7.1; X. 12.4
Tripels q.q./Van Rooyen HR 31-5-1963, N.1 1966, 340 VIII.4.7.1; X. 12.4
UPC HR 26-8-2003, JOR 2003, 211 VI.3.3; X. 17.4

Veenbrink/Baarsma HR 27-11-1998, JOR 1999, 11 H.2; IV.3.3; IX. 1.2.2,
X. 19.4

Veenendaal/Droogh HR 18-1-2002, JOR 2002,77 III.2.2.2

Veluwse Nutsbedrijven HR 20-3-1981, NJ 1981, 640 VII.3.2, IX.3.3, IX.4.3.3
Verkerk/Tiethoff q.q. HR 20-11-1998, NJ 1999, 611 VI.3.3.3, VIII.4.2; VIII.4.4;

VIII.6.2; VIII.7.1; X.7.4,
X. 11.4, X. 15; V. 17.4,
X.21.5

Van Waning/Van der Vliet HR 3-4-1992, NJ 1992,411 III.2.2.2
Z.A.M. Z.A.B./Robu HR 12-5-2000, JOR 2000, 146 III.4.1

Van Zuylen/Rabobank HR  11-7-2003, NJ 2005, 103 III.4.4

536



Literatuur

Adriaanse en Kuijl 2005 J.A.A. Adriaanse en J.G. Kuijl,
'Succesfactoren informele reorganisatie:
samenwerking, transparantie en stilte'. MAB
2005, nr. 6, pp. 303-311.

Adriaanse 2005 1.A.A. Adriaanse, Restructuring in the shadow
of the law: informal reorganisation in the
Netherlands (diss. Leiden), Deventer: Kluwer
2005.

Altman 1983 El. Altman, Corporate Financial Disstress: a
complete guide to predicting, avoiding and
dealing  with bankruptcy,New York: John

Wiley & Sons Inc. 1983.
Altman 2005 E.I. Altman, 'Corporate credit scoring

insolvency risk models in a benign credit and
Basel Il environment', in FSR Forum 2005,

jaargang 7,2, p. 14 e.v.
Van Amsterdam 2004 A.M.J.G. van Amsterdam, Insolventie in

economisch perspectief (diss. VIB, Den Haag:
Boom Juridische Uitgevers 2004.

Van Andel en Verstijlen 2006 Materieel faillissementsrecht: de
Peeters/Gatzen-vordering en de overeenkomst

binnenfaillissement. Preadviezen 2006,

Vereniging voor Burgerlijk Recht, Kluwer,
2006.

Bainbridge 2006 S.M. Bainbridge, 'Much ado about little?
Directors' fiduciary duties in the vicicnity of
insolvency', Research Paper No. 06-26, The
Social Science Research Network Electronic

Paper Collection,
http://ssm.com/abstract=832504, nog te

publiceren in: Journal of Business and
Technology Law.

Bakkerus 2000 S.O.H. Bakkerus, Bancaire aansprakelijkheid:
de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de
bank jegens de (aspirant-)kredietnemer en

jegens medeschuldeisers voor
vermogenschade, in het bijzonder wegens de
schending van het ongeschreven recht (diss.

Nijmegen), Deventer: Tjeenk Willink 2000.

537



Literatuur

Barbosa et at. 2004 K. Barbosa, H. Moreira and W. Novaes,
'Interest Rates in Trade Credit Markets',
Working Paper, May 2004, Brazil.

Barclay en Smith 2005 M. Barclayand C. Smith, 'The Capital
Structure Puzzle: The Evidence Revisited',  in

Journal  of Applied  Corporate Finance 2005,

17, pp. 8-17.
Barnea et al. 1980 A. Barnea, R.A. Haugen en L.W. Senbet, 'A

rationale for debt maturity structure and call
provisions  in the agency theory framework',
Journal of Finance 1980, vol. 35, no. 5, p.
1223.

Barnea et at. 1981 A. Barnea. R.A. Haugen en L.W. Senbet,
'Market imperfections, agency problems and
capital structure: a review', Financial

Management 1981, vol. 10, no. 2, pp. 7-22.
Baron 1976 D. Baron, 'Default risk, home-made leverage

and the Modigliani-Miller theorem', American
Economic Review, March 1976.

Bastos en Pindado 2005 R. Bastos and J. Pindado, 'An Agency Model
for Trade Credit Policy', Working Paper
March 2005, Universidad de Salamanca.

Vander Bauwhede 2003 H. Vander Bauwhede, 'Resultaatsturing en
kapitaalmarkten', MAB 2003, p. 196

Baxter 1967 N. Baxter, 'dverage risk of min and the cost
of capital', Journal OfFinance September

1967, pp. 395-403.
Beckman 2003 H. Beckman, Preadvies voor de Vereeniging

Handelsrecht uit 2003: Jaarrekening en
Kapitaalbescherming, p. 3-64.

Beckman 2004 H. Beckman, 'Minimumkapitaal,
aansprakelijkheid en publiciteit: wat moet de
crediteur hiermee?', Ondernemingsrecht  2004,
p. 24 e.v.

Beckman 2006 H. Beckman, 'Inleiding
ondernemingsfinanciering',  in:  De
financiering van de onderneming, Serie van
het Van der Heijden Instituut deel  88,
Deventer: Kluwer 2006, p. 1-22.

Biais en Gollier 1997 B.  Biais  and Ch. Gollier, 'Trade credit  and

credit rationing'. Review of Financial Studies,
Oxford University Press for Society for

538



Literatuur

Financiers studies, 1997, vol. 10 (4), pp. 903-
37.

Bier 2003 B.Bier, Uitkeringen aan aandeelhouders
(diss. EU, Rotterdam), Uitgaven vanwege het
Instituut der Ondernemingsrecht RU
Groningen, deel 42, Deventer: Kluwer 2003.

Bilderbeek 1979 J. Bilderbeek, Financiele ratio-analyse,

Bedrijfseconomische Monographieen 58,
Leiden-Antwerpen: Stenfert Kroese  1979.

Blomkwist 2004 J.W.H. Blomkwist, 'Recensie'

(boekbespreking van: N.W.M. van den
Heuvel, Zekerheid en voorrang (diss. Tilburg),
Den Haag: Boom 2004), TW 2004,69, p. 344.

Blomkwist 2005 J.W.H. Blomkwist, 'Naschrift', Tvl 2005,5, p.
15.

Boot en Kools 2000 A.W.A. Boot en K. Kools, 'Paradepaard of
zwart schaap?', ESB 2000,85, pp. 309-311.

Borrius 2003 Y. Borrius, 'Behoorlijk bestuur, 66n

gedragsnorm?' in: G. Van Solinge & M.
Holtzer (red.), Geschriften vanwege de

Vereniging Comorate Litigation, 3, Deventer:

Kluwer 2003, p. 79 e.v.
Brennan et at. 1988 M.J. Brennan, V. Maksimovic, and J. Zechner,

'Vendor Financing', Journal of Finance 1988,

43:5, pp. 1127-1141.

Brick en Fung 1984 I.E. Brick and W. K. H. Fung, 'Taxes and the

Theory of Trade Debt', Journal of Finance
1984,39:4, pp. 1169-1175.

Brigham 1995 E.F. Brigham, Fundamentals of Financial

Management, Dryden Press, 1995.
Burkart en Ellingsen 2004 M. Burkart, and T. Ellingsen, 'In-Kind

Finance: A Theory of Trade Credit' American
Economic Review 2004.94.

Colle 1989 Ph. Colle, Het juridisch kader van de
faillissementsvoorkoming (diss. Brussel),

Antwerpen-Apeldoorn, Maklu Uitgevers  1989.
Cremers 2006 M.A.J. Cremers, Congres Van der Heijden

Instituut 11 en 12 november 2005:  'De

financiering van de onderneming',
Ondernemingsrecht 2006, 5, p. 186 e.v.

Cufiat 2005 V. Cufiat, 'Trade Credit: Suppliers as Debt
Collectors and Insurance Providers', Working

539



Literatuur

Paper 13th May 2005, Universitat Pompeu
Fabra & Financial Markets Group (LSE).

Cunningham 2005 R. Cunningham, 'Trade Credit and Credit

Rationing in Canadian Firms', Bank of Canada

Working Paper 2004-49 December 2004 ISSN
1192-5434.

Danielson en Scott 2004 M.G. Danielson en J.A. Scott, 'Bank Loan
Availability and Trade Credit Demand', The
Financial Review november 2004, vol. 39, no.
4, pp. 579-600 (22).

Davidenko en Franks 2005 S.A. Davidenko and J.R. Franks, Do

bankruptcy codes matter?  A  study  of defaults
in France, Gennany and the UK. London
Business school, version May 1 2005.

Deloof en Jegers 1999 M. Deloof and M. Jegers, 'Trade Credit,
Corporate Groups and the Financing of
Belgian Firms', Journal of Business  Finance
& Accounting 1999, Volume 26, Parts 7&8, pp
945-966.

Van Dijck 2003 G. van Dijck, 'Worstelen met de Pauliana',
WPNR 2003,6536, pp. 431-432.

Duffhues 1997 P.J.W. Duffhues, Ondememingsfinanciering
en vermogensmarkten deel 1 en 2, Wolters-
Noordhoff, Groningen, tweede, herziene druk
1997.

Duffhues 2003 P.J.W. Duffhues, De financierbaarheid van
het MKB, Rapport Raad voor het zelfstandig
ondernemersschap, 2003.

Van Dunna J.M. van Dunnt, Normatieve uitleg van

rechtshandelingen: een onderzoek naar de
grondslagen van het geldende
perbintenissenrecht (diss. Leiden) Deverter:
Kluwer 1971.

Du Perron 1999 C.E.  du Perron. Overeenkomst en derden  :  een

analyse van de relativiteit van de
contractswerking (diss. UvA), Deventer:
Kluwer 1999.

Van Eeghen 1996 L.J. van Eeghen, 'Verkenning van belangen bij

doorstart na faillissement', 71/1/S 1996,4, p
93.

Van  Eeghen 1997 L.J. van Eeghen, 'Benadeling van crediteuren
in doorstart faillissementen', NJB 1997, 36, p.
1665.

540



Literatuur

Van Eeghen 2002 L.J. van Eeghen, 'De aansprakelijkheid van

bestuurders na feitelijke insolventie', TW
2002,4, pp. 197-205.

Van Eeghen 2004a L.J. van Eeghen, 'Discontinuiteit en de
expectation gap', MAB julilaugustus 2004, pp
328-334.

Van Eeghen 2004b L.J. van Eeghen, 'Aansprakelijkheid voor de
jaarrekening  en de expectation  gap'.

Ondernemingsrecht 2004,15, pp. 572-577.

Eindrapport (2004) Eindrapport van de Expertgroep
Vereenvoudiging en Flexibilisering van het
B\1-recht 'Vereenvoudiging en Flexibilisering
van het Nederlandse BV-recht' van 6 mei

2004, te raadplegen via:

http:Uwww.ez.nl/contentjsp?objectid=17318.
Eindrapport (2005) Eindrapport Alternatieve Systemen voor

Kapitaalbescherming, d.d. 18 augustus 2005,
door H.E. Boschma, M.L. Lennarts en J.N.

Schutte-Veenstra, Instituut Ondememingsrecht
Groningen, te raadplegen via:

http://www.ez.nt/contentjsp?objectid=35696.
Elliehausen en Wolken 1993 G.E. Elliehausen en J.D. Wolken, The Demand

for Trade Credit: An Investigation of Motives
for Trade credit Use by Small Businesses,
Staff Study 165, Board of Governors of the
Federal Reserve System, Washington 1993.

Emery 1987 G.W. Emery, 'An Optimal Financial Response
to Variable Demand', Journal of Financial
and Quantitative Analysis 1987,22:2, pp.
209-225.

Faber (2005) N.E.D. Faber, Verrekening, (diss. Nijmegen),

Serie Onderneming en recht deel 33, Deventer:

Kluwer 2005.
Van der Feltz I G.W. Baron Van der Feltz, Geschiedenis van

de wet of het faillissement en de surstance van
betaling, Haarlem:  De erven F.  Bohn  1896,
deel I.

Ferris 1981 J.S. Ferris, 'A Transactions Theory of Trade
Credit Use' . Quarterly Journal  of Economics

1981,96:2, pp. 243-270.
Frank en  Maksimovic 1998 M. Frank and V. Maksimovic, Trade Credit,

Collateral, and Adverse Selection,

541



Literatuur

Unpublished Manuscript, University of
Maryland 1998.

Frieling 2004 J.W. Frieling, noot bij Hof Arnhem 23-7-2002

en 16-12-2003 (ABN Amro/Van Dooren q.q.),
Tv/ 2004,4, p. 175-179.

Van Galen 2000 R.J. van Galen, Rechtspraak
faillissementsrecht (Verkerk/Ilethoff q.q.)
Pauliana, verplichte of onverplichte
rechtshandeling, samenspanning,
Ondememingsrecht 2000,4/5, p 129-131.

Groeneveld 2004 J. Groeneveld, 'Waarde in economie en

accounting', in MAB 2004/juni, p. 253 e.v.
Habib en Johnsen 1999 M. Habib and B. Johnsen, 'The Financing and

Redeployment of Specific Assets' Journal of
Finance 1999 (54). 1999.

Hakenes 2003 H. Hakenes, 'Vendor Financing of Experience
Goods', Working Paper, University of
Mannheim, September 2003.

Haugen en Senbet 1978 R.A. Haugen en L.W. Senbet, 'The

insignificance of bankruptcy costs to the
theory of optimal capital structure'. Journal of
Business 1978, vol. 33, no. 2, pp. 383-393.

Haugen 2004 R.A. Haugen, The new Finance: overreaction,

complexity and uniqueness 3rd edition,
Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey
2004.

Van Hees 2002 J.J. van Hees, 'Nieuws van het Pauliana-front',
./OR plus 2002,1, p. 60 e.v.

Van Hees 2003 J.J. van Hees, 'Aansprakelijkheid van
curatoren en bewindvoerders: aan de slag met
Maclou', in: Klaassen, Schl8ssels, Van

Solinge, Timmerman (red.) Aansprakelijkheid
in beroep bedrijf of ambt, serie Onderneming
en recht deel 25, Deventer: Kluwer 2003.

Van Hees 2004 J.J. van Hees. 'Schuldeisers en de afwikkeling
van het faillissement: de curator onder

invloed', Tv/ 2004, p. 296.
Van den Heuvel 2002 N.W.M. van den den Heuvel, 'Actio Pautiana,

onrechtmatige daad en het arrest Van Dooren

q.q./ABN AMRO', TW 2002,2, p. 75 e.v.
Van den Heuvel 2004 N.W.M. van den Heuvel, Zekerheid en

roorrang (diss. Tilburg), Den Haag: Boom

Juridische Uitgevers 2004.

542



Literatuur

Hicks 1939 J.R. Hicks, Value anti Capital: An inquiry into
some fundamental  principles  of economic
theory. Oxford, 1939.

Higgins 19778 R.C. Higgins, 'Sustainable growth: new tool in
bank lending', Journal of commercial bank
lending, June 1977.

Higgins 1997b R.C. Higgins, 'How much growth can a firm
afford'.; Financial Management, Fall 1977

Hirschleifer 1970 J. Hirschleifer, Investment, interest and

capital Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hall,

1970.

Hoff 1995 G.T.J. Hoff, Batanceren op het koord van de

faillissementspauliana,  Amsterdam,NIBE,
Nederland Instituut voor het Bank- en

Effectenbedrijf, 1995.
Huizink 1995 J.B. Huizink, 'Pauliana en verrekening', TvI

1995, 1, p. 18-19.
Huizink 2001 J.B. Huizink, 'Nogmaals art. 47 Fw', WPNR

(2001) 6429, p. 33.
Huizink 2002 J.B. Huizink, 'Bestuurdersaansprakelijkheid

bij zwaar weer', TVI 2002,3, p 167-173.

Huizink 2003 J.B. Huizink, 'Curator en kapitaal-
bescherming' Tvl/Special Curator en
Kapitaalbeschenning 2003, pp. 141-145.

Van den Ingh 1998 F.J.P. van den Ingh, 'Men gaat deur hovaardy

ver boven  't kappetael', in: Drie Nijmeegse
redes (Van der Heijden Instituut, deel 59),

Deventer: Kluwer 1998.

Insol International 2001 en 2005 Directors in the twilight zone I en II, (G.
Stewert red.) Insol International

(www.insol.org), London 2001 en 2005.

International Accounting International Accounting Standards,
Standards Board geautoriseerde Nederlandse vertaling,

Deventer: Kluwer 2002.

Jain 2001 N. Jain, 'Monitoring Costs and Trade Credit',
Quarterly Review of Economics and Finance
2001,41.

Jansen & Scholten M.A.J.G. Jansen en M.J,W. Scholten, 'De

aansprakelijkheid van een bestuurder in
verband met selectieve betaling van
schuldeisers' in: C.J.M. Klaassen, R.J.N.

Schlossels, G. van Solinge en L. Timmerman

(red.), Aansprakelijkheid in beroep,  bedriif of

543



Uteratuur

ambt, Serie Onderneming en Recht deel 25,
Deventer, Kluwer 2003, pp. 399-431.

Jensen en Meckling 1976 M.C. Jensen en W.H. Meckling, 'Theory of
the firm: managerial behaviour, agency costs

and ownership structure', Journal of Financial
Economics 1976,3, pp. 305-360.

Jensen en Smith jr. 2000 M.C. Jensen en C.W. Smith jr., 'Stockholder,
manager and creditor interests: application of
agency theory', in: Negotiation, organisation

and market research papers, Harvard NOM
Research paper 2000.

Joossen 1998 E.P.M. Joossen, Overdracht van

ondememingen uitfaillissement, (diss.

Tilburg), Deventer: Tjeenk Willink 1998.
Kaldor 1939 N. Kaldor, 'Welfare Propositions in

Economics', Economic Journal 1939.

Kandori 1992 Kandori, M., 'Social Norms and Community
Enforcement'. Review of Economic Studies,
1992,59:1, pp. 63-80.

Kim 1978 E.H. Kim,  'A mean variance theory of optimal

capital structure and corporate debt capacity',
Journal of Finance, March 1978, pp. 45-63.

Kohler et a/. 2000 M. Kohler, E. Britton en T. Yates, Trade
Credit and the Monetary Transmission

Mechanism,  Bank of England Working Paper
Series No. 115 - June 2000.

Van Koppen 1998 F.P. van Koppen, Actio Pautiana en

onrechtmatige daadsvordering (diss. Tilburg),
Deventer: Kluwer  1998.

Van Koppen  1999 a F.P. van Koppen, 'De Pauliana anno  1999',

Tv/ 1999 p. 22.
Van Koppen  1999 b F.P. van Koppen, HR 20 nov  1998, RvdW

1998,218 (Verkerk/Tiethoff q.q.), Tv/ 1999,4,
p. 97-99.

Van Koppen 2001 a F.P. van Koppen, 'Zekerheidsrechten en

faillissements-pauliana', in J.C. van Apeldoorn
e.a. (red.) Onzekere zekerheid (Insolad

jaarboek 2001), Deventer: Kluwer 2001, p. 13-
27.

Van Koppen 2001 b F.P. Van Koppen, 'Moet "wetenschap van
faillissementsaanvraag" in art. 47 Fw
geobjectiveerd worden?' Reactie op de
Privaatrecht Actueel-bijdrage "Nogmaals art

544



Literatuur

47 Fw" van prof.mr. J.B. Huizink in WPNR
(2001) 6429, WPNR (2001), 6454, p. 708 e.v.

Van Koppen 2002 bespreking van het Juno-arrest, Sobi/Hurks Il
en Lunderstadt/Kok in Tv/ 2002/3, p. 173.

Van Koppen 2003 F.P. van Koppen, Rechtspraak: HR 7 maart

2003, JOR 2003, 102 (Cikarn/Siemon), TvI
2003,4, 98-100.

Kortmann 1988 S.C.J.J. Kortmann, bespreking van HR 8-7-
1987, NJ 1988 (Loeffen q.q./BMH I),  104, AA
1988,37,191 e.v.

Kortmann 1989 S.C.J.J. Kortmann, bespreking van HR 7-10-
1988, NJ 1989, 449 (Amro/Curatoren THB)
AA 1989,3, p. 217 e.v.

Kortmann 1992 S.C.J.J. Kortmann, bespreking van HR 22-3-
1991, NJ 1992, 214 (Loeffen q.q./Mees &
Hope II), AA 1992,41, p. 290-294.

Kortmann en Faber 1994 Geschiedenis van de faillissementswet,
heruitgave Geschiedenis van de Wet op het

Faillissement en de Sursiance van Betaling
deel II, bewerkt door mr. G.W. Baron Van der
Feltz. Haarlem 1897, redactie S .C l .1.
Kortmann en N.E.D. Faber, Serie

Onderneming en Recht 2-II, Zwolle: W.E.J.

Tjeenk Willink, 1994.
Kortmann en Faber 1995a S.C.J.J. Kortmann, N.E.D. Faber, bespreking

van HR 30-9-1994, NJ 1995,626

(Kuijsters/Gaalman q.q.), AA 1995,44, p. 124.
Kortmann en Faber 1995b S.C.J.J. Kortmann, N.E.D. Faber, Nawoord op

reacties Verschoof en Sevenheck op noot

Kuijsters/Gaalman q.q., AA 1995,44, p. 572.
Kortmann en Faber 1996 S.C.J.J. Kortmann en N.E.D. Faber, 'De

Faillissementscurator: vertegenwoordiger of
niet?' in: De curator, een octopus. Serie

Onderneming en Recht, deel 6, Tjeenk
Willink, 1996, p. 139-172.

Kortmann en Faber 1999 Reactie op: Verkerk/Tiethof q.q. door R.D.
Vriesendorp, AA 1999, 7/8 p. 538-539.

Kraus en Litzenberger 1973 A. Kraus en R. Litzenberger, 'A state-

preferred model of optimal financial leverage',
Journal of Finance September  1973,  pp.  911-

922.

545



Literatuur

Kuitenbrouwer 1988 M.B.P. Kuitenbrouwer, 'De opzegging van
kredietovereenkomsten', Advocatenbtad  1988

p. 490 e.v.
Lee en Stowe 1993 Y.W. Lee and Stowe, J. D, 'Product Risk,

Asymmetric Information, and Trade Credit',
Journal of Financial and Quantitative
Analysis 1993,28:2, pp. 285-300.

Lennarts 2004 M.L. Lennarts, 'Crediteurenbescherming bij de
lichte BV', Ondernemingsrecht 2004, 1/2,
p. 16.

Van Lent 2001 L. van Lznt, Financiele analyse voor de
ondernemingswaardering, in: Exterme
verslaggeving in theorie en praktijk dl. 1.

M.N. Hoogendoorn, J. Klaassen en F. Krens

(red.), 2001, 's Gravenhage Delwell 3' druk.
Longer at. 1993 M.S. Long, I.B. Malitz and S.A. Ravid, 'Trade

Credit, Quality Guarantees, and Product

Marketability', Financial Management  1993,
22:4, pp. 117-127.

Luttikhuis (2004) A.P.K. Luttikhuis, 'Begrip "de gezamenlijke
schuldeisers" gedateerd',  Tv/ 2004,3,  p.  84-
95.

De Man 2005 B. de Man, 'Ontbinding huurovereenkomst

geldig in surseance en faillissement',
Maandbtad Vermogensrecht 2005  nr 9  p.  175.

McMillan en Woodruff 1999 J. McMillan and C. Woodruff, 'Interfirm
Relationships and Informal Credit in
Vietnam', The Quarterly Journal of
Economics 1999,114:4, pp. 1285-1320.

MDW-discussiememorandum Discussiememorandum Nadere herziening van
het Nedertandse insolventierecht, MDW-
werkgroep Faillissementsrecht (Commissie
Raaijmakers), te raadplegen, met reacties, op
www.minez.nl.

Merton 1974 R.C. Merton, R. C., 'On the Pricing of

Corporate Debt: The Risk Structure of Interest

Rates', in, Journal of Finance 1974, Vol. 29,
MIT (1974), pp. 449-470.

Mian en Smith 1992 S.L. Mian and Smith C. W. jr., 'Accounts
Receivables Management Policy: Theory and
Evidence', Journal of Finance 1992, 47:1, pp
169-200.

546



Literatuur

Mian en Smith 1994 S.L. Mian en C.W. Smith jr, 'Extending trade

credit and financing receivables', Journal of
Applied Corporate Finance 1994, vol. 1 nr. L
p. 75-84.

Van Mierlo 1994 A.I.M. van Mierlo, 'Warmhouden, afkoelen en
bevriezen tijdens surseance'. WPNR 1994,

6145, p. 513 e.v.
Miwa en Ramseyer 2005 Y. Miwa and J.M. Ramseyer, Trade credit,

bank loans and monitoring. evidence from

Japan, Working Paper October 2005,

University of Tokyo/Harvard, www.e.u-
tokyo.acjpkirje/researche/03research02dp
html.

Modigliani en Miller 1958 F. Modigliani en M.H. Miller, 'The costs of
capital, corporation finance and the theory of

investment', American Economic Review

1958,48, pp. 261-297.

Modigliani en Miller 1961 F. Modigliani and M.H. Miller, 'Dividend
policy, growth and the valuation of shares',
Journal OfBusiness 1961,34, 411-433.

Modigliani en Miller 1963 F. Modigliani en M.H. Miller, 'Corporate
income taxes and the costs of capital: a
correction', American Economic Review juni
1963, pp. 433-443.

Myers 1977 S.C. Myers, 'Determinants in Corporate
Borrowing', in Journal of Financial
Economics 1977,5,147-175.

Myers 2001 S.C. Myers, 'Capital structure', Journal of
Economic Perspectives 2001, vol. 15, nr. 2,

pp. 81-102.

Ng, Smith en Smith 1999 C.K. Ng, J.K. Smith and R.L. Smith,
'Evidence on the Determinants of Credit
Terms used in Interfirm Trade', Journal of
Finance 1999,54:3, pp. 1109-1129.

Nielsen 1999 J.H. Nielsen, 'Trade Credit and the Bank

Lending Channel', Studienzentrum,

Gerzensee, Discussion Paper 99.04.
Nilsen 1994 J. Nilsen, 1994, 'Trade Credit and the Bank

Lending Channel of Monetary Policy
Transmission', working paper, Princeton

University  1999.
Nieuwenhuis 1998 J.H. Nieuwenhuis, 'De actio Pauliana

begrepen als vordering uit onrechtmatige

547



Literatuur

daad', in: A. van Hees e.a. (red.) Vragen rond
de faillissementspauliana (Insolad jaarboek

1998) Deventer: Kluwer 1998, p. 60.
Noe, Rebello en Wang 2003 Th.H. Noe, M. Rebello en J. Wang, 'Corporate

financing: an artifical agent based analysis',
Journal of Finance 1003, vol. 58, June,p.
943-973.

Ooghe en Spaenjers 2005 H. Ooghe en C. Spaenjers, 'Modellen ter

voorspelling van succes en faling: intuitieve
modellen als alternatief voor statistische

modellen', in FSR Forum 2005/2 Insolventie,

p. 44 e.v.
Ophof 1995 H.P.J. Ophof, in: Knelpunten in de

vennootschapswetgeving, deel 24 IVO-serie,
Deventer: Kluwer  1995.

Ophof 1997 H.P.J. Ophof, 'Enige algemene

beschouwingen over doorstart',  TVI/S  1997. 7,
199-201.

Palepu et a/. 2004 K.G. Palepu, P.M. Healy en V.L. Bernard,

Business analysis  & valuation:  using financial
statements: text & cases, Mason, Ohio:
Thomson/South-Western, 3e editie 2004.

Petersen en Rajan 1994 M.A. Petersen and R.G. Rajan, 'The benefits
of lending relationships: evidence from small
business data', Journal of Finance 1994.49:
3-37.

Petersen en Rajan 1995 M.A. Petersen and R.G. Rajan, 'The effect of
credit market competition on lending
relationships', Quarterly Journal of
Econo,nics 1995,110: 407-43.

Petersen en Rajan 1997 M.A. Petersen en R.G. Rajan, 'Trade credit:

Theories  and Evidence', Review of Financial
Studies, Oxford University Press for Society
for Financial Studies, 1997, vol. 10 (3), pp.
661-691.

Polak 1978 N.J. Polak, 'Een niet geannoteerd arrest over
de Pauliana', WPNR 1978, p.485 e.v.

Polak-Wessels II en III B. Wessels, De gevolgen van faillietverklaring
(1).(2), Deventer: Kluwer 2000.

Pompe en Bilderbeek 2000 P.P.M. Pompe en J. Bilderbeek, 'Prestaties van
modellen en ratio's bij het voorspellen van
faillissementen',  MAB okt. 2000, p. 465 e.v.

548



Literatuur

Preve 2003 L.A. Preve, 2003, 'Financial Distress and
Trade Credit: An Empirical Analysis',
Working paper, Univeristy of Texas at Austin,
March 2003.

Raad voor de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving
Jaarverslaggeving jaareditie 2001, Deventer: Kluwer.

Raaijmakers 2003 M.J.G.C. Raaijmakers, bespreking HR 21
december 2001, RvdW 2002, 6 (SOBI/Hurks),
Ars Aequi 2003,52, p. 105-112.

Rajan en Zingales 1995 R.G. Rajan  and L. Zingales, 'What Do We
Know about Capital Structure? Some

Evidence  From  International  Data', in Journal

of Finance 1995,50: 1421-1460.
Rank-Berenschot 1995 W.A.K. Rank- Berenschot, 'Een nieuwe

maatvoering in het goederenrecht?', NJB
1995, p. 783 e.v.

Rapport Commissie Winter 2002 Report of the high level group of company law
experts on A modern regulatory framework for
company law in Europe, ten behoeve van

wijziging van 2e EG richtlijn inzake

Vennootschapsrecht, 4 november 2002

(Rapport Commissie Winter).
Van Rooijen 2002 J.G van Rooijen, Flexibility  in financial

accounting. income strategies and earnings
management in the Netherlands. (diss.

Amsterdam UvA) Amsterdam: Thela Thesis

2002.

Rubinstein 2003 M. Rubinstein, 'Great moments in financial
economics: II. The Modigliani Miller
theorem', Journal of Investment Management

2003,1 (2),pp. 7-13.
Van Schilfgaarde 1987 P. van Schilfgaarde, 'Aantasting van

concernfinanciering door de actio pauliana en
de actie uit onrechtmatige daad', in: J. Lievens
e.a. Financitle kruisverbanden en andere

aspecten van concernjinanciering, Deventer:

Kluwer 1987, p. 81 e.v.
Van Schilfgaarde 2000 P. van Schilfgaarde, 'De Besloten

Vennootschap naar het recht van de

Nederlandse Antillen', Ondememingsrecht

2000, p. 33 e.v.
Van Schilfgaarde 2001 P. van Schilfgaarde, 'Ius vigilantibus

scriptum', WPNR 2001,6428, p. 21-27.

549



Literatuur

Schimmelpenninck 2003 R.J. graaf Schimmelpenninck, 'Leningen of
schadeclaims van aandeelhouders

concurrent?', TvI/Special Curator en
Kapitaalbescherming, 2003, pp. 239-246.

Schmeits 1999 A.B.P.G. Schmeits, Essays on corporate
finance  and financial  intermediation,Thela
1999.

Schoordijk 1987 H.C.F. Schoordijk, 'Rechtstreekse en analoge
toepassing van de artikelen 42,47 en 48
Faillissementswet bij drie-partijen-
verhoudingen', WPNR 1987,5846 en na

col'rectie WPNR 1988,5855.

Schoordijk 2002 H.C.F. Schoordijk, 'De positie van
schuldeisers en aandeelhouders in geval van
faillissement bij het verhaal op derden',
Ondememingsrecht 200215.

Schwartz 1974 R.A. Schwartz, 'An Economic Model of Trade

Credit', Journal of Financial and Quantitative
Analysis 1974,9:3, pp. 643-657.

Schwartz en Whitcomb 1979 R. Schwartz and Whitcomb, 'The Trade Credit
Decision' In J. Bicksler, ed. Handbook of
Financial Economics. North-Holland.
Amsterdam  1979.

Scott 1976 J. Scott, 'A theory of optimal capital

structure'. The Bell Journal of Economics and

Management Science, Spring 1976, pp. 33-54.
Sevenheck 1995 M.A.A. Sevenheck, 'Reactie op de noot naar

aanleiding van het arrest Kuijsters/Gaalman
q.q.'. AA 1995,44, p. 569.

Severgny en Renault 2004 A. Severgny en 0. Renault. Measuring and
managing credit risks, New York, McGraw
Hill 2004.

Van Sint Truiden 1996 M.Ph. van Sint Truiden, 'Bancaire

aansprakelijkheid bij kredietverlening',  in:
Bancaire aansprakelijkheid.Tilburg
Schoordijk Instituut (Centrum voor
aansprakelijkheidsrecht) 1996, p. 13 e.v.

Slagter 1993 W.J. Slagter, Commentaar op de algemene

banboorwaarden, NIBE-Bankjuridische reeks
1993. nr 18.

550



Literatuur

Smith 1987 J.K. Smith, 'Trade Credit and Informational

Asymmetry', Journal of Finance 1987,42:4,
pp. 863-872.

Smith 1992 J.K. Smith, 'Trade credit', in: Peter Newman,
Murray Milgate & John Eatwel, eds. The new

Palgrave dictionary of money and finance.
London: Macmillan 1992, pp. 863-72.

Snijders 1973 W. Snijders. 'Samenloop van wetsbepalingen
in het nieuwe BW', in J.F. Glastra van Loon
e.a. (red.), Speculum Langemeijer, Zwolle:
W.E.J. Tjeenk Willink 1973.

Spigt en  Hoff 1992 L.C.J.M. Spigt en G.T.J. Hoff, 'Opzegging
van rekening-courantkrediet', Bank en

Effectenbedrijf 1992 (12), p. 22 e.v.
Stiglitz 1969 J. Stiglitz, 'A re-examination of the

Modigliani-Miller Theorem', American
Economic Review December  1969, pp. 784-
793.

Stiglitz 1972 J. Stiglitz, 'Some aspects of the pure theory of

corporate finance: bankruptcies and
takeovers', The Bell Journal of Economics and
Management Autumn 1972, pp. 458-482.

Timmerman en Lennarts 1997 L. Timmerman en M.L. Lennarts,

'Oberschulding, een zinnig idee voor het
Nederlands recht', De NV 1997, 11, p. 302 e.v.

Van Veen 2002 W.J.M. van Veen, 'HR 21 december 2001,
JOL 2001,769, Sobi Hurks II: opnieuw een
doorbraak in de doorbraak van

aansprakelijkheid? De eerste schrede van
schuld- naar risicoaansprakelijkheid', TW

2002,3, p. 180 e.v.
Verschoof 1995 R.J. Verschoof, 'Reactie op de noot onder het

aITest Kuijsters/Gaalman q.q.'. AA 1995,44, p.
566.

Verdaas 2006a Noot bij HR 8 juli 2005 (Van Dooren

q.q./ABN Amro II), NTBR 2006/1, p. 30 e.v.

Verdaas 2006b Reactie op bespreking Van Dooren q.q./ABN
Amro door F.P. van Koppen in TvI 2005,43,
TW 2006/1 9 33 e.v.

Verstijlen 1998 F.M.J. Verstijlen, De faillissementscurator
(diss. Tilburg), Deventer: W.E.J. Tjeenk
Willink 1998.

551



Literatuar

Verstijlen 1999a F.M.J.  Verstijlen, 'Den aansprakelijkheid  voor
de selectieve voldoening door schuldeisers',
WPNR 1999,6355, p. 301-308.

Verstijlen 1999b F.M.J. Verstijlen, 'Het onverplichtheids-
vereiste bij de (faillissements)pauliana',  Tv/
1999,6, p. 127-131.

Verstijlen 2001 a F.M.J. Verstijlen, 'Goodwill in het
zekerheidsrecht' in Onzekere zekerheid,
Insolad bundel 2001, Kluwer 2001, p. 249 e.v.

Verstijlen 2001 b F.M.J. Verstijlen, 'De onrechtmatige
daadvordering wegens benadeling van
schuldeisers van een failliet en schuldenaar:

Edn voor allen of ieder voor zich?',

Ondernemingsrecht 200\, 4, p. 85.
Verstijlen/Van Nieuwstadt 2005 F.M.J. Verstijlen/F.M. van Nieuwstadt (2005).

'Stelling: de separatistenpositie voor
zekerheidsgerechtigden moet worden

afgeschaft, Pro/contra', Tv/ 2005, nr 7, p. 14
e.v.

Vos 2003 P. VOS. Kredietopvang en insolventierisico.
Overievingskansen van bedrijven in financiele
moeilijkheden en de Faillissementswet (diss.

Leiden), Deventer: Kluwer 2003.
Vranken 1996 J.B.M. Vranken, De grondslag, inhoud en

reikwijdte van de zorgvuldigheidsnorm in het
bankrecht. lezing d.d. 7 juni 1996, niet
gepubliceerd.

Vranken 1989 J.B.M.Wranken. Mededelings- infor,natie- en
onderzoeks-plichten in het verbintenissenrecht.
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1989.

Vranken 2005 1.B.M. Vranken, Mr. C. Asser's handleiding
tot de beoefening van het Nederlands

burgerlijk recht. Algemeen deel: een zen,olg,
Deventer: Kluwer 2005.

De Vries 2004 M. de Vries. 'Workshop Insolventie en "The
sound of silence". Een verslag', Tv/ 2004.6, p.
337.

Vriesendorp 1996a R.D. Vriesendorp, bespreking HR 24-3-1995,
NJ 1995,628 (Gispen q.q./IFN), AA 1996, nr.
3, p. 183-189.

Vriesendorp 1996b R.D. Vriesendorp, 'Fokker en de

aangekondigde doorfinancieringswetgeving:

552



Literatuur

een pleidooi voor afschaffing van de surseance

van  betaling',  Tv/  1996/2  p.  25  e.v.

Vriesendorp 1996c R.D. Vriesendorp, 'art. 47 Fw: een
geamputeerde tentakel dan verdient de curator

meer?' In: De curator. een octopus, serie

Onderneming en Recht deel 6, Tjeenk Willink
1996.

Vriesendorp 1997 R.D. Vriesendorp, bespreking HR 23-12-1994

en 15-9-1995, NJ 1996, 627. 628, 629

(Notarissen/Curatoren THB), AA 1997,11, p
809-815.

Vriesendorp 1999a R.D. Vriesendorp, 'Een van de grenzen van
art. 47 Fw nader verkend', TW 1999, 10. p.
172 e.v.

Vriesendorp 1999b R.D. Vriesendorp, bespreking HR 20-11-1998,
NJ 1999, 611 (Verkerk/Tiethoff q.q.), AA
1999,3, p. 164-169; en, Nawoord bij: Reactie

op: Verkerk/Ilethof q.q door Kortmann en

Faber, AA  1999 7/8, p. 539.

Vriesendorp 1999c R.D. Vriesendorp, bespreking HR 16-10-1998,

NJ 1998,896 (Van der Hel q.q./Edon), AA
1999,12, p. 923-929.

Vriesendorp 2001 R.D. Vriesendorp, bespreking van HR 16-6-
2000, NJ 2000,578 (Van Dooren q.q./ABN
AMRO I), AA 2001,3, p.  159- 166.

Vriesendorp 2002 R.D. Vriesendorp, bespreking van HR 21-12-
2001, RvdW 2002, 7 (Lunderstadt/De Kok
c.s.) AA 2002,11,p. 819-824.

Wei en Zee 1997 P. Wei and S. M. L. Zee, 'Trade Credit as

Quality Signal: An International Comparison',
Managerial Finance 1997,23:4, pp. 63-72.

Wessels 2003 B. Wessels, 'Rechtsgevolgen van de
vernietiging op grond van de faillissements-

pauliana', WPNR 2003,6535, p. 415-421.

Wezeman 2002 J.B. Wezeman, bespreking HR 21 december

2004, RvdW 2002,7, Ondernemingsrecht
2002,5, pp. 150-152.

Wilner 2000 B.S. Wilner, 'The Exploitation of
Relationships in Financial Distress: The Case

of Trade Credit', Journal OfFinance 2000,
55:1,pp 153-178.

Wilson et al. 1995 N. Wilson, K. Watson and B. Summers,

Trading Relationships. Credit Management

553



Literatuur

and Corporate Pe,formance: A Survey, Report

published by the Credit Management Research

Group, July 1995.
Wilson et at. 1996 N. Wilson, K. Watson, C. Singleton and B.

Summers, Credit Management, Late Payment
and the SME Business Environment: A Survey
Report published by the Credit Management
Research Group, University of Bradford

Management Centre, June 1996, ISBN  1 -
85143-150-0.

Wilson et al. 1999 N. Wilson, C. Singleton, B, Summers, 'Small
Business Demand for Trade Credit, Credit

Rationing and the Late Payment of
Commercial Debt: An Emperical Study', in:
Management Buy-Outs and Venture Capital:
Into the Next Millennium 1999, M. Wright, K.
Robbie (eds), Edward Elgar Publishing, UK.

Wilson en Summers 2002 N. Wilson and B. Summers, 'An Empirical
Investigation of Trade Credit Demand',
International Journal of the Economics of
Business 2002, Vol. 9, Number 2, pp 257-270.

Winter 1995 J.W. Winter, in: Knelpunten in de
vennootschapswetgeving, deel 24 IVO-sier,
Deventer: Kluwer  1995.

Winter 1998 J.W. Winter, 'Afkoelen, doorleveren en
doorfinancieren naar huidig, komend en

wenselijk (Nederlands) recht', TW 1998. 5, p
91 e.v.

Winter 2001 J.W. Winter, 'Het fiasco van artikel 47
Wetboek van Koophandel',

Ondernemingsrecht 2001, 1/2 p. 2-4.
Ten  Wolde 1982 A.M. ten Wolde, 'Het insolventiemodel: een

betrouwbaar instrument voor het tijdig

opsporen van ondernemingen in
moeilijkheden?', MAB 1982, pp 404-422.

554



i

Bibliotheek K. U. Brabant

17 000 01523028 8                              i


	Inhoudsopgave
	Lijst van afkortingen
	I. Doel, richting en beperkingen van het 
onderzoek
	I.1 Kernvraag, uitgangspunt en te ontwikkelen normen
	I.2 Opbouw van het onderzoek
	I.2.1 Indeling van het schemergebied (kernbegrippen)
	I.2.2 Twee normen voor verdeling van risico's
	I.2.3 Nadeel
	I.2.4 Positie van de financier
	I.2.5 De jurisprudentie
	I.2.6 Conclusies
	I.3             Beperkingen van het onderzoek
	I.3.1 Wenselijk recht
	I.3.2 Rechtspersoon, NV en BV: 'onderneming'
	I.3.3 Methodologische beperkingen
	I.4 Ten slotte
	II.         Contouren van het schemergebied
	II.1 Belang insolventiecriteria
	II.2 Het schemergebied begint bij verhaalsinsolventie
	II.3 Tijdspad binnen het schemergebied
	II.4 Conclusies
	III. De Beklamel-norm en de bij de failliet
 'betrokkene'
	III.1 Plan van behandeling
	III.2 Liquiditeit als norm
	III.2.1 Faillissement en surseance van betaling
	III.2.2 Feitelijke insolventie/discontinuiteit
	III.2.2.1 Beklamel
	III.2.2.2 Feitelijke insolventie, discontinuiteit
	III.3 De Beklamel-norm, fixatie en gelijkheid
	III.4 Betrokkenen
	III.4.1 De bestuurder als betrokkene
	III.4.1.1 Een afgeleide verhaalsvordering op grond van een 
zorgvuldigheidsnorm
	III.4.1.2 De functie van de betrokkene en twee nuanceringen die leiden 
tot toepassing van de Pauliana-norm
	III.4.1.3 Dreigende insolventie en beperking van verliezen
	III.4.1.4 Invulling van de Beklamel-norm voor bestuurders
	III.4.2 Aandeelhouders als betrokkenen?
	III.4.3 De financier als betrokkene
	III.4.4 Derden als betrokkenen (accountant, fiscus en 
bedrijfsvereniging)
	III.5 Conclusies
	IV. De verlengde Beklamel-norm en de
 verantwoorde financieringsstructuur
	IV.1 Plan van behandeling
	IV.2 Verdeling van risico's over de participanten
	IV.2.1 Plan van behandeling
	IV.2.2 Inleiding: te hanteren begrippen en risicoconcepten
	IV.2.3 Risico's van aandeelhouders
	IV.2.4 Risico's van financiers
	IV.2.5 Risico's van crediteuren
	IV.2.6 Belangrijkste conclusies voor de risico's van participanten
	IV.3 Pacta servanda sunt'I
	IV.3.1 Plan van behandeling
	IV.3.2 Het latente discontinuiteitsrisico van de rechtspersoon in
 normatief perspectief: pacta servanda sunt'!
	IV.3.3 Beklamel, continuiteitsveronderstelling en verplaatsing van het 
risico van liquidatieverliezen
	IV.3.4 Legitimering van de rechtspersoon: macro economische 
efficientie door bevordering van het investeringsklimaat
	IV.3.5 Begrenzing van de economische legitimering: rentabiliteit
	IV.3.6 Voorspellingsmodellen bieden onvoldoende houvast
	IV.3.7 Noodzaak tot begrenzing in verband met gewenst vertrouwen
	IV.4 Te verwachten toekomstige rentabiliteit en solvabiliteitseisen
	IV.5 Liquiditeit (Beklamel-norm) en solvabiliteit (verlengde
BekIamel-norm) bepalen tezamen de verantwoorde 
financieringsstructuur
	IV.6 De maximale financiering volgens de verlengde Beklamel-norm
	IV.6.1 Formule voor maximale financiering door leningen
	IV.6.2 Voorbeelden van toepassing van de formule
	IV.6.3 Indirecte gevolgen formule
	IV.6.4 Invulling concrete solvabiliteitseisen
	IV.6.5 Praktische functie en bepaling van de te verstrekken maximale
 ongebruikte kredietruimte
	IV.7 Praktische beperkingen aan de formule door tijdsinvloeden
	IV.7.1 Ad a) Vergrotingen of verkleiningen van de investeringen en/of
het totaal van de leningen en/of kredieten en/of voorzieningen
	IV.7.2 Ad b) verschuivingen tussen liquide middelen en investeringen
	IV.7.2.1 Ad c) Willekeurige balansvergroting/verkleining
	IV.7.2.2 Ad d) Verschillende omloopsnelheid van vlottende activa en
kortlopende schulden door seizoensinvloeden of 
projectfinanciering
	IV.8 Verlengde Beklamel-norm: Hoge Raad en juridische literatuur
	IV.8.1 Voorschot op de Pauliana-norm voor betrokkenen
	IV.8.2 Solvabiliteit en jurisprudentie
	IV.8.3 Solvabiliteit en gedachtevorming in de juridische literatuur
	IV.9 Concentratie van norm en nadeel op de financier en bestuurders
	IV.9.1 Aansprakelijkheid en verhouding van aandeelhouders, financier 
en bestuurders
	IV.9.2 Nadeel bij schending verlengde Beklamel-norm
	IV.10 Conclusies
	V.         De positie van crediteuren in de 
financieringstheorie van de economie
	V.1 Inleiding
	V.1.1 Plan van behandeling
	V.1.2 Eerdere conclusies
	V.1.3 Het dilemma van de continuiteitsveronderstelling: kan de
verhaalsinsolvente, verlieslatende ondememing nog wel dekking 
bieden in de vorm van een risicovergoeding?
	V.2 De oorspronkelijke financieringstheorie: evenwichtstheorie van 
Modigliani en Miller ('MM')
	V.3 Beperkingen van het MM-theorema
	V.3.1 Geen algemene toepasselijkheid van het uitgangspunt van
marktefficiantie (beperking g)
	V.3.2 Belastingen en het financiiale hefboomeffect (beperking b)
	V.3.3 Costs of financial distress (beperking c)
	V.3.4 Impliciet gebruik van de continuiteitsveronderstelling
(beperking e)
	V.3.5 Informatie-asymmetrie en de dubbelzinnige marktwaarde van 
vreemd vermogen in stelling 2 van MM (beperking d)
	V.3.5.1 Informatie-asymmetrie
	V.3.5.2 Dubbelizinnige marktwaarde van vreemd vermogen in stelling 2
	V.3.5.3 Beperkte opties voor handelscrediteuren als concurrenten ter dekking van de gevolgen van informatie-asymmetrie
	V.3.6 Stelling 1 van MM en de debt-equity swap
	V.3.7 Conclusie
	V.4 Handelskrediet
	V.4.1 Plan van behandeling
	V.4.2 Mogelijke redenen voor efficilintie van handelskrediet in de 
literatuur
	V.4.3 De feitelijke vergoeding voor handelskrediet
	V.4.4 Mogelijke theoretische verklaring voor handelskrediet?
	V.4.5 Conclusie
	V.5 Efficiantie van financiering
	V.5.1 Macro-economische efficiidntie van de 
continuiteitsveronderstelling en de vennootschap met beperkte
 aansprakelijkheid
	V.5.2 Nogmaals: het financiitle hefboomeffect
	V.5.3 Het hell)oomeffect legitimeert de voorrang van de financier
	V.6 Economische versus normatieve, algemene en individuele,
legitimering
	V.7 Tot slot
	VI. De 'Pauliana-norm' voor wederpartijen
	VI.1 Plan van behandeling
	VI.2 Basis voor toepassing van de Pauliana-norm: 3:277 BW jo.
6: 162 BW; objectief recht en toerekening op grond van
 verkeersopvattingen
	VI.3 De inhoud van de Pauliana-norm
	VI.3.1 Randvoorwaarde: verhaalsinsolventie
	VI.3.2 Rechtshandelingen om niet (42 en 45 F)
	VI.3.3 Wetenschapseis bij tweezijdige rechtshandelingen
	VI.3.3.1 Complexiteit van de eis van wetenschap van benadeling
	VI.3.3.2 Wetenschap van dreigende insolventie/ concrete aanwijzingen 
voor een mogelijk tekort
	VI.3.3.3 Wetenschap in de vorm van voorzienbaar nadeel
	VI.3.3.4 Wetenschapseis en 43 en 54 F
	VI.3.4 (Onverplichte) rechtshandeling?
	VI.4 Solvabiliteitseisen en de Pauliana-norm voor betrokkenen
	VI.4.1 Betrokkenen die tevens wederpartij zijn
	VI.4.2 Concrete solvabiliteitseisen in verband met dreigende 
insolventie
	VIA.3 Zekerheden na dreigende insolventie
	VI.4.4 Eisen bij wijziging financiering of zekerheden
	VI.4.5 Dividenduitkeringen, kapitaalverminderingen en betalingen op
 achtergestelde leningen
	VI.5 Onrechtmatige benadeling, 'ruime' Pauliana
	VI.5.1 De Pauliana-norm
	VI.5.2 De onrechtmatige daad als alternatieve Pauliana
	VI.5.3 De onrechtmatige daad van betrokkenen
	VI.5.4 De onrechtmatige daad van willekeurige derden
	VI.6 Contouren van het schemergebied en allocatie van het
 resterende discontinuYteitsrisico
	VI.6.1 Tijdstippen en normen
	VI.6.2 Omvang en allocatie van het discontinuiteitsrisico
	VI.7 Condusies
	VI.7.1 Algemeen
	VI.7.2 Conclusies in verband met de Pauliana-norm en de (verlengde)
Beklamel-norm voor betrokkenen
	VII. Toe te rekenen nadeel, fixatie en nuanceringen
	VII.1 Inleiding en plan van behandeling
	VII.2 Concrete benadelingen
	VII.2.1 Vormen van nadeel
	VII.2.2 Onderverdeling individuele benadelingen naar rechtshandeling 
(actio Paultana)
	VII.2.3 Nadeel onder de (verlengde) Beklamel-norm: algemene fixatie
	VII.2.3.1 De optelsom van nadeel
	VII.2.3.2 Nadeel onder de Beklamel-norm
	VII.2.3.3 Nadeel onder de verlengde Beklamel-norm
	VII.3 Nadeelvaststelling door fixatie
	VII.3.1 Fixatie als verdelingstechniek
	VII.3.2 Rangorde noodzaakt tot fixatie
	VII.4 Het onvolkomen systeem van fixatie in 42, 47 en 51 F in verband 
met betalingen
	VII.4.1 Inleiding
	VII.4.2 Stadia en omvang van benadelingen
	VII.4.2.1 In 'negatieve balans'
zijnde rechten en verplichtingen en 
betalingen
	VII.4.2.2 Verschillende effecten van betalingen
	VII.4.3 Fixatie en het nadeel door betaling; 51 lid 3 F; 42 en 47 F
	VII.4.4 Fixatie maar geen vernietiging. Bepaling van de omvang van het
nadeel ten tijde van het toebrengen van naded (anders: 51 en 42
F)
	VII.4.5 Samenvatting: ongedaan maken van nadeel onder de Pauliana-
norm
	VII.5 Fixatie en benadeling van specifieke crediteuren of door
 verschillende crediteuren: derdenwerking
	VII.6 Fixatie en het nadeel van 'nieuwe' en  oude' crediteuren bij
 schending van de Beklamel-norm
	VII.6.1 Inleiding
	VII.6.2 Communicerende vaten van nieuwe crediteur, bestuurder,
boedel en oude crediteuren: Beklamel-vordering, voordeel en 
benadelend verlies
	VII.7 Fixatie en samenloop
	VII.7.1 Welke vorderingen kunnen samenlopen?
	VII.7.2 Onttrekkingen aan verhaal
	VII.7.2.1    Ad (a) De curator stelt geen vordering in
	VII.7.2.2   Ad (b) Zelfstandig vorderingsrecht crediteur
	VII.7.2.3   Ad (c) Benadeling specifieke crediteuren
	VII.7.3 Nieuwe verplichtingen en de Beklamel-vordering
	VII.7.4 Keuze tussen vordering individuele crediteur of curator
	VII.7.5 De December-arresten en de literatuur
	VII.7.6 De Bont/Bannenberg q.q.
	VII.7.7 Individueel nadeel en de verlengde Beklamel-norm
	VII.7.8 Samenvatting samenloop
	VII.8 De contractsvrijheid is geen algemene vrijbrief voor inbreuken 
op de gelijkheid (anders: Curatoren BaByXL/Amstel Lease)
	VII.9 Fixatie van doorlopende overeenkomsten
	VII.9.1 37 en 37a F; aanvulling opschortingsrecht
	VII.9.2 Voorzienbaarheid van nadeel bij marktconforme transacties
	VII.9.2.1 Inleiding: de marktconforme transactie en nadeel
	VII.9.2.2 Voorzienbare verliezen en Pauliana-norm
	VII.9.2.3 Pauliana-norm: liquidatieverliezen bij marktconforme 
prestaties
	VII.9.2.4 Pauliana-norm: marktconforme prestaties en een voorzienbare 
bijdrage aan het exploitatieverlies
	VII.9.2.5 Marktconforme prestaties leiden slechts bij uitzondering tot toe
 te rekenen nadeel
	VII.9.2.6 Toerekening van de liquidatieverliezen aan betrokkenen
	VII.10 Kanttekeningen bij het nadeel in Loeffen q.q./BMH I en II,
Eneca en Montana I en II
	VII.10.1 Loeffen q.q./Bank Mees en Hope I en II
	VII.10.2 Eneca-arrest 
	VII.10.3 Montana I en II
	VII.11 Regres/hoofdelijkheid
	VII.12 Conclusies
	VII.12.1 Nadeel in het algemeen
	VII.12.2 Nadeel onder de (verlengde) Beklamel-norm
	VII.12.3 Nadeel onder de Pauliana-norm
	VII.12.4 'Nieuwe' crediteuren, samenloop, regres/hoofdelijkheid
	VIII. Benadeling door vermindering van voor verhaal 
vatbaar vermogen
	VIII.1 Inleiding
	VIII.1.1 Plaatsbepaling
	VIII.1.2 Plan van behandeling
	VIII.2 Wenselijk recht
	VIII.2.1 Betalingen door het voldoen aan een verplichting
	VIII.2.2 Verrekeningen en de overname van een schuld of vordering
	VIII.2.2.1 Verrekeningen
	VIII.2.2.2 Onvolkomenheid 54 F
	VIII.2.2.3  54 F
	VIII.3 Recapitulatie bezwaren tegen 47 en 53 F
	VIII.4 47 en 53 F vormen geen normatief sluitend systeem
	VIII.4.1 41 V
	VIII.4.2 Opeisbare schuld
	VIII.4.3 Faillissementsaanvraag
	VIII.4.4 Overleg
	VIII.4.5 Opzet en bewijs
	VIII.4.6 Incidentele normatieve uitleg: Van Essen q.q./Aalbrecht,
Looman en Cikam/Siemon q.q.
	VIII.4.7 53 en 54 F, verrekening en schuldoverneming
	VIII.4.7.1 53 F fixeert niet
	VIII.4.7.2 Geen normatieve begrippen in 47 en 53 F
	VIII.5 Onrechtmatige benadeling en 47 en 53 F
	VIII.5.1 Beklamel-norm en 47 en 53 F
	VIII.5.2 Alternatieve jurisprudentie met betrekking tot onrechtmatige 
betaling
	VIII.6 Het systeem van 42 in samenhang met 47 en 53 F en de
 sluipwegen van de Hoge Raad
	VIII.6.1 Concrete benadelingen door betalingen
	VIII.6.2 De sluipwegen van de Hoge Raad om de Pauliana-norm toe te
passen (Loeffen q.q./BMH I, Montana I, Steinz q.q./Amro,
Kin/Emmerig q.q., Verkerk/Tiethoff q.q., Bakker q.q./Katko,
Kuijsters/Gaalman q.q., Amro/Curatoren THB, ING/Gunning
q.q.)
	VIII.7 Wetsgeschiedenis en objectief recht
	VIII.7.1 Het beroep van de Hoge Raad op de wetsgeschiedenis
	VIII.7.2 Eenvoud en rechtszekerheid van betalingsverkeer? (3:86 en 277
BW)
	VIII.7.3 'Sibi vigilare'
	VIII.7.4 Bijzondere positie kredietverlener?
	VIII.8 Een extra lek in het te fixeren vermogen
	VIII.9 Samenvatting
	IX. De financier/separatist
	IX.1 Recapitulatie van de uitkomsten voor de financier
	IX.1.1 De financier als betrokkene en wederpartij
	IX.1.1.1 Inleiding
	IX.1.1.2 Beklamel-norm en financier
	IX.1.1.3 Verlengde Beklamel-norm en financier
	IX.1.1.4 Pauliana-norm en financier
	IX.1.1.5 Te stellen eisen
	IX.1.1.6 Nadeel onder (verlengde) Beklamel-norm en Pauliana-norm
	IX.1.1.7 De dilemma's van de spin in het web
	IX.1.2 Jurisprudentie (recapitulatie)
	IX.1.2.1 Inleiding
	IX.1.2.2 Toepassing van (verlengde) Beklamel-norm
	IX.1.2.3 Door de Pauliana beperkte acties
	IX.1.2.4 Ontbrekend instrumentarium voor oordeelsvorming
	IX.2 De functies van de financier
	IX.2.1 Inleiding
	IX.2.2 De bank als verzekeraar
	IX.2.3 Kredietverlening is crediteurenvervanging met zekerheid
	IX.2.4 De financier bevordert de economie bij een positieve 
rentabiliteit
	IX.3 De dilemma's van kredietverlening
	IX.3.1 Geen natuurlijk evenwicht tussen financier en crediteur
	IX.3.2 Redding van de onderneming
	IX.3.3 De voorbereide doorstart door een activa transactie
	IX.3.4 Beperkte mogelijkheden tot opzegging van het krediet
	IX.3.5 Voortzetting krediet onder het opdrogen van zekerheden?
	IX.4 Nadeel in het licht van de Pauliana-norm
	IX.4.1 Vermindering van voor verhaal vatbaar vermogen
	IX.4.2 De dynamische effecten van kredietverlening
	IX.4.3 Omvang van het toe te rekenen nadeel bij schending van de
 Pauliana-norm
	IX.4.3.1 De schuld aan de bank wordt vergroot terwijl er voldoende 
zekerheden zijn (verhoging kredietlimiet)
	IX.4.3.2 Nieuwe zekerheden bij gelijkblijvend krediet (anders: Eneca?)
	IX.4.3.3 Nieuwe zekerheden bij uitbreiding krediet
(overbruggingskrediet)
	IX.4.3.4 Relatief meer zekerheden door toedoen
	IX.4.3.5 Een deel van de bankschuld wordt afgelost, waardoor 
oorspronkelijk onvoldoende zekerheden meer dekking bieden
	IX.5 Conclusies
	X. Wenselijk recht toegepast op casus uit de 
jurisprudentie
	X.1 Plan van behandeling
	X.2 Erba I en II
	X.2.1 Relevante vragen volgens wenselijk recht
	X.2.2 Relevante feiten en financiiile positie
	X.2.2.1     September 1951
	X.2.2.2    Begin 1952
	X.2.2.3      Periode na februari 1952
	X.2.3 Evaluatie overwegingen Hoge Raad
	X.3 Eneca-arrest
	X.3.1 Relevante vragen volgens wenselijk recht
	X.3.2 Relevante feiten en financi le positie
	X.3.2.1 Extreem risicovolle financiering
	X.3.2.2      Februari 1974 en daarna
	X.3.2.3      Nadeel door nieuwe zekerheid
	X.3.3 Eindoordeel naar wenselijk recht
	X.3.4 Evaluatie overwegingen Hoge Raad
	X.3.4.1 Beperkingen inherent aan de vordering
	X.3.4.2 Twee interpretaties en cassatietechniek
	X.4 Osby
	X.4.1 Relevante vragen volgens wenselijk recht
	X.4.2 Relevante feiten en financiile positie
	X.4.2.1 Financieel onbegrip Hof
	X.4.2.2 Reconstructie vermoedelijke balansen, verliezen en solvabiliteit
	X.4.2.3 Feitelijke insolventie (Beklamel-norm)
	X.4.2.4 Dreigende insolventie in oktober 1968? (Pauliana-norm)
	X.4.2.5 Solvabiliteit (Verlengde Beklamel-norm)
	X.4.3 Eindoordeel naar wenselijk recht
	X.4.4 Evaluatie overwegingen Hoge Raad
	X.5 Keulen/BLG
	X.5.1 Relevante vragen volgens wenselijk recht
	X.5.2 Relevante feiten en financiiile positie
	X.5.3 Eindoordeel naar wenselijk recht
	X.5.4 Evaluatie overwegingen Hoge Raad
	X.6 Steinz q.q./Amro
	X.6.1 Relevante vragen volgens wenselijk recht
	X.6.2 Relevante feiten en financiitle positie
	X.6.3 Eindoordeel naar wenselijk recht
	X.6.4 Evaluatie overwegingen Hoge Raad
	X.7 Loeffen q.q./Bank Mees en Hope I en II
	X.7.1 Relevante vragen volgens wenselijk recht
	X.7.2 Relevante feiten en financiale positie
	X.7.3 Eindoordeel naar wenselijk recht
	X.7.4 Evaluatie overwegingen Hoge Raad
	X.8 Amro/Curatoren THB (en de samenhang met Mulder 
q.q./CLBN)
	X.8.1 Relevante vragen volgens wenselijk recht
	X.8.2 Relevante feiten en financiale positie
	X.8.3 Eindoordeel naar wenselijk recht
	X.8.4 Evaluatie overwegingen Hoge Raad
	X.9 Nimox/Van den End q.q.
	X.9.1 Relevante vragen volgens wenselijk recht
	X.9.2 Relevante feiten en financiele positie
	X.9.2.1      December 1983
	X.9.2.2     Juni 1984
	X.9.2.3 Bevoegdheid curator en nadeel
	X.9.3 Eindoordeel naar wenselijk recht
	X.9.4 Evaluatie overwegingen Hoge Raad en Hof
	X.10 Montana I en II
	X.10.1 Relevante vragen volgens wenselijk recht
	X.10.2 Relevante feiten en financlitle positie
	X.10.3 Eindoordeel naar wenselijk recht
	X.10.4 Evaluatie overwegingen Hoge Raad
	X.11 Kin/Emmerig q.q.
	X.11.1 Relevante vragen volgens wenselijk recht
	X.11.2 Relevante feiten en financiale positie
	X.11.3 Eindoordeel naar wenselijk recht
	X.11.4 Evaluatie overwegingen Hoge Raad
	X.12 Kuijsters/Gaalman q.q.
	X.12.1 Relevante vragen volgens wenselijk recht
	X.12.2 Relevante feiten en financifle positie
	X.12.3 Eindoordeel naar wenselijk recht
	X.12.4 Verdere evaluatie overwegingen Hoge Raad
	X.13 Gispen q.q./IFN
	X.13.1 Relevante vragen volgens wenselijk recht
	X.13.2 Relevante feiten en financiale positie
	X.13.3 Eindoordeel naar wenselijk recht
	X.13.4 Evaluatie overwegingen Hoge Raad
	X.14 Van Essen q.q./ Aalbrecht, Looman
	X.14.1 Relevante vragen volgens wenselijk recht
	X.14.2 Relevante feiten en financiale positie
	X.14.3 Eindoordeel naar wenselijk recht
	X.14.4 Evaluatie overwegingen Hoge Raad
	X.15 Verkerk/Tiethoff q.q.
	X.15.1 Relevante vragen volgens wenselijk recht
	X.15.2 Relevante feiten en financiale positie
	X.15.3 Eindoordeel naar wenselijk recht
	X.15.4 Evaluatie overwegingen Hoge Raad
	X.16 Van Dooren q.q./ABN Amro I en II
	X.16.1 Relevante vragen voligens wenselijk recht
	X.16.2 Relevante feiten en financiale positie
	X.16.3 Eindoordeel naar wenselijk recht
	X.16.4 Evaluatie overwegingen Hoge Raad
	X.17 Bakker q.q./Katko
	X.17.1 Relevante vragen volgens wenselijk recht
	X.17.2 Relevante feiten en financijle positie
	X.17.3 Eindoordeel naar wenselijk recht
	X.17.4 Evaluatie overwegingen Hoge Raad
	X.18 Meijs q.q./Bank of Tokyo
	X.18.1 Relevante vragen volgens wenselijk recht
	X.18.2 Relevante feiten en finandde positie
	X.18.3 Eindoordeel naar wenselijk recht
	X.18.4 Evaluatie overwegingen Hoge Raad
	X.19 Sobi/Hurks II
	X.19.1 Relevante vragen volgens wenselijk recht
	X.19.2 Relevante feiten en financi le positie
	X.19.3 EindoordeeI naar wenselijk recht
	X.19.4 Overige evaluatie van de overwegingen Hoge Raad
	X.20 Cikam/Siemon q.q.
	X.20.1 Relevante vragen volgens wenselijk recht
	X.20.2 Relevante feiten en financiale positie
	X.20.3 Eindoordeel naar wenselijk recht
	X.20.4 Evaluatie overwegingen Hoge Raad
	X.21 Globaal overzicht van kritiek op de rechtspraktijk blijkende uit
 de besproken jurisprudentie
	X.21.1 Inleiding
	X.21.2 Onvoldoende gegevens en te beperkt instrumentarium
	X.21.3 Al dan niet toepassing van Beklamel-norm
	X.21.4 Toepassing van de verlengde Beklamel-norm
	X.21.5 Verhouding en criteria van 42,47,53 eWof 54 F:
	X.21.6 Toerekening of vaststelling van nadeel
	X.21.7 Overige kritiek
	XI. Methodologie
	XI.1 Geen alethische maar een teleologische normatieve 
begripsvorming
	XI.2 Uitgangspunten zijn bepalend voor de uitkomst
	XI.3 In het uitgangspunt besloten liggende tegenstellingen
	XI.4 Normatieve consistentie
	XI.5 Nederlands recht, jurisprudentie, wetsgeschiedenis en literatuur
	XI.6 Kwantitatieve, economische, benadering: nadere inzichten,
beperkingen en universeel karakter
 continuiteitsveronderstelling
	XII. Conclusies naar wenselijk recht
	XII.1 Conclusies
	XII.1.1 Plan van behandeling
	XII.1.2 Algemene conclusies en begrippen
	XII.1.2.1 Aflbakening schemergebied
	XII.1.2.2 Afbakening door Beklamel- en verlengde Beklamel-norm voor betrokkenen
	XII.1.2.3 Aflbakening door Pauliana-norm voor wederpartijen
	XII.1.3 Uitwerking Beklamel-norm voor betrokkenen
	XII.1.4 Uitwerking verlengde Beklamel-norm
	XII.1.5 Uitwerking Pauliana-norm voor wederpartijen
	XII.1.6 Omvang van het toe te rekenen nadeel
	XII.1.6.1 Algemeen
	XII.1.6.2 Nadeel onder de Beklamel-norm en verlengde Beklamel-norm
	XII.1.6.3 Nadeel onder de Pauliana-norm
	XII.1.7 De financier: specifieke regels
	XII.1.7.1 De financier en de (verlengde) Beklamel-norm
	XII.1.7.2 De financier en de Pauliana-norm
	XII.1.7.3 Algemene eisen voor financier bij verlening, voortzetting,
wijziging of opzegging van een krediet eWof zekerheden
	XII.1.8 Specifieke eisen bij betaling op risicodragend vermogen
	XII.1.9 Derden niet wederpartijen/betrokkenen
	XII.1.10 Verhouding betrokkene, nieuwe crediteur, boedel en oude 
crediteuren (samenloop)
	XII.1.11 Samenloop normen
	XII.2 Verschillen huidige wetgeving
	XII.3 Abstracte verschillen
	XIII. Samenvatting in vogelvlucht
	XIII.1 Kernvraag en twee ontwikkelde normen
	XIII.2 Indeling van het schemergebied in tijd
	XIII.3 De (verlengde) Beklamel-norm
	XIII.4 De ontwikkeling van de (verlengde) Beklamel-norm
	XIII.5 De financieringstheorie en de legitimering van het recht van
 voorrang
	XIII.6 Het onder de (verlengde) Beklamel-norm noodzakelijkerwijs 
ongedekte discontinuiteitsrisico
	XIII.7 Pauliana-norm
	XIII.8 Nadeel
	XIII.9 Uitwerking voor de financier is relatief ingrijpend
	XIII.10 Jurisprudentie
	XIV. Summary
	XIV.1 Main question and two standards
	XIV.2 The twilight zone
	XIV.3 The (prolonged) Beklamel-standard
	XIV.4 Theory of finance
	XIV.5 The Pauliana-standard
	XIV.6 Creditors' losses
	XIV.7 Financiers
	XIV.8 Jurisprudence
	Jurisprudentie
	Literatuur

